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Redaktören har ordet 

Årets tredje och sista nummer av Idrottsforskaren kommer ut lagom till jul. Snön lyser med 

sin frånvaro så här söderut, vilket inte är helt fel utifrån mitt perspektiv. Mina barnbarn och 

Vasaloppsåkare in spe har säkert motsatt åsikt.  

I slutet av november - den 22-23 november - gick vår konferens av stapeln tillsammans med 

SNAFA (fysisk aktivitet för funktionshindrade), SIPF (idrottspsykologerna) och Högskolan i 

Halmstad. Konferensen föregicks av ett halvdags forskarmöte. Konferensens titel var 

"Nordisk Idrottsvetenskaplig Konferens - Idrott i spänningsfältet mellan hälsa och ohälsa" och 

hade en internationell inriktning. Detta avspeglades i både deltagarantalet (runt 150 deltagare) 

och sammansättningen (många från andra länder). Senare i Idrottsforskaren reflekterar jag 

kring konferensen liksom hälsopedagogerna Löfdahl och Gustafsson. Då tar jag också upp de 

förändringar som skedde vid årsmötet när det gällde styrelsens sammansättning. Kort: Ann-

Christin "Lollo" Sollerhed avgår liksom Håkan Larsson och Henrik Gustafsson. Erwin 

Apitzsch går in som nygammal ordförande och nya är även Karin Grahn, Göteborgs 

universitet, och Matthis Kempe - Bergman, GIH. Övriga i styrelsen är er redaktör, Inger 

Eliasson och Linn Håman. Det innebär en bantning av styrelsen från sju till sex personer. 

Könsfördelningen är som synes fifty-fifty, dvs varannan damernas! 

I övrigt följer jag upp svensk tennis med en artikel, reflekterar kring konferensen (se ovan) 

samt recenserar en bok kring Managing Sport Development. Hälsopedagogerna Andreas 

Lövdahl och Leif Gustafsson informerar om sin HälsoAkademi samt reflekterar kring 

konferensen (se ovan). SVEBIs revisor - Bengt Åhsberg - skriver om en bortglömd 

friidrottsstjärna från 1940- talet och bördig från Värnamo - Rune Gustafsson. Värnamo är 

även författarens födelseort.  

Tre mer forskningsinriktade artiklar finns också med: Linn Håman och Katarina Haraldsson 

med Eva-Carin Lindgren som forskningsledare har skrivit en artikel baserad på ett projekt 

kring "Pulshöjande fysisk aktivitet i skolan". Eva-Carin har nyligen blivit utnämnd till 

professor i Idrottsvetenskap (stort grattis!) och tillhörde tillsammans med landslagets Janne 

Andersson (grattis till VM-avancemanget) den första kullen idrottspedagoger, som jag hade i 

undervisningen och som studierektor på Högskolan i Halmstad perioden 1984 - 86. Bägge 

som synes mycket framgångsrika, men på olika plan! Både Eva-Carin och Janne tillhörde den 

första kullen, som utbildades i landets första idrottspedagogiska linje! 



SVEBIs tidigare ordförande Göran Patriksson bedriver tillsammans med Owe Stråhlman ett 

projekt kring elitidrottskarriären och vad som händer sen. Rubriken på artikeln/projektet är " 

Gärna medalj - men också en utbildning och ett jobb". Artikeln tar upp några huvudpunkter i 

projektet.  

Lars Kristén et al funderar kring ett projekt under rubriken "Alla ska kunna idrott och träna - 

tankar kring normkritiskt innovation inom idrott och hälsa" 

Sen är det dags för dem som inte betalat medlemsavgiften att göra det. Den är oförändrat låg: 

50 kronor för pensionärer/studerande, 150 kronor för övriga samt 300 kronor för 

organisationer. Betalande till konferensen i Halmstad är automatiskt medlemmar i SVEBI för 

verksamhetsåret 2017 (1/10) - 2018 (30/9). Betalning kan ske dels via vårt pluskonto 251821-

5,  dels via Swish till 0729-635291. Alla gamla, nygamla eller nya medlemmar är välkomna. 

Sen får Du som läser detta gärna bli en "skrivare" i tidskriften. Enda restriktionen är att det 

bör handla om idrott i någon form. 

Stöd svensk idrottsforskning - bli medlem i SVEBI! 

Anders Östnäs 

redaktör 

/ e-post. ostnasanders@gmail.com; tel (b) 046-141045, (m) 0729-635291/ 
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Introduktion 

Pulshöjande fysisk aktivitet i syfte att förbättra elevers studieresultat är ett ämne som får 

mycket uppmärksamhet just nu. Alltfler skolor har börjat med att införa pulshöjande 

aktiviteter för eleverna, däribland flera kommuner i Jönköpings län. I den här artikeln kommer 

vi att presentera vårt pågående forskningsprojekt ”Puls för lärande och hälsa” som är ett 

samarbete mellan Högskolan i Halmstad och FoUrum utbildning i Jönköping. I åtta av 

Jönköpings läns kommuner (Eksjö, Gislaved, Nässjö, Vaggeryd, Aneby, Habo, Mullsjö, och 

Tranås) har pulshöjande fysisk aktivitet införts på schemat utöver det ordinarie ämnet Idrott 
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och hälsa. Den pulshöjande aktiviteten á 30 min (20 minuter i pulszon) sker tre gånger per 

vecka de dagar då eleverna inte har ämnet Idrott och hälsa. Det innebär att eleverna får daglig 

pulshöjande fysisk aktivitet i skolan. Aktiviteterna har införts på mellan- och/eller högstadiet 

(i någon/några skolor per kommun) och de olika skolorna har kommit olika långt när det 

gäller implementeringen. Det här forskningsprojektet fokuserar på att generera kunskaper om 

deltagande elevers och pedagogers upplevelser och erfarenheter av denna satsning på 

pulshöjande fysisk aktivitet i skolan. Idag finns det mycket begränsat med kunskap om detta 

och tidigare forskning har bara fokuserat på effekter av dessa typer av insatser. Kunskap om 

elevers och pedagogers erfarenheter av projektet är av stor vikt, eftersom det ger en inblick 

såväl i villkor och förutsättningar som upplevda hinder och möjligheter. 

Det praktiknära forskningsprojektet 

Detta praktiknära forskningsprojekt ”Puls för lärande och hälsa” har initierats av FoUrum 

utbildning i samarbete med Högskolan i Halmstad. Projektet avser att främja villkoren för 

lärande, såsom koncentration och studiero samt välbefinnande bland elever. Därtill avser 

projektet att bidra till kollegialt lärande bland lärare i projektet. Under implementeringen av 

pulshöjande aktiviteter för eleverna sker en kompetensutveckling av pedagogerna i den egna 

praktiken genom att de deltar i en forskningscirkel och kommunicerar med varandra samt med 

projektledningen mellan träffarna i forskningscirkeln. Det handlar om att möjliggöra 

erfarenhetsutbyte av att implementera pulshöjande aktiviteter.  

Pulshöjande fysisk aktivitet för elever 

Eleverna får delta i pulshöjande fysisk aktivitet (30 min) tre schemalagda dagar i veckan. 

Tillsammans med ämnet idrott och hälsa två gånger i veckan ger det eleverna fysisk aktivitet 

fem dagar per vecka. Under de pulshöjande aktiviteterna har eleverna pulsband på sig som är 

kopplade till en pulsapplikation. Under aktiviteterna kan eleverna följa sin egen puls i form av 

olika färger på storbild eller pedagogens surfplatta. Målsättningen är att eleverna ska befinna 

sig på en puls mellan 60-80% av sin maxpuls under minst 20 minuter. När eleverna befinner 

sig inom rätt pulszon visas det i surfplatta eller på en storbild.  

Forskningscirkel och kollegialt lärande  

I projektet genomförs en forskningscirkel med tre träffar där pedagoger som driver 

pulshöjande aktivitet deltar och där målet är att bidra till kollegialt lärande.  I 

forskningscirkeln behandlas bland annat teorier om hälsopromotion och coaching i relation till 



pulshöjande aktivitet och dess utmaningar. Därtill behandlas erfarenheter i projektet, hinder, 

utmaningar och goda exempel samt hur det kan förstås utifrån forskning och teori. En 

forskningscirkel har sina rötter i studiecirkeltraditionen, men i forskningscirkeln förs 

forskning samman med den vardagsnära kunskapen där pedagogerna får inblick i 

forskningsprocessen och möjlighet att diskutera och reflektera över projektet och dess 

resultat. Den avser att bidra till reflektioner över erfarenheter som kan leda till nytt lärande, 

nya erfarenheter och nya handlingar i projektet, då pedagogerna som deltar i dessa kan lära 

sig av varandra för att sedan dela med sig av sina nya erfarenheter och kunskaper till kollegor 

vid sina respektive skolor. 

Följ gärna fortsättningen på projektet via denna hemsida: 

http://www.hh.se/akademinforhalsaochvalfard/forskning/forskninginomcvhi/pulsforlarandeoc

hhalsa.65446662.html 
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Gärna medalj – men också en utbildning och ett jobb 

 en studie om upplevelser av elitidrottskarriären och tiden därefter 

Göran Patriksson1 & Owe Stråhlman2 

1 Göteborgs universitet, Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, goran.patriksson@ped.gu.se 

2 Linnéuniversitetet, Institutionen för idrottsvetenskap, owe.strahlman@lnu.se 

 

Elitdrottskarriärer är relativt sparsamt studerade i Sverige, medan intresset för detta fält har 

växt kraftigt inom internationell idrottsforskning. Speciellt har det inom idrottspsykologin 

blivit ett betydelsefullt område, vilket tagit sig uttryck i många studier fokuserade mot olika 

aspekter av karriärövergångar (särskilt vad gäller elitidrottsavslutningen), specifika kapitel i 

idrottspsykologiska lärooch handböcker samt systematiska forskningsöversikter (Stråhlman, 

2006; Lavallee, Wylleman & Sinclair, 2000; Wylleman, De Knop, Verdet & Cecic`Erpic´, 

2007; Park, Lavallee & Tod, 2013). Det ökade forskningsintresset skall ses mot bakgrund av 

att (mass)media sedan länge riktat strålkastarna mot framgångsrika idrottare – speciellt i vissa 

starkt mediabevakade grenar – och deras karriärer och inte minst när elitidrottskarriären tar 

slut. Den mediala fokuseringen har ofta varit inriktad mot det spektakulära d.v.s. en stark 

tendens att beskriva extremfall av antingen mycket ”framgångsrika” eller ”misslyckade” 

individer i livet i och utanför idrotten både under och efter karriärens slut (Patriksson, 1989; 

Stråhlman, 1997; Stier, 2009; Cosh, LeCouteur, Crabb & Kettler, 2013). 

Elitidrotten har dessutom i ännu högre grad än tidigare (förutom medialiseringen) blivit 

ekonomiserad, internationaliserad och global. Många idrotter har därför blivit 

mångmiljardindustrier med stora prispengar och ofta mycket betydande sponsors-och 

reklamintäkter, medan andra idrotter med mindre intresse för media och sponsorer fått leva 

under mer blygsamma ekonomiska villkor. Oavsett dessa har idrottens ”totalisering” (Heinilä, 

1982) med sin sedan länge ständigt pågående ”konkurrensspiral” medfört än mer ökade 

prestationskrav, vilket i sin tur inneburit att både träningens mängd och intensitet har skruvats 

upp ytterligare. Enligt denna teori är också elitidrottarnas resultat och prestationer viktiga för 

dessa nationer. De blir representanter för ett land, en idrottsmodell ett system. Därför skapas i 

många länder olika stödsystem t.ex. ekonomiskt stöd till elitidrottare, medicinskt och 

psykologiskt stöd, anpassning av idrott och studier, karriärrådgivning etc. Men detta stöd ökar 

enligt Heinilä också pressen på utövarna. De tävlar inte bara för sig själva utan för sitt land. 

Under sådana betingelser blir karriärövergångar (t.ex. från elitjunior till potentiell elitsenior) 

ytterst viktiga för den enskilde idrottaren och ett ofrivilligt avbrott (t.ex. en svår skada) kan 
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betyda slutet på en elitkarriär som kanske ännu inte nått sin topp och en skada som dessutom 

kan leda till både psykiska och ekonomiska problem. Att (ofrivilligt) avbryta sin karriär 

innebär också ofta att man hamnar utanför dessa olika stödjande system. Denna situation har 

också gjort att forskning kring övergångar (transitions) inom den elitinriktade idrotten blivit 

betydelsefull för att få ökad kunskap om hur upplevelserna kring hur dessa processer ser ut. 

Hur många får större eller mindre problem vid karriärslutet och hur många klarar ett utträde 

utan problem? Hur yttrar sig de problem som uppträder? Vilka faktorer kan ligga bakom de 

upplevdupplevda problemen? Vilket stöd behöver och får utövarna? Sådan kunskap borde 

vara av stor vikt dels för att försöka förebygga, dels för att försöka åtgärda denna typ av 

problem. 

I många länder har man byggt upp olika stödsystem för elitidrottare, program som ibland 

startar i mycket låga åldrar för att dels tidigt försöka identifiera potentiella talanger, dels stödja 

dessa successivt på olika sätt (anpassad utbildning, tränare, ekonomiskt, medicinskt, 

psykologiskt m.m.) från barn och ungdomstiden till karriärslutet och tiden därefter. I vissa 

länder och organisationer har man kommit långt med att etablera nationella centra och 

supportprogram som även innehåller delar som syftar till att planera för och underlätta 

karriärslut för elitidrottare (Gilmore, 2008; Park, 2012; Sjöblom & Fahlén, 2012; Park, 

Lavallee & Tod, 2013, Fryklund, 2012; Westermark & Larsson, 2013). 

I Sverige började man i viss mån och i liten skala uppmärksamma olika problem med 

elitsatsande idrottare under slutet av 1960-talet när den statliga idrottsutredningen ”Idrott åt 

alla” (SOU:1969) tog upp sådana frågor. Fokus lades speciellt på svårigheten att kombinera 

elitidrott och utbildning. Det blev startpunkten för den ”svenska modellen” av elitidrott och 

utbildning (det s.k. EU-programmet) som till stor del handlade om socialt ansvar för de aktiva 

från samhället och idrottsrörelsen. Det idéprogram för elitidrott som presenterades 1984 

(Elitidrottsrådet, 1984) har fortfarande inte fått någon officiell efterföljare även om nya 

insatser gjorts under senare år av både Riksidrottsförbundet (RF) och Sveriges Olympiska 

Kommitté (SOK). I idéprogrammet finns mycket ambitiösa mål om perioden efter karriärslutet: 

”Resterande tid ska den f.d. elitidrottsutövaren leva som en vanlig samhällsmedlem… Det bör 

vara organisationens uppgift att utforma verksamheten så att individen verkligen utvecklas 

positivt inte bara som utövare utan också som människa” (s.4) …”Det måste ligga i 

idrottsrörelsens och samhällets intresse och ansvar att det finns en dräglig social tillvaro att 

falla tillbaka på när rubrikernas tid är över” (s.13) och ”Idrottsrörelsen och samhället ska ta 



ansvar för att ingen svensk idrottsutövare får sociala problem beroende på en ambitiös 

elitsatsning” (s.32) 

Elitidrottens villkor har, som tidigare berörts något, spetsats till ytterligare och en del elitaktiva 

har troligen, trots samhällets och idrottsrörelsens stora ambitioner på utbildningsområdet, inte 

haft tid, möjligheter eller motivation att få en adekvat utbildning för dagens än mer krävande 

arbetsmarknad. Av dessa anledningar har behovet av nya svenska studier inom området känts 

angeläget och Riksidrottsförbundet (och särskilt dess nya enhet för elitidrottsfrågor) tog därför 

ett initiativ, i samspel med numera framlidne docenten Sten Eriksson, till föreliggande studie. 

Ytterligare ett skäl till en ny studie för RF:s sida var arbetet med att utveckla en svensk 

modell för skapandet av s.k. elitidrottsuniversitet. Tanken har varit att genom denna studie 

även kunna få ett visst underlag för det fortsatta arbetet med denna fråga. 

Syftet med föreliggande studie är att: 

 beskriva upplevelser av övergången från elitidrottskarriären till livet efter 

elitidrottskarriären 

 beskriva upplevelser av olika stödfunktioners betydelse under och efter 

elitidrottskarriären 

 

Tidigare forskning 

Det finns få svenska undersökningar om elitidrottskarriären, karriärslutet och vad som händer 

efter karriärens slut. Förutom Halldéns (1963) pionjärarbete från tidigt 1960-tal har det 

genomförts två större studier av representativa urval av elitidrottare (Patriksson, 1989, 1995; 

Stråhlman, 1997, 2006; Stambulova, Stephan & Järphag, 2007). Dessutom har Stier (2009) 

utfört en kvalitativ intervjustudie; där han utifrån ett rollteoretiskt perspektiv intensivt 

undersökt en liten grupp manliga elittennisspelare. Två studier har även ägnats åt så kallade 

dubbla karriärer; kombinationen elitidrott och akademiska studier (Fryklund, 2012; 

Westermark & Larsson, 2013). I ovan nämnda (med undantag av Halldén, 1963) 

publikationer finns utförliga forskningsgenomgångar av svenska, nordiska och internationella 

studier, som den intresserade läsaren hänvisas till. Av detta skäl kommer den föreliggande 

genomgången att hållas ganska kort och fokuserar huvudsakligen, när det gäller 

internationella studier, mot sådana som publicerats under senare år, framför allt från 2005 och 

framåt.  

 



Först skall dock ges en relativt fyllig sammanfattning av några centrala resultat från den 

omfattande studien av svenska elitidrottare (N=880) från perioden 1952 till 1982 (Patriksson, 

1993, 1994, 1995; Stråhlman, 1997) och frågan ställs vem blev elitidrottare? Det visade sig 

att det var betydligt vanligare att toppidrottare – särskilt kvinnor kom från familjer med högre 

utbildning än för befolkningen som helhet. Samma tydliga tendenser fanns också vad gäller 

den socioekonomiska bakgrunden. Även om de flesta elitidrottarna under denna tidsperiod 

kom från arbetarhem var andelen påfallande mycket lägre än för den genomsnittliga 

befolkningen i Sverige. De kvinnliga elitidrottarna hade också i betydligt större omfattning än 

männen föräldrar från högre socialgrupper. Det framkom även att det fanns stora skillnader 

mellan olika idrotter med avseende på socialgruppsfördelning. Utövare från brottning, fotboll 

och cykling kom i betydligt större utsträckning från socialgrupp III, medan i golf, tennis, 

segling och fäktning kunde man notera en stark överrepresentation av socialgrupp I. 

Författaren konkluderade dessa resultat på detta sätt: ”Det är… uppenbart att 

ursprungsfamiljens socioekonomiska status och de värderingar som grundläggs där påverkar 

möjligheten att bli elitidrottare… Effekterna av den nästan osynliga socialisation som 

försiggår i närmiljön syns kanske ändå mer tydligt vid val av idrottsgren. Formellt finns inga 

spärrar eller hinder att utöva vilken idrott som helst, men resultaten visar att införlivade 

normer och värderingar om olika aktiviteter i hög grad styr valet av idrottsgren” (Patriksson, 

1994 s 11).  

 

Men hur upplevde elitidrottarna karriärslutet? Resultaten på en öppen fråga gav vid handen att 

drygt hälften uppgav olika typer av positiva svar. Frekventa svar var att man kände sig ”bra”, 

”avkopplad” och ”glad och harmonisk”. I 14 % av svaren kunde man avläsa att man på något 

sätt var ”nöjd”, ”lättad” eller ”kände sig fri” sedan man slutat. Drygt en fjärdedel av gruppen 

sade sig uppleva någon form av problem. De vanligaste svaren var ”förvirrad”, ”ledsen”, 

”oroad” ”svårt”, ”känsla av saknad” och ”rastlöshet”. Fler kvinnor än män upplevde problem 

vid karriärslutet. En del, 9 % av dem som hade uppgett att de hade problem, angav att de haft 

ångest eller depressioner. Ett mindre antal klagade på att de inte längre stod i centrum och en 

liten grupp (2 %) svarade att de fått alkoholproblem sedan de slutat med elitidrott. En analys 

av vilka faktorer som hade störst inverkan på upplevelser av problem i samband med 

karriärslutet visade att graden av egenkontroll (frivilligt-ofrivilligt slut) hade störst betydelse. 

Att inte kunna påverka när man slutade med elitidrott (plötsliga skador eller ”petningar”) 

ökade påtagligt risken för upplevda problem. Andra faktorer som hade samband med en 

upplevd problemfylld elitidrottsavslutning var att sluta i unga år (16-20 år), inte nå sina egna 



uppsatta mål inom idrotten och att ha en självuppfattning som i hög grad var baserad på idrott. 

Det kanske viktigaste resultatet av studien vad gäller de psykologiska reaktionerna var att över 

tid verkade även kraftiga ”djupdykningar” i känsloläget orsakade av t ex plötsliga ofrivilliga 

avbrott successivt avta för att så småningom oftast helt klinga av (”tiden läker alla sår”). Dessa 

resultat sammanfattades bl.a. på följande sätt: ”Man kan kanske säga att upplevelsen av att 

lämna elitidrotten går få personer helt opåverkade ifrån, men att det för de flesta ändå är mer 

av rebirth än social stigmatisering och social död” (Patriksson, 1993 s. 19). 

 

Hur gick det för de svenska elitidrottarna efter karriärens slut? I stort lyckades de väl vad 

gäller utbildning och i socioekonomiskt hänseende, då de utbildningsmässigt låg klart över 

den genomsnittliga befolkningen i samma åldrar. Skillnaderna mellan könen återfanns även 

här till kvinnornas fördel. Samma trender kunde även observeras i fördelningen av den 

socioekonomiska statusnivån. Majoriteten av gruppen – än mer utpräglad för de äldre hade 

också en högre utbildnings- och socioekonomisk nivå än sina föräldrar; en uppåtriktad social 

rörlighet som var något högre än för befolkningen som helhet (Patriksson, 1995; Stråhlman, 

2006). (Andelen med högre utbildning och i socialgrupp I och II har med tiden successivt ökat 

i Sverige.) 

I den andra studien, med data insamlade från elitidrottare från 1990-talet och som avslutat sin 

elitidrottskarriär (N=343), användes delvis andra mätinstrument men jämförbarheten med den 

första undersökningen (ett antal frågor återkommer i samtliga använda mätinstrument) får 

ändå anses som god (Stråhlman, 2006; Stambulova, Stephan & Järphag, 2007). I Stråhlmans 

(2006) empiriska analyser har han slagit samman de båda materialen (men via uppdelning på 

födelseår kan de också särhållas) för att få en mycket stor och robust undersökningsgrupp för att 

bättre kunna genomföra de multivariata statistiska analyser. I mångt och mycket var resultaten 

likartade – jämfört med studie 1 – även för de ”nya” yngre elitidrottarna som inkluderats i 

forskningsprojektet. Den undergruppen skiljde emellertid ut sig från de övriga genom att bl.a. 

ha den högsta genomsnittliga utbildningen. Men eftersom den allmänna utbildningsnivån 

successivt höjts i befolkningen kan man fråga sig om den ”relativa utbildningsnivån” bland de 

yngre elitidrottarna till och med kan ha sjunkit i förhållande till yrkeslivets krav på utbildning? 

Stråhlman (2006) konstaterade också att: ”It is an incontrovertible fact that the educational 

level has increased, but we also have to acknowledge that the demand for formal education was 

not as high in earlier decades. It was probably easier to find a job without formal education in 

the fifties and sixties than it is today” (s. 85). 



Den viktiga frågan huruvida en elitidrottskarriär har varit försvårande för att bedriva studier 

belystes också. Resultaten visade klart att andelen som upplevde att elitsatsningen varit ett 

hinder för studier ökade kontinuerligt över tid. För de äldre toppidrottarna var de betydligt 

ovanligare än för de yngre och det förekom över tid oftare bland män än bland kvinnor. Denna 

trend speglade både det faktum att idrotten blivit alltmer krävande (vilket också visade sig i en 

allt större träningsmängd ju yngre man var) och att utbildningskraven skärpts på 

arbetsmarknaden. Det är emellertid viktigt att poängtera att andelen som såg kombinationen 

elitidrott och studier som oproblematisk var i majoritet – dock sjunkande över tid under hela 

tidsperioden (Stråhlman, 2006 s. 86). 

De båda undersökningsmaterialen gav också unika möjligheter att studera vid vilka åldrar 

elitidrottare från olika tidsepoker startade sitt idrottande, påbörjade sin elitsatsning, gjorde 

landslagsdebut och avslutade sin karriär. Dessutom fanns möjlighet att undersöka hur dessa 

faktorer hängde ihop. Debutåldern i huvudidrotten har successivt sänkts från 16 år (män) och 

17 år (kvinnor) för de äldsta till tioårsåldern för de yngre toppidrottarna. Även åldern när 

elitkarriären tog sin början har sjunkit över tid från omkring drygt 20 år till 16-17 års ålder. 

Grenvariationerna har emellertid varit stora över hela tidsperioden; genomgående har dock 

konståkning, samt traditionella bollidrotter som fotboll, handboll och ishockey haft lägst 

åldrar både vad gäller idrottsstart och när elitidrottandet påbörjades. I vissa andra idrotter som 

bob, rodel, bågskytte, skytte och gång påbörjades karriären betydligt högre upp i åldrarna. Den 

genomsnittlige elitutövaren i dessa grenar startade sin karriär runt 20-årsåldern (Patriksson, 

1995 s. 9; Stråhlman, 2006 s. 99-100). 

Resultaten visade att kvinnor hade en kortare elitkarriär (ca 11 år) jämfört med män (nästan 13 

år i snitt). Den genomsnittliga karriärlängden blev något kortare hos yngre elitidrottare (födda 

1960 och senare var en brytpunkt). Vid en analys av debut och avslutningsåldrar i olika 

idrottsgrenar framträdde ett mönster: i grenar där man började tidigt slutade man också vid 

yngre åldrar och vice versa. Det tycktes alltså vara så att elitkarriären blev ungefärligen lika 

lång antingen starten skedde vid tidiga eller senare åldrar (Patriksson, 1995; Stråhlman, 2006). 

Fanns det några samband mellan vissa av de faktorer som redovisades ovan? Det visade sig 

att det fanns ett medelstarkt samband (r=.51, män; r=.54, kvinnor) mellan en tidig idrottsdebut 

och en tidig elitsatsning och omvänt. Kan man predicera, via multipel regressionsanalys, vid 

vilken ålder en elitkarriär är över (beroende variabel) om man känner till födelseår, debutålder 

för idrottsutövande, ålder för elitsatsning och när landslagsdebuten skedde (oberoende 



variabler) med hänsyn tagen till kön, utbildning och typ av idrott? Resultatet för hela gruppen av 

elitidrottare blev att denna regressionsmodell kunde förklara 47 % av variansen i den beroende 

variabeln (åldern vid karriäravslutning). Förklaringsvärdet var dock högre för vissa typer av 

kategorier som kvinnor (54 %), individuella idrotter (58 %) och precisionsidrotter som 

bågskytte, skytte och fäktning (67 %) (Stråhlman, 2006 s. 101-105). 

Metod 

Studiens bakgrund 

Föreliggande undersökningen är en intervjustudie i form av semistrukturerade intervjuer. Man 

kan i vissa avseenden också karaktärisera delar av studien som en Life-history undersökning 

med inslag av narrativer eftersom intervjuerna är kronologiskt upplagda. En intervjuguide 

användes där centrala frågeområden diskuterades med respondenten. Dessa områden 

behandlade bl.a frågor beträffande respondenternas: 

 start inom idrotten, start som elitidrottare (barn och ungdomstiden) 

 möjligheter att kombinera elitidrott och utbildning 

 erfarenheter av elitidrottsavslutningen 

 tankar och förhoppningar om framtiden (den civila karriären) 

 

Inom vart och ett av ovanstående frågeområden ställdes följdfrågor som kunde vara skiftande 

till sin karaktär, beroende av hur samtalet med respondenten utvecklade sig. Detta förfarande 

är en av poängerna med samtalsintervjuer, att frågor kan följas upp i en dialog mellan 

intervjuare och respondent. Därmed kan intervjuerna dels fokusera mer på vissa 

frågeställningar, dels variera i längd beroende på samtalets utveckling och respondentens 

tidigare erfarenheter. Tekniken har tidigare använts av Eriksson, Patriksson och Stråhlman 

(1992) och Stråhlman (1997). Eftersom frågeställningarna, som nämnts ovan, är uppställda i 

ett kronologiskt perspektiv så kan studien karaktäriseras som delvis en life-history och en 

narrativ analys (Svensson, 1999). Tyngdpunkten i analysen ligger dock på att sammanställa 

respondenternas utsagor i sammanfattande beskrivningskategorier för att analytiskt etablera 

deskriptiva utfallsrum (Marton & Booth, 2000). 

Undersökningsgrupp 

Undersökningsgruppen består till största delen av före detta elitidrottare och som tidigare varit 

(och är) internationellt framgångsrika, men som av olika anledningar har avslutat sin 



idrottskarriär. Antalet intervjuade personer är 36, varav 10 stycken är kvinnor (38 %). Fem 

respondenter var vid intervjutillfället fortfarande aktiva (tre män och två kvinnor). 

Det finns skäl att kommentera könsfördelningen i undersökningsgruppen. Fler intervjuer var 

planerade inom projektet men hann aldrig genomföras. Det finns dock anledning att vara 

uppmärksam på detta förhållande när intervjusvaren summeras. Denna könsfördelning 

minskar inte värdet av de livsberättelser som samlats in. De har ett stort värde för att förstå 

elitidrottares syn på sin karriärs olika skeden och ska förstås var för sig. Vi vill dock bara 

poängtera att det i större utsträckning är män som kommer till tals i denna undersökning. 

Denna artikel gör inte anspråk på att ge en total bild av svenska landslagsidrottares erfarenheter 

från olika skeden i sina karriärer utan den bygger på ett antal intervjuade landslagsutövarens 

berättelser om sina egna erfarenheter. Och där ska inte heller några generaliseringar göras 

utifrån utsagorna från de intervjuade. 

Omkring hälften av respondenterna avslutade sin elitkarriär någon gång under 1990-talet medan 

karriäravslut för den andra halvan skett efter är 2000. Idrottsgrenar som är representerade och 

som ingår i studien är badminton, bandy, basket, brottning, bågskytte, cykel, fotboll, friidrott, 

fäktning handboll, ishockey, kanot, konståkning, orientering, rodd, segling, skidor, sportskytte 

och tennis. 

Följande meriter i sammanfattning fanns representerade i undersökningsgruppen. Fyra av de 

intervjuade respondenterna har vunnit OS-guld, ytterligare fyra har vunnit OS-silver och en 

respondent har vunnit OS-brons. Huvuddelen av de individuella förre detta idrottarna har 

vunnit minst ett VM-guld i respektive gren (plus VM-silver och VM-brons) och i det närmaste 

samtliga (alla utom en) har deltagit på VM (här räknas också ex. Davis Cup och 

motsvarande). Bland lagbollspelarna inom handboll och ishockey har flertalet haft s.k. 

professionella anställningar både i nordamerikanska och europeiska ligor. Även om 

respondenterna nått stora framgångar i sin specialidrott, så har de av olika skäl 

uppmärksammats mer eller mindre i media. De har också haft olika möjligheter att förtjäna 

sitt uppehälle inom sin idrottskarriär och också i varierande grad kunnat utbilda sig till en annan 

yrkeskompetens inom en parallell karriär. De uppräknade meriterna har inte på något sätt 

avsikten att legitimera en statistisk representativitet, därvidlag är undersökningsgruppen 

alldeles för liten. Dessutom är sannolikt mycket framgångsrika idrottare överrepresenterade och 

beträffande åldersspridningen finns också en del att önska i detta sammanhang. Men genom 

att koncentrera analysen på olika individers berättelser, där dessa återger både egna och även 



andras erfarenheter, kan ett eller flera utfallsrum etableras, och upplevelser samt erfarenheter 

kan systematiskt återges i övergripande beskrivningskategorier, som i sin tur kan relateras till 

valda teoretiska utgångspunkter. 

Genomförande 

Intervjuerna genomfördes i tidsperioden augusti oktober 2012. Respondenterna söktes upp 

och intervjuerna genomfördes i respondentens hem eller på deras arbetsplatser. Alla intervjuer 

har spelats in på diktafon och därefter transkriberats på papper för att underlätta analysarbetet 

(även Eriksson et.al 1992; Stråhlman, 2006). Längden på intervjuerna varierade mellan 45 till 

60 minuter. I resultatredovisningen kommer intervjuresultaten att presenteras som 

sammanfattningar av respondentens berättelser, dels i löpande text, dels om citat. 

Resultatredovisningen följer i stort huvudfrågornas struktur. De forskningsetisk aspekter som 

vidtagits följer Vetenskapsrådets rekommendationer som finns publicerade i skriften God 

forskningssed (www.vr.se). 

Analys 

I närmast all form av dataanalys bör lämpligheten av de olika analystekniker som valts och 

relationen mellan de slutsatser som dragits diskuters. I föreliggande studie gäller det framför 

allt och som tidigare nämnts generaliseringsfrågan, d.v.s. i vilken utsträckning resultaten från 

genomförda intervjuer är representativa för svenska elitidrottare som helhet och om resultaten 

kan bringa ytterligare teoretiskt ljus över området. Områdena barn och ungdomsidrott, 

elitidrott och utbildning och elitidrottsavslutning har i varierande grad beforskats tidigare både i 

Sverige och internationellt. Intervjuaren i denna studie är en och samma person i samtliga 

intervjuer, en person som också var en meriterad forskare med god inblick och kunnighet i 

nämnda områden. Han hade dessutom egna erfarenheter av områdena som idrottsman. 

Med avseende på de åtgärder och förberedelser som vidtagits (frågornas giltighet och 

relevans, urvalets storlek, respondenternas egna erfarenheter och att huvudfrågor testats i 

tidigare undersökningar), så finns mycket goda möjligheter att utifrån ett begreppsvaliderat 

perspektiv erhålla en hög grad av generaliserbarhet. Genom att koppla resultat från intervjuerna 

till tidigare forskning inom området, blir resultaten i högre generaliserbara (Denzin, 1975). I 

intervjuundersökningarna är det just individerna uppfattningar som står i fokus (begrepps och 

innehållsvaliditet, Yin, 1994) och resultaten kommer att behandlas därefter. I relation till 

studiens syften och mål (Merriam, 1994) blir forskarens kritiska medvetenhet om de 

http://www.vr.se/


datainsamlande teknikernas och analysinstrumentens förtjänster och brister det som formar 

studien resultat. Genom analysen skall studiens konsensus och generaliserbarhet fastställas 

(dess konsistent) och det gäller också om relationen mellan data och resultatanalys är 

övertygande (Stråhlman, 1997). De åtgärder som vidtagits på metodplanet, vad gäller 

datainsamlingen, stärker forskningsresultatens överensstämmelse med verkligheten och också 

generaliserbarheten (Merriam, 1994). 

Resultat 

Målet med denna studie kan formuleras som ett empiriskt baserat fältarbete med syftet att 

beskriva olika framgångsrika elitidrottares upplevelser och erfarenheter av livet före, under 

och efter elitidrottskarriären, i ljuset av olika stödfunktioners betydelser. Analysen har inte 

genomförts förutsättningslöst utan både teoretiska och metodologiska avgränsningar har 

redovisats. I inledningen till denna artikel framhölls också att den internationella forskningen 

kring karriärövergångar inom elitidrotten ökat påtagligt och att speciell uppmärksamhet 

ägnats åt avslutningsfasen. I Sverige har inte motsvarande ökning av forskningsintresset för 

detta område kunnat observeras. De senaste större studierna gjordes i början av 2000-talet och 

frågan ställdes om resultaten från dessa studier fortfarande ägde full giltighet med tanke på   

de förändringar som skett inom både elitidrotten, där framför allt intensifieringen ökat 

ytterligare, och på en arbetsmarknad som präglats av större krav på högre utbildning och en 

hårdnande konkurrens om jobben. Därför fanns det all anledning till att genomföra en studie 

som kunde belysa sådana frågor och förhoppningsvis bidra till att fylla det kunskapsglapp 

som förmodades finnas. 

 

I inledningen antyddes vilka processer i avslutningsfasen som kunde vara intressanta att 

belysa. Det var bland annat att studera hur många som fått större eller mindre problem vid 

karriärslutet, hur vanligt det var att klara utträdet ur elitidrottsrollen mer eller mindre 

problemfritt, hur eventuella problem yttrade sig och vilka faktorer som kunde ligga bakom de 

upplevda problemen. I kapitel 6 preciserades frågorna ytterligare och fokus kom slutligen att 

ligga på följande frågor som både hängde ihop och delvis överlappade varandra: (1) vilken 

typ av avslutningar som framträdde i intervjusvaren, (2) vilka skäl som respondenterna hade 

haft för att avsluta elitkarriären, (3) vilka upplevelser man hade haft i samband med 

avslutningen och (4) hur den civila arbetssituationen hade sett ut efter karriärslutet. 

 



Resultaten kunde på ett övertygande sätt avslöja – delvis i linje med tidigare forskning 

(Patriksson, 1995; Stråhlman, 1997, 2006; Park et al, 2013) – att avslutningen var en komplex 

och utdragen beslutsprocess som ofta pågått under lång tid. Intervjusvaren gav också 

värdefulla inblickar i att denna långdragna process till viss del kunde förstås genom att 

toppidrottare brukade ha ett långt, passionerat och hängivet förhållande till sin idrott; ett slags 

kärleksrelation som man gärna ville hålla fast vid och det var först när förhållandet svalnade (t 

ex om motivationen tröt) som man kunde tänka sig att lämna det. Trots den ofta ”blinda” 

kärleken till sitt idrottande fick många över tid också ett rationellt förhållande till elitidrotten 

och insåg att det en gång skulle ta slut. Denna insikt ledde hos ganska många till medvetna 

beslut om när avslutningen skulle ske och hur den skulle gestalta sig. Sådana beslut fattades i 

många fall flera år före den faktiska avslutningen ägde rum. Trots ett fattat beslut om att sluta 

var det nästan en tredjedel av elitidrottarna som ångrade sig och återvände till idrotten 

(comeback) en eller flera gånger. På strukturell nivå kunde det vara elitidrottens förändrade 

villkor med större möjligheter att inte bara försörja sig utan även att tjäna stora pengar – 

åtminstone i vissa grenar – som gjorde att troligen fler än vad som skedde tidigare drogs 

tillbaka till elitidrottssfären igen. De svar som de intervjuade gav indikerade att en del hade en 

stark längtan att visa att de fortfarande dög eller hade ouppfyllda mål. Andra kunde uppleva 

att de kanske för ett tag kunde återfå den identitet de delvis hade förlorat. I vissa fall var det 

mer motvilligt man återvänt – av lojalitetsskäl mot en förening eller förbund som fortfarande 

ansåg sig behöva deras ”tjänster” för att förstärka sin tävlingsverksamhet. I detta sammanhang 

kan det också nämnas att vissa idrottare, speciellt i precisionsidrotter som skytte och 

bågskytte, ofta hade haft en mycket lång karriär och ibland svårt att avgöra när egentligen 

elitkarriären tog slut. Var det när man mentalt bestämde sig att inte topp satsa längre 

internationellt (men fortfarande var bäst i Sverige) eller var det först när man slutat att tävla 

på nationell toppnivå? Sådana resonemang visade ytterligare på områdets komplexitet och att 

det kan vara vanskligt att dra en skarp gräns när en elitkarriär verkligen tar slut. 

 

Frågeställning nummer två kunde på ett tydligt sätt komplettera och förstärka det mönster som 

framträtt; att avslutningsfasen inte gick att beskriva och förklara på ett enkelt och 

okomplicerat sätt (såsom den tidigaste forskningen ofta framställde detta förlopp) utan med 

nödvändighet måste ses som en mångdimensionell process med ett flertal komponenter 

inblandade.  

 



Varför avslutades elitidrottskarriären? När de intervjuade informanterna själva satte ord på 

sina skäl att sluta visade det sig att det sällan var ett enskilt skäl som låg bakom beslutet att 

lämna elitidrotten. Snarare var det flera samverkande faktorer som ledde till detta beslut. 

Vissa skäl var dock vanligare än andra och i likhet med flera andra senare studier (Moech, 

Mayer & Elbe, 2012; Stambulova et al, 2007) framkom det att de viktigaste skälen bakom 

beslutet att lämna elitidrotten var bristande motivation, skador eller andra hälsoproblem och 

åldersrelaterade motiv. Dessa tre i kombination, eller i interaktion med ett eller flera andra 

skäl, var de vanligaste konstellationerna av upplevda orsaker till att sluta som uppgavs av 

respondenterna. Det är viktigt att ha kunskap om den multifaktoriella bakgrunden till varför 

elitidrottare lämnar elitidrotten dels i ett förebyggande syfte (t ex i stödprogram för att 

underlätta avslutningen), dels i åtgärdande program för idrottare som upplevt problem under 

avslutningsfasen eller efter karriärslutet. 

 

Den andra frågeställningen som analyserades var utan tvekan den mest centrala och som har 

stått i fokus sedan forskningen om elitidrottsavslutningen inleddes i början av 1960-talet. Hur 

upplevdes karriärslutet och hur många var det som klarar av detta på ett relativt okomplicerat 

sätt och (omvänt) hur vanligt var det att det får allvarliga konsekvenser i form av olika 

psykiska eller sociala problem som gjorde att anpassningen till ett liv efter karriären blev svårt 

att hantera? Den tidiga (mest idrottspsykologiska men även sociologiska) forskningen gav en 

markant problemfylld bild av de svårigheter som mötte elitidrottaren vid karriärslutet. Det var 

dels teoribildningen som man utgick ifrån som snedvred resultaten, dels bristfälliga designer 

som påverkade den bild som framträdde både i forskningen och i massmedia (Coakley, 1983; 

Patriksson, 1989; Stråhlman, 1997). Den senare forskningen har kunnat visa att flertalet 

toppidrottare har varit kapabla att hantera övergången till ett civilt liv utan några större 

problem och det utan att forskarna för den skull negligerat det faktum att ingen har lämnat 

elitidrotten helt oberörd. Att ta avsked från något man ägnat så mycket tid, träning, tankar – ja 

rent av älskat och som till stor dels styrt ens liv utan att det skulle ha någon inverkan på 

individen vore att underskatta elitidrottens betydelse. I detta sammanhang är det viktigt att 

påpeka att också positiva känslor är vanligt förekommande vid karriärslutet (Patriksson, 1993; 

Stråhlman, 1997, 2006; Park et al, 2013). Den hårda träningen, det inrutade livet och den 

starka fokuseringen på tävling kan i längden bli påfrestande och leda till befrielse och lättnad 

när idrottaren fattat beslutet att lämna toppidrotten; en omställning som kan ge möjlighet att 

upptäcka även andra sidor av personligheten och livet. 

 



Även resultaten i denna studie visade att en majoritet av elitidrottarna klarade övergången till 

ett civilt liv på ett i stora drag problemfritt sätt. Det gick att identifiera vad som 

kännetecknade huvuddelen av de individer som hade en oproblematisk avslutning. De hade en 

god utbildning (oftast akademisk), flertalet hade planerat sitt utträde ur toppidrotten i god tid 

innan man slutade, hade redan ett jobb eller ett som väntade eller hade planerat för en ny 

verksamhet efter att man slutat. Utbildning och arbetslivserfarenhet var centrala 

nyckelfaktorer för att lyckas efter den idrottsliga karriären. 

 

En mindre del hade upplevt en besvärlig, i vissa fall mycket besvärlig elitidrottsavslutning 

kombinerat med stora svårigheter att hitta en meningsfull sysselsättning sedan man slutat. I 

jämförelse med vad de flesta studier under senare tid har funnit (se t.ex. Park, et al, 2013 s 32) 

så var den gruppen mindre i vår studie, men då är det viktigt att återigen understryka att vår 

studie baseras på ett ganska litet antal individer och att man skall vara försiktig med att 

använda sig av generaliserande jämförelser utifrån en kvalitativ studie. Det kan ändå vara 

angeläget att påminna om att detta resultat ändå ligger väl i linje med senare forskning och 

långt ifrån den bild som ofta har förmedlats av massmedia av tidigare idrottsstjärnor som har 

stora problem med att klara av sina vardagsliv efter karriärens slut. 

 

Än viktigare att diskutera är dock de gemensamma drag som kunde identifieras i den hos de 

idrottare som fick svåra problem, inom flera områden under avslutningsfasen och tiden 

därefter, hade att hantera. Alla upplevde relativt grava problem rätt så långt före beslutet att 

sluta, vilket påverkade deras prestationsförmåga negativt. Som redogjorts för tidigare hade 

några personerna allvarliga kontroverser med landslagsledningen och ansåg sig dessutom vara 

orättvist behandlade vid uttagningar till viktiga tävlingar. Dessa drabbades också av ofrivilliga 

slut, vilket ökar risken för att få problem vid karriärens slut (Stråhlman, 2006; Park, et. al, 

2013). Samtliga i tillägg problem med hälsan eller skador under de sista åren före 

avslutningen, som bidrog till beslutet att avbryta elitkarriären. Ytterligare en gemensam 

nämnare hos denna grupp var att ingen gått vidare efter gymnasiet (en avbröt 

gymnasiestudierna redan efter ett år). Sedan de slutat kände de till en början en stor lättnad 

och befrielse, men ganska snart blev de isolerade av förening, förbund och sponsorer. 

Telefonen slutade att ringa och inga jobberbjudanden kom, vilket ledde till nedstämdhet, 

bitterhet och passivitet. De framförde kraftiga klagomål mot centrala idrottsorganisationer 

(RF, SOK och specialförbund) och tidigare sponsorer för deras totala ointresse när de 

försvann från rampljuset. 



 

Det var emellertid inte bara de som hade haft allvarliga problem som var missnöjda med den 

ringa hjälp de fått av idrottens centrala organisationer och föreningar, utan även många av de 

övriga elitidrottarna var av samma uppfattning. De efterlyste en större medvetenhet hos 

idrottsrörelsen om hur man tar tag i denna problematik och att man borde börja bygga upp en 

stabil organisation för att hantera situationen vid avslutningen för dem som är behov av sådan 

hjälp. Tidigare forskning (Patriksson, 1995; Stråhlman, 1997; Park, et al, 2013) har 

visserligen visat att problemen även efter besvärliga karriärslut tenderade att klinga av 

allteftersom tiden gick och så skedde också i föreliggande studie, där det framkom att oavsett 

typ av karriäravslutning samtliga intervjuade i stort upplevde tillfredsställelse med sin 

nuvarande livssituation och mådde bra vid intervjutillfället. Detta är dock inget vägande skäl 

för att inte skapa en organisation för att på ett systematiskt sätt försöka finna lösningar på de 

problem som i mindre eller större grad kan dyka upp vid övergången från elitidrott till ett 

civilt liv. En sådan organisation kan – som framgår av olika typer av utländska program bidra 

till att förebygga, lindra och komma tillrätta med de problem som kan uppstå (Albion, 2007; 

Torregrosa et al, 2007; Gilmore, 2008; Park, 2012). I det ännu gällande idéprogrammet för 

elitidrott (Elitidrottsrådet, 1984) finns också förpliktigande skrivningar om att idrottsrörelsen 

och samhället skall ta ansvar för att ingen svensk idrottsutövare skall få sociala problem på 

grund av en ambitiös elitsatsning. 

 

En annan frågeställning som låg nära den föregående handlade om vad som hände med den 

civila karriären i termer av vilka anställningar eller yrken som de före detta toppidrottarna 

hade hamnat i. Det har också diskuterats huruvida de förändrade villkoren inom elitidrotten 

och på arbetsmarknaden har gjort det svårare för toppidrottare att få ett civilt arbete (i den 

mån man inte arbetat parallellt med idrottandet) efter karriärslutet jämfört med hur det var för 

10-20 år sedan eller ännu tidigare, då elitidrottarna hade en klart högre utbildnings och 

yrkesstatus än befolkningen som helhet (Patriksson, 1995; Stråhlman, 2006). Inte minst har 

kvalifikationskraven på arbetsmarknaden höjts samtidigt som också kraven skärpts för att 

kunna bedriva idrott på elitnivå. En annan intressant fråga har handlat om den expanderande 

idrottsrelaterade delen av arbetslivet, dels har kunnat suga upp de som ville fortsätta med 

denna typ av arbete, dels de som hade svårt att komma in på den övriga arbetsmarknaden på 

grund av bristande arbetslivserfarenhet eller otillräcklig utbildning beroende på att 

elitsatsningen försvårat möjligheten till att arbeta ”vid sidan av” eller få en adekvat 

utbildning. 



 

Resultaten bekräftade i mångt och mycket de (spekulativa) antaganden som vi fört fram. En 

tydlig majoritet av den intervjuade gruppen har erhållit arbeten som haft en klar koppling till 

idrottsrörelsen som tränare och ledare – alltifrån förbundskaptener och sportchefer till tränare 

på lägre nivåer – eller också har de startat egna företag som på olika sätt varit 

idrottsrelaterade. De sistnämnda jobben har för somliga inte varit särskilt inkomstbringande 

utan medfört att de nätt och jämt fått verksamheten att gå ihop. Vi har tolkat dessa resultat 

dels som ett tecken på att arbetsmarknaden inom idrottsområdet har ökat i betydande grad 

under senare år och dessutom fortfarande, kanske i alltför stor grad, har gett utrymme för 

personer med elitidrottsbakgrund men med låg (idrotts-) utbildningsnivå, dels att denna trend 

kan vara en indikation på att det blivit avsevärt svårare att få fotfäste inom arbetslivet utanför 

idrotten beroende på att stora delar av den intervjuade gruppen har haft en otillräcklig 

meritering för att kunna konkurrera om dessa jobb. Dessutom var det få som hade lyckats nå 

yrkespositioner på toppnivå i den del av arbetsmarknaden som låg utanför den idrottsliga. 

Jämfört med hur det gick yrkesmässigt för svenska elitidrottare som avslutade sina karriärer 

under perioden 1950 – 1990 och den aktuella gruppen som har studerats här var det ingen 

tvekan om att den sistnämnda haft det betydligt svårare att både etablera sig på den icke 

idrottsliga arbetsmarknaden och nå höga positioner där (Patriksson, 1994,1995; Stråhlman, 

1997, 2006). Som diskuterats tidigare i artikeln finns det här en stor utmaning för 

idrottsrörelsen och samhället att försöka hitta konstruktiva och flexibla lösningar på dessa 

problem. Annars finns en risk att de toppidrottare som haft svårt att förena elitidrott och 

studier, och de kan ha ökat i antal på senare tid, kan få det allt besvärligare att hitta arbete 

efter karriärens slut. 

 

Har de frågor som ställdes om elitidrottares karriärslut fått den helhetsbelysning och gett det 

kunskapstillskott som vi hoppades på? Vårt svar är att det intervjumaterial som vi fått 

förmånen att analysera har varit mer mångfacetterat och innehållsrikt än vi på förhand kunnat 

förvänta oss. Trots vissa smärre metodiska brister som diskuterats både i kapitel 4 och även i 

detta kapitel är det vår uppfattning att denna studie framför allt har kunnat fördjupa 

kunskaperna om vad som hände i avslutningsfasen för de studerade elitidrottarna som fattade 

beslut att avsluta sina karriärer under 1990-talet och under 2000-talets första decennium. De 

fynd som har presenterats bör ha gett en realistisk och levande bild av karriärslutet och delvis 

nya insikter och infallsvinklar som kan vara användbara i fortsatt forskning och planering för 

att förstå och underlätta övergången från elitidrott till ett ”vanligt” liv efter att den idrottsliga 



karriären har tagit slut. Utveckling av idrottslig kunskap och prestationsförmåga i 

studiemiljöer diskuterades bl.a. i avsnittet om den tidigare forskningen utifrån studier av 

 

Några sammanfattande råd och synpunkter 

Utifrån resultaten i denna artikel har vi sett olika exempel på vad som skulle kunna kallas 

framgångsrika eller mindre framgångsrika strategier för en god övergång från en 

elitidrottskarriär till ”det fortsatta livet”. Utifrån dessa erfarenheter är det också möjligt att 

sätta ned några punkter som kan ses som goda råd till aktiva och förbund: 

 

Råd till aktiva: 

• Det är viktigt att slutföra gymnasiestudierna även om det inte känns väsentligt där och då på, 

t.ex. av goda idrottsresultat, frestande erbjudanden och möjligheter etc. 

• Det är en fördel att skaffa en god (gärna akademisk) utbildning under elitidrottskarriären. 

Detta leder till en större möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden. 

• Förbered för karriärslutet genom att planera för kommande arbete eller verksamhet. 

• Bygg nätverk under din karriär. Det kan du ha stor nytta av. Många av de före detta 

landslagsidrottarna får sina första arbeten inom idrottsområdet. 

• Särskilt viktigt är det att bygga nätverk och goda relationer inom den egna idrotten. 

Specialidrottsförbunden knyter gärna till sig före detta framgångsrika utövare för olika roller, 

på olika nivåer inom sina organisationer. 

• Därför är det en god investering att börja planera för det ”fortsatta livet” i god tid. I bland 

kommer karriärslutet tvärt och ”ofrivilligt” genom skada, vikande resultat, etc. och då är det 

bra att förberett sig i tid. 

 

Råd till Idrottsförbunden: 

• Idrottsförbunden bör uppmärksamma de råd vi gett här ovan. Försök påverka de aktiva att 

redan tidigt i karriären börja planare för ”det fortsatta livet”. Det bör vara en självklar del i 

förbundens verksamhet likväl som planering av träning och tävling. 

• Förbunden bör ta ett brett och långt ansvar för de aktiva. Många av dem uttrycket att deras 

förbund visat ett minskande intresse så fort de började försvinna ur rampljuset. 

• Förbunden bör (eventuellt i samarbete över förbundsgränserna) bygga upp en stabil 

organisation för att hantera olika situationer inför och i samband med karriäravslutningen för 

dem som är behov av sådan hjälp. 

• Förbunden bör uppmuntra de aktiva att skaffa en utbildning under elitidrottskarriären. 



• Med anledning av detta bör olika former för anpassad studiegång diskuteras såväl som 

möjligheten att studera elitidrott (som diskuterades tidigare i sammanfattningen) 

 

Slutord – fortsatt forskning 

Med utgångspunkt i de redovisade resultaten och de diskussioner som förts i anslutning till 

dem både i den tidigare löpande texten och i detta kapitel finns mycket goda möjligheter att 

ytterligare gå vidare i en större statistiskt representativ undersökning och med kvalificerade 

hypoteser som grund pröva och eventuellt styrka generaliseringspotentialen i de fynd som 

redovisats i denna studie. 
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Inledning 

De företag som förser skolor med idrottsutrustning för barn har uttryckt ett behov av att 

utveckla mer vittsyftande material för inkluderande undervisning i Idrott och hälsa. Detta 

behov kompletteras med en önskan att stärka företagets varumärke genom socialt ansvar och 

delaktighet. Samtidigt påvisas att barn och ungdomar med funktionsnedsättningar (särskilt de 

som har rörelsehinder), har ett sämre hälsotillstånd än andra barn utan funktionsnedsättningar 

i Sverige. Kunskapen om hur man ska hantera dessa frågor är begränsad. Ett första steg är att 

involvera och analysera fysiska aktiviteter som är normkritiska och relativa i sin syn på 

inkludering, särskilt på lärandet i samband med klassundervisningen i Idrott och hälsa. Ett 

andra steg, är att belysa frågor som rör öppen och deltagande innovation, genom att involvera 

barnen i att bedöma och utveckla produkter som är avsedda att användas inom idrott och hälsa 

i skolorna. Definitionen av en öppen innovation kan tolkas som att öppen innovation är 

användningen av ändamålsenliga inflöden och utflöden av kunskap för att påskynda intern 

innovation och expandera marknader med intresse och potential av innovation. Detta 

paradigm förutsätter att företagen kan och bör använda både externa och interna idéer, samt 

interna och externa vägar till marknader, för att främja sin tekniska utveckling. Genom att 

involvera barn i produktutveckling kommer företagen att utveckla bättre och mer 

ändamålsenliga produkter, samtidigt som de deltagande företagens varumärken stärks och 

utvecklar konkurrensfördelar. Tillsammans med Eleiko Group AB och Rantzows Sport AB 

arbetar forskare vid Högskolan i Halmstad genom samverkan med barn, lärare och företags 

tekniska personal för att lösa dessa frågor. Anslagsgivare är Vinnova. 

 

Syfte 

Det övergripande syftet med ONCIRI-projektet (Open Norm Critical Innovation for 

Relational Inclusion) är att gemensamt utveckla och utvärdera idrottsredskap för barn med 
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och utan funktionsnedsättningar. Projektet ska öka delaktigheten inom området idrott och 

hälsa i skolan samt stärka företagens varumärken genom att utveckla idrottsredskap för 

inkludering. Produkterna ska testas och skapas tillsammans med barn, lärare och företag samt 

utvärdera och utveckla idrottsredskap ur ett normkritiskt perspektiv så att alla barn kan delta. 

 

Perspektiv på behov av fysisk aktivitet   

För många barn med funktionsnedsättningar kan idrott och hälsa vara av ännu större betydelse 

än för barn utan funktionsnedsättningar, särskilt när det gäller hälsa och välbefinnande. Att 

delta i skolans undervisning i idrott och hälsa och /eller fritidsaktiviteter är dock inte alltid 

uppenbart för barn med funktiosnedsättningar, med beaktande av både hinder och hjälpmedel 

som är kopplade till uppfattningar relaterade till personliga-, sociala-, miljömässiga- och 

politiska eller programfaktorer. Enligt forskning, bör inkludering tidigt påbörjas i förskola och 

grundskola då utbildningsmålen ofta relateras till kognitiv-, social-, motorisk utveckling eller 

adaptivt beteende. För barn och ungdomar med och utan funktionsnedsättningar är det viktigt 

att tillfredsställa sina behov av rörelse, uppleva rörelseglädje, få rekreation tillsammans med 

jämnåriga i samhället vilket kan bidra till ett livslångt intresset för fysik aktivitet. Relevansen 

för näringslivet är utvecklingen av olika verktyg och hjälpmedel för undervisning och 

inlärning. Exempel på verktyg kan vara utrustning för både inomhus och utomhus fysisk 

aktivitet, t ex klättersystem, lätta vikter, gymnastikmattor, boll- och lekmaterial. Företag är 

också intresserade av att utveckla verktyg och metoder för att främja undervisningen av barn i 

skolan ur ett inkluderande perspektiv. 

 

Metod och progression i projektet 

Projektet använder sig av kvalitativa ansatser genom deltagande observationer, intervjuer och 

filmande av sekvenser på lektioner i idrott och hälsa så att resultatet kan bilda utgångspunkt 

för utveckling och utvärdering av idrottsredskap i ämnet idrott och hälsa i skolan. Projektet 

genomförs på 3 grundskolor i Halmstad kommun med ca 20 barn med och utan 

funktionsnedsättningar i varje skolklass, totalt ca 60 barn i åldrarna 10-15 år. Eleiko Group 

AB har utvecklat prototypen Kids Sand Glove som testats i dessa klasser vid tre tillfällen med 

ett liknade upplägg av lektionen i Idrott och hälsa på de olika skolorna. Forskarna har filmat, 

intervjuat och observerat barnen. I ett inkluderingsperspektiv berättade barnen om att alla 

kunde vara med när de använde Kids Sand Glove och att idrottsmaterialet var lätt att 

använda. En svårighet kunde vara att ta på idrottsmaterialet om man var själv. Exempel på 



synpunkter från idrottslärarna var att barnen var väldigt positiva till Kids Sand Glove, 

verkligen ville testa och använda dem. Idrottslärarna påpekade vikten av att utveckla ett 

utbildningsmaterial och behovet av fortbildning. Rantzows Sport AB har utvecklat prototypen 

Sport Block enl legoklossprincipen. Färger och ytskikt är förändrade och företaget har på ett 

fint sätt löst utmaningen med sammanfogningen mellan olika delar av materialet. Förslag på 

förvaring i en vagn med tydlig märkning har presenterats. Hälsoteknikcenter (HCH) på 

Högskolan i Halmstad har varit behjälpliga med synpunkter på prototypen. 

 

Innovationsfrämjande faktorer för företag och skola 

För många barn med funktionsnedsättningar kan idrott och hälsa vara av ännu större betydelse 

än för barn utan funktionshinder, särskilt när det gäller hälsa och välbefinnande. För 

närvarande är kunskapen om vikten av lek, rörelse och fysisk aktivitet för barn och 

ungdomar med funktionsnedsättningar ett mindre och begränsat forskningsområde. Det finns 

också brist på kunskap bland företag om vilka typer av verktyg som är mest lämpade för 

inkludering bland barn med och utan funktionsnedsättningar. Samproduktion av kunskap om 

barn med funktionsnedsättningar och inkludering kan skapa mervärde för både akademin och 

näringslivet. Företagen kan komplettera varandra och möjliggöra nödvändiga investeringar. 

Relevansen för näringslivet kan vara utvecklingen av olika verktyg och hjälpmedel för 

undervisning och lärande. Relevansen av akademisk forskning kan kopplas till framtida 

investeringar i forskning för innovation inom hälsa, idrott och livsstil. I forskningsprojektet 

lyfts barnens röster fram, fokus ligger på barns lärande och inkludering för att hitta innovativa 

perspektiv med strävan att stärka barnens delaktighet i skola och samhälle. Företag som 

producerar verktyg för idrott och hälsa samt utvecklar metoder för barn med och utan 

funktionsnedsättningar ser ett stort värde på att vara involverade och samproducera kunskap 

om behoven hos barn med och utan funktionsnedsättningar.  

 

Diskussion 

Inkludering av barn med funktionsnedsättningar i idrott och hälsa är en pedagogisk praxis och 

ska vara en rättighet för alla barn oavsett förutsättningar i fysisk, psykisk, social och 

existentiell bemärkelse. I skolämnet idrott och hälsa i Sverige saknas fortfarande mer 

omfattande forskning om hur elever med funktionsnedsättningar upplever sina möjligheter 

och hinder i undervisningen. Även internationellt finns det relativt få studier utifrån 

situationen inom idrottsämnet. Det normkritiska perspektivet och barnens möjligheter att 

komma till tals behöver förstärkas och utvecklas. I projekt ONCIRI diskuteras möjligheterna 



att utveckla ett utbildningsmaterial till idrottsprodukterna. På förslag är att låta barn från 

skolorna utforma rörelseprogram med idrottsmaterialet som leder fram till en 

instruktions/inspirations film. Utbildningsmaterialet skulle också kunna utvecklas gemensamt 

av företagen. Under höstens testningar av såväl Kids Sand Glove som Sport Block inbjuds 

företagen att delta och uppleva barnens rörelsemöjligheter och tankar kring 

idrottsprodukterna. En ”spinn off” effekt från seminarieserien om normkritik är att Rantzows 

haft besök av ”Kärnhuset” i Halmstad kommun för att bl a diskutera idrottsredskap för barn i 

behov av särskilt stöd. Inom projektet pågår diskussioner om hur riskanalyser genomförs med 

idrottsmaterialet. Företagen ansvarar för detta och har ett upparbetet system för riskanalyser. 

Hälsoteknik centrum på Högskolan (HCH) har lämnat god återkoppling på prototyperna. 

Forskningsmaterial samlas in och analyseras samt följs upp på projektmötena. 

Referensgruppen träffas för en diskussion kring ”Sport Block”. På kort och längre sikt strävar 

projektet efter utveckling och verifiering av metoder, verktyg och processer för normkritisk 

innovation, utveckling av idrottsredskap till stöd för lärande och delaktighet för barn med och 

utan funktionsnedsättningar i idrott och hälsa, samt att utveckla prototyper och nya sätt att 

använda idrottsutrustning och idrottsmaterial för testning och utvärdering. 
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Några reflektioner kring höstens konferens - Nordisk idrottsvetenskaplig 

konferens - och SVEBIs årsmöte 

Årets SVEBI-konferens delade vi för första gången med tre andra aktörer - SIPF, SNAFA och 

Högskolan i Halmstad. Konferensen benämndes som Nordic Sport Science Conference: The 

Double-Edged Sword of Sport - Health Promotion Versus Unhealthy Environments eller 

Nordisk Idrottsvetenskaplig Konferens - Idrott i spänningsfältet mellan hälsa och ohälsa. 

Konferensen ägde rum den 22-23 november 2017 på Högskolan i Halmstad. Den föregicks av 

ett halvdags forskarmöte den 21 november.  

Från SVEBIs sida diskuterade vi upplägget i styrelsen, men kom slutligen fram till det nya 

konceptet. Dessutom fanns övriga aktörer mer eller mindre på plats på Högskolan: Lars 

Kristén som bas för SNAFA (Svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet), Urban Johnson 

med djupa rötter i SIPF (Svensk IdrottsPsykologisk Förening) och naturligtvis Högskolan i 

Halmstad.  Förutsättningarna var alltså i det avseendet nästan optimala. Dessutom satsade vi 

på större internationellt deltagande än vi brukar ha på våra "vanliga" SVEBI-konferenser, 

vilket gav resultet. Totalt deltog upp emot 150 deltagare, varav nästan 30% kom utifrån - 

huvudsakligen från Balticum, Norge och Danmark. Konferensspråk var huvudsakligen 

engelska vilket naturligtvis bidrog till stort utomlandsdeltagande.  Urban Johnson var 

vetenskapligt ansvarig och Krister Hertting organisatoriskt ansvarig. Från SVEBIs sida deltog 

vår ordförande Ann-Christin - Lollo - Sollerhed och vår styrelseledamot på plats, Linn 

Håman. Alla arrangemangsansvariga gjorde ett fantastiskt jobb! 

Det ska direkt sägas att konferensen var mycket lyckad med intressanta Key-notes och 

föredragshållare samt 16 välgjorde posters. Detsamma kan sägas om festmiddagen, som 

avnjöts på anrika Grand Hotel! Samtliga aktiviteter hölls i konferenshuset Visionen med 

närhet mellan samtliga lokaler, vilket var en stor fördel. Det är svårt att plocka ut det mest 

intressanta, men framför allt två key-note föreläsare stack ut: professor Paul Wylleman, Vrie 

University, Bryssel kring ämnet "Supporting elite athletes´development and mental health" 

och professor Francesco Botré, Sapienza University of Rome and WADA: "The ages of 

Doping".  

Huvudbudskapet i Wyllemans avspända och humoristiska föredrag var att utifrån ett holistiskt 

perspektiv skapa mentala hälsoprogram som involverar alla aktörer i den elitsatsande 

idrottarens närhet samt poängteringen att det finns för lite kunskap på området bland 

involverade aktörer -  de idrottande själva, ledare, tränare, annan supportande personal, 



idrottsorganisationen, psykologiska "stöttare". Det handlar alltså om ökad samordning och 

kunskap. Wylleman deltog även i forskarmötet som inledare liksom i den avslutande 

paneldebatten.  

Bortré gjorde en exposé av dopingens historia, vilken som nästan allt inom vetenskap och 

idrott utgår från det gamla Grekland. I modern tid dröjde ända till 1968 innan de första 

reguljära dopingtesterna genomfördes. Då hade åtta år tidigare - vid Olympiaden i Rom - det 

första dopingbaserade dödsfallet inträffat. Det var den danske cyklisten Knut Enemark Jensen, 

som kollapsade - troligen dopad med amfetamin före loppet.  Det startade debatten om 

doping, som sen mynnade ut i de första dopingtesterna. Man ska också komma ihåg att 

svensken Hans Liljewall blev fälld för doping vid OS i Mexico City 1968. Han hade före den 

moderna femkampens skjutmoment druckit en flaska av det starka mexikanska starkölet för 

att lugna nerverna. Idag talar vi om statsfinansierad rysk doping som en efterföljare till gamla 

DDR - i folkmun kallad Doping Demokratiska Republiken. Bortré genomförde sitt föredrag 

med glimten i ögat och - precis som Wylleman - på ett avspänt oh humoristiskt sätt.  

I det späckade programmet kunde man återfinna nästan 30 programpunkter inkluderade fyra 

key-note speakers. Fem symposier kompletterade key-notes liksom nära 20 

paperpresentations, workshops och 18 posters. Det fanns även en del APA-övningar i 

Högskolehallen med på programmet. Ett extra plus för det välgjorda programmet, som 

inkluderade föredragssammandrag, som delades ut före konferensen. Mycket proffsigt!  

Jag tror att mångfaldsperspektivet på konferensen gav deltagarna extra kunskaper med just 

blandningen av idrottspsykologi/mental hälsa, fysiska aktiviteter för funktionsnedsatta och det 

mer samhällsvetenskapliga synsättet, som SVEBI i första hand står för. Det här var en 

mångfaldskonferens som lovade gott inför framtiden. Kanske en repris redan 2019, då Malmö 

universitet preliminärt står som värd för SVEBI-konferensen. Nästa års konferens blir en 

"renodlad" SVEBI-konferens i samarbete med Högskolan Dalarna och Göteborgs universitet 

genom forskningsgruppen SCoPE (Sports Coaching and Physical Education). Platsen är 

Högskolan Dalarna i Falun och tiden 21-22 november 2018. Boka tiden redan nu! 

Vid SVEBIs årsmöte blev det en del förändringar i styrelsen. Ann-Christin "Lollo" Sollerhed 

avgick och avtackades efter sex framgångsrika år som SVEBIs ordförande. Hon ersätts av 

SVEBIs sekreterare Erwin Apitzsch, som 1975 blev föreningens första ordförande. Även 

Håkan Larsson och Henrik Gustafsson avgår. In kommer Karin Grahn från Göteborgs 

universitet och Matthis Kempe-Bergman från GIH. Det innebär att styrelsen bantas från sju 



till sex ledamöter. Övriga är Inger Eliasson (vice ordförande), Umeå universitet, Linn Håman, 

Högskolan i Halmstad samt er förbundne Anders Östnäs (kassör), Socialhögskolan i Lund. 

Jag vill passa på att speciellt tacka Lollo för ett entusiastiskt och framgångsrikt 

ordförandeskap och min gamle student från "Idrottspeddan" i Halmstad 1987-89 - Håkan 

Larsson - för ett mycket gott arbete i styrelsen. Henrik var inte med så länge, men hans 

gästredaktörskap i samband med Idrottsforskaren nr 2/17 är värt beröm! Henriks 

arbetsuppgifter på hemmaplan blev för många för fortsatt engagemang i SVEBIs styrelse.   

Anders Östnäs  

redaktör 
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I år var SVEBI:s konferens på Högskolan i Halmstad. Denna gång under namnet Nordic Sport 

Science Conference. För oss som representanter för HälsoAkademikerna är det angeläget att 

synas, knyta kontakter, lyssna in det senaste inom forskningen. Konferensen är alltid av 

högsta klass, liksom arrangörernas jobb med föreläsare, logistik mm. Förutom detta, så var   

denna träff i sig ännu mer intressant för oss och våra medlemmar pga innehållet.   

Rubriken var nämlígen ”The Double-Edge Sword of Sport: Health Promotion Versus 

Unhealthy Environments”. I den svenska översättningen “Idrott I spänningsfältet mellan hälsa 

och ohälsa”.  Det är angeläget att se att Aaron Antonovskys teorier kring salutogenes finns 

med. Han menade att det är viktigare att fokusera på vad som orsakar hälsa (salutogenes) än 

vad som orsakar sjukdom (patogenes). Det intressanta, enligt Antonovsky, är hur man får 

igång en rörelse mot den positiva polen i dimensionen hälsa-ohälsa. Kring föreläsare och 

forskare i Halmstad så fanns utgångspunkter både från hälsa och ohälsa. Inom idrotten så görs 

mesta delen av forskningen kring fysiska, mentala och sociala delar kring skador och 

rehabilitering och hur man förebygger skador etc. Men också då forskning kring samma 

områden på ”den friska sidan”. 

I professor Paul Wyllemans, från Vrije Universitetet i Bryssel, föreläsning och med rubriken 

”Supporting elite athletes´ devlopment and mental health” så beskrev han mycket kring sin 

forskning både utifrån hälsa och ohälsa. Å ena sidan behövs ingen klinisk behandling vid, 

som han benämnde, ”normal stress”. Då behöver idrottaren lära sig att hantera detta. Å andra 

sidan, vid begrepp som ”anxiety disorder, depression, borderline etc” behövs absolut klinisk 

expertis. Lessons learned, enligt Wylleman, är att ”mental health is influenced by individual 

competence and that coaches need coaching on mental health awareness because  it´s more 

than health illness”. Han nämnde också att kring en elitidrottare som strävar efter ”optimal 

development and optimal performal impact” så krävs en stab runt med olika kompetenser.    
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Bl a då ”athlete coach, lifestyle coach”, och experter på  bl a idrottspsykologi och kliniska 

delar som skador. 

Från GIH kom Susanne Lundvall, och hennes forskning handlade om en koppling mellan 

skola-sport hälsa. Vilka är fysiskt aktiva och var. Bakgrunden är bl a Lars-Magnus Engströms  

siffror från 1968 då 97-98 % av ungdomar var högaktiva. 2016 är siffran som beskrivs som ej 

aktiva kring 20 %. Ungdomar av båda könen tillbringar mer än 6 timmar framför datorn. 

Myndigheters ambition är givetvis att bl a öka den fysiska aktiviteten och skapa olika nätverk 

för mer rörelse. Slutsatsen är att annars sker, om det inte redan skett, en polarisering mellan         

de som tränar och rör sig mycket till de som är väldigt lite fysiskt aktiva. Bl a flickor med 

invandrabakgrund. Flera projekt berörde också detta kring hur man ökar integrationen i 

idrotten och även samhällert i stort. 

Ett tema var ”Sport psychologi; Psychological perspectives on sport injuries.  

Ulrika Traneus från GIH med flera har gjort en studie på unga flickor, såväl skadade som 

friska hur de använder psykologiska delar i sin idrott. 100 st kring med en medelålder på 13,8 

i den skadade gruppen och 13,9 i den friska. Studien kommer att följas upp ytterligare men 

resultaten kring stress visade, liksom tidigare studier, att de friska tycktes ha en förmåga att 

hantera stress på ett bättre sätt.  

Karin Moesch från Halmstad Universitet beskriver i sin forskning ”Be mindful even though it 

hurts”. Potentiella vinster med att jobba med interventioner kring mindfulness och acceptans i 

rehabilitering vid idrottsskador. En teoristudie kring hur MABI (Mindfulness- and accepance-

based interventions) visar att det har en positiv effekt på bl a stress, oro, symptom på 

depression, hantering av känslor, acceptans av smärta och välmående. Tack vare detta så ökar 

chansen att bättre kunna fokusera på de mål som individen sätter upp. 

Ett annat tema som alltid är angeläget, kanske speciellt i Halmstad är ”Transitions”. Flera 

föreläsare berörde detta ämne om karriärövergångar, bl a då Johan Ekengren och Natalia 

Stambulova från Halmstad. I deras forskning med intervjuer med manliga och kvinnliga 

landslagsspelare i handboll så är man stolt över att ha tagit sig in i sitt nationslag. Men att det 

också kan uppstå problem med för korta återhämtningsperioder, och lojaliteten med sitt 

klubblag, speciellt om man är professionell spelare. Begreppet ”karriärövergång” tror jag 

behöver belysas mer på alla nivåer. Har coacher, föräldrar, föreningar m fl kunskap och 



förståelse för om individer inom barn- och ungdomsidrotten är mogna fysískt, mentalt och 

socialt att ta steget upp till nästa nivå. 

En avslutande studie som är intressant i detta sammanhang är den som gjorts av Pernilla 

Hedström och Christian Augustsson, Karlstads Universitet och Göran Patriksson, Göteborgs 

Universitet. Utifrån titeln” Hinder och möjligheter för hälsofrämjande arbete i skolan” har de 

utforskat ett longitudinellt ”hälsocoachprojet” på en grundskola under 3 år. Resultatet visar att 

coachens tid till planering och genomförande och hälsofrämjande arbete var otillräcklig. 

Stödet från ledningen och andra lärare borde varit bättre, och även de ekonomiska resurserna 

saknades i många fall. I kommande insatser i skolmiljö är det angeläget att ha tillräckligt med 

resurser (lokaler, personal, tid och ekonomi), ett tydligt mandat från ledningen och en 

långsiktig och tydlig plan kring hur en hälsofrämjande skola arbeta över tid. 

Dessa nedslag i det digra utbudet av intressanta ämnen och föreläsare är bara några av de som 

vi kan ta med oss in i vårt fortsätta arbete, oavsett om vi rör oss inom idrotten, skolan eller 

någon annanstans i samhället.                

Ett nyckelord  i Halmstad var ”collaboration”. Konferensen skapades i ”samarbete” mellan 

olika föreningar förutom SVEBI och Halmstad Högskola. 

Just samarbete mellan tänkandet kring hälsa och ohälsa borde skapa bra förutsättningar, inte 

minst inom idrotten, där olika kompetenser, bl a Hälsovetarens, kan tas till vara på bättre sätt. 

Antonovsky påpekade ju också just detta att salutogenes och patogenes är inga dikotoma 

begrepp, utan komplementära synsätt.  

Sammanfattningsvis en mycket givande och tänkvärd konferens med höga poäng till 

arrangörerna med Urban Jonsson i spetsen 

HälsoAkademikerna 

Föreningen för hälsovetare inom idrott, friskvård & hälsa och folkhälsa.  

HälsoAkademikerna är en fack- och yrkesförening för personer med en utbildning om minst 

180 hp, där minst 120 hp är inom områdena idrott, friskvård, hälsa eller folkhälsa. Föreningen 

har funnits sedan 1986.  

Våra medlemmar kommer framför allt från olika akademiska utbildningar inom nämnda 

områden. På arbetsmarknaden heter yrkena folkhälsosamordnare, -strateg eller -planerare, 



hälsopedagog, -utvecklare, eller friskvårdskonsulent, idrottskonsulent och idrottstränare/coach 

m.fl. Alla går vi under paraplybegreppet hälsovetare.  

HälsoAkademikerna är en av tjugofem föreningar som tillhör fackförbundet SRAT, som i sin 

tur är en del av Saco – Sveriges akademikers centralorganisation. På SRATs kansli är 

HälsoAkademikernas ombudsman placerad. Ombudsmannen arbetar främst med de 

medlemsspecifika frågorna såsom arbetsrätt, förmåner, lönerådgivning, etc 

Hälsovetare 

En hälsovetare har en 3-årig akademisk utbildning och arbetar i föreningar, företag, 

organisationer, kommuner, landsting och stat med att förebygga och främja hälsa. 

Hälsovetaren har ingen medicinsk utbildning och arbetar varken med att bota sjukdomar eller 

med rehabilitering, men har läst ämnen som pedagogik, psykologi, sociologi, idrott, friskvård, 

epidemiologi, hälsoekonomi och hälsopromotion för att arbeta förebyggande och 

hälsofrämjande på individ-, grupp-, organisations- eller samhällsnivå.  

Hälsovetaren har minst tre års studier på högskola/universitet, motsvarande 180 hp (alternativt 

120 p) , där minst 120 hp (80 p) är inom områdena idrott, hälsa & friskvård, eller folkhälsa. 

Exempel på huvudämnen är pedagogik, hälsopromotion, folkhälsa och idrottsvetenskap. Den 

akademiska utbildningen ställer krav på och utvecklar förmågan att tillägna vetenskaplig 

fakta, reflektera över problemställningar och utveckla ny kunskap genom uppsatser och 

arbeten. Många utbildningar erbjuder praktik vilket ger praktisk erfarenhet av att jobba som 

hälsovetare. 

Inom idrottsområdet finns yrkestitlarna Idrottskonsulent, som ofta arbetar i idrottsföreningar, 

förbund eller organisationer och Idrottstränare/Coach som arbetar som ledare och instruktör 

inom idrottsrörelsen 

Inom området hälsa & friskvård finns yrkestitlarna Friskvårdskonsulent, Hälsopedagog och 

Hälsoutvecklare. 

Inom området folkhälsa finns yrkestitlarna Folkhälsoplanerare, Folkhälsostrateg, 

Folkhälsosamordnare. 

 

 

 



 

Välkommen till Hälsovetardagarna 2018! 

Tema: Civilsamhällets roll i arbetet för jämlik hälsa 

HälsoAkademikerna i samarbete med Svensk förening för folkhälsoarbete (SFFF) samt NBV 

(nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet) bjuder in till inte bara en, utan två inspirerande 

dagar 22-23:e mars 2018 i Uppsala! 

Under årets hälsovetardagar kommer du få chans att göra en djupdykning i vilken roll 

civilsamhället har för jämlikare hälsa som också är temat för dagarna. Idag finns det stora 

skillnader i hälsa mellan olika samhällsgrupper och målet för välfärdspolitiken är att minska 

på klyftorna. Du har därför möjlighet att få lyssna till föreläsare som representerar flera olika 

organisationer som ständigt utvecklar och främjar kunskapsöverbryggande arbetssätt för att 

förbättra folkhälsan. Föreläsningarna kommer ha både bredd och djup. Det kommer vara allt 

från politiska perspektiv på samhällsnivå till konkreta exempel på lokala aktiviteter, allt med 

fokus på jämlik hälsa och civilsamhällets roll. 

Först ut som föreläsare kring årets tema är vi glada att få presentera förbundsordförande i 

SFFF, Jan Linde som är sakkunnig i politik, alkohol – och drogfrågor, om civilsamhället, 

föreläsare och kursledare i “Folkhälsa är politik”, snart också i “Civilsamhällets roll för 

jämlikare hälsa”. Vidare har vi Margareta Kristensson som är professor i socialmedicin och 

folkhälsovetenskap vid Linköpings universitet, tidigare kommissionär i kommissionen för 

jämlik hälsa, f.d. ordförande i Östgöta kommissionen samt nationell koordinator för det 

svenska WHO-nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård.  

Programmet är under framtagande och beräknas vara färdigt i början av januari. Det färdiga 

programmet kommer publiceras på www.halsoakademikerna.se i januari. Skicka in er 

intresseanmälan så snart som möjligt då antalet platser är begränsat. 

Under dagarna har du chans att knyta viktiga kontakter samt utbyta kunskap och erfarenhet. 

Ta chansen att nätverka! Vem vet, det kanske kan leda till gynnsamma samarbeten i 

framtiden. 

När: 22-23 mars 2018 

Preliminära tider: 

Dag 1: 10.00-21.00 (inkl middag) 

http://www.halsoakademikerna.se/


Dag 2: 09.00 - 15.00 

Plats: NBV, Bangårdsgatan 13, Uppsala. 

Priser för två dagar:  

Medlem i HälsoAkademikerna eller medlem i SFFF: 1.895 kr, icke-medlem 2.195 kr, 

studentmedlem 895 kr, student icke-medlem 995 kr. I priset ingår även fika, lunch och 

middag.  

Endast en dag: medlem 995 kr och icke-medlem 1095 kr. Priserna är exklusive middag. 

Önskar man deltaga även på middagen tillkommer 395 kr.  

Skicka din intresseanmälan till halsovetardagen@halsoakademikerna.se 

Intresseanmälan är ej bindande men garanterar dig en plats när vi börjar skicka ut bekräftelser 

i januari. 

Varmt välkommen med din intresseanmälan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://maps.google.com/?q=Bang%C3%A5rdsgatan+13,+Uppsala&entry=gmail&source=g


MANAGING SPORT DEVELOPMENT - An international approach 

Edited by Emma Sherry, Nico Achulenkorf and Pamm Phillips 

Routledge - Taylor & Francis Group, New York, 2016 

Inledning 

Sport development eller idrottsutveckling har många olika dimensioner. Det sträcker sig från 

barn- och ungdomsidrott via vuxenidrott till äldreidrott - från spontanidrott och idrott som lek 

till tävlingsidrott. Denna i sin tur har har olika nivåer - från korptävlingar via annan idrott på 

lägre nivåer till ren elitsatsning. I det sistnämnda fallet är de olympiska och paralympiska 

spelen samt VM-tävlingar de ultimata utmaningarna. Nästan all idrott måste på olika sätt 

administreras och denna adminsitration blir alltmer komplex och professionaliserad.  

Idrott och idrottsrörelsen har under de senaste 150 åren undergått enorma förändringar - från 

amatöridrott till professionell idrott. Dagens elitidrott kan idag jämföras med event och 

jämföras med stora musikfestivaler och andra kulturella tilldragelser. De olympiska spelen är 

t.ex. världens största event! 

Den här boken utgår ifrån två grenar av idrottsutveckling - utveckling av idrott (Development 

of Sport; SD) och idrott för utveckling (Sport for Development; SFD). SD innebär att man 

utvecklas inom en specifik idrott, där den fysiska komponenten är central. SFD utgår från ett 

vidare perspektiv, där sociala, kulturella, psykologiska, pedagogiska, hälsorelaterade och 

ekonomiska faktorer mer kommer i centrum eller med andra ord: idrotten i det samhälleliga 

kontextet. De bägge inriktningarna går naturligtvis delvis ihop, men ska man särskilja dessa är 

en relevant fråga följande: Är idrottsutvecklingen hos den enskilde med mål att bli så bra som 

möjligt (SD)viktigare än mer samhälleliga frågor (SFD)? Eller handlar det om olika 

tidsperioder. Jag kommer här att tänka på den förre franske fotbollsstjärnan LilianThuram, 

som efter sin framgångsrika karriär - bl.a. VM-guld och EM-guld - nu sedan flera år ägnar sig 

åt att arbeta mot rasism och främslingsfientlighet som Unicef-ambassadör. Han kommer 

också att utnämnas till hedersdoktor vid Stockholms universitet. Jag hörde honom på 

Bokmässan i Göteborg för några år sedan och blev imponerad av hans lidelse och 

engagemang för dessa viktiga frågor. Således en växling från SD till SFD.   

Idrottens utveckling eller om man så vill industrialiseringen av idrotten har bl.a medfört nya 

arbetsuppgifter som professionella tränare, managers, sportchefer, massörer, sjukgymnaster, 

kostexperter, materialförvaltare, hälsocoacher, personliga tränare mm, vilket också är relaterat 



till utvecklingen av utbildningen. Man kan t.ex. se framväxten av idrottsvetenskapliga 

utbildningar nationellt och internationellt som en konsekvens av denna utveckling.   

Disposition och författare 

Boken är upplagd som en lärobok för högre idrottsutbildningar, där stor vikt har lagts vid det 

pedagogiska upplägget. Den är uppdelad i sex sektioner: introduktion och teori - policy och 

internationella skillnader - utförande och samhälle - stödjande nätverk inom 

idrottsutvecklingen - idrott och social förändring - utvärdering av idrottsutvecklingen. Varje 

sektion är i sin tur uppdelad i två eller tre kapitel. Varje kapitel är försedd med olika case 

studies, diskussionsfrågor, summering och utförlig litteraturlista plus i slutet en ordlista och 

index. Figurer, tabeller samt förkortningar finns inledningsvis i boken. Kort sagt: man har 

lyckats utmärkt med att föra läsaren/studenten framåt i den pedagogiska läsprocessen..  

Boken är ett internationellt projekt med inte mindre än 25 författare inblandade från olika 

delar av världen. Redaktörerna är från Australien - Emma Sherry (Senior Lecturer vid La 

Trobe Centre for Sport and Social Impact i Melbourne), Nico Schulenkorf (Senior Lecturer i 

Sport Management vid University of Technology Sydney) och Pamm Philiphs (Associate 

Professor i Sport Management vid Deakin University i Melbourne) har lyckats väl med att 

hålla samman de olika perspektiven och få fram en mycket läsvärd bok.   

Två exempel 

Jag ska här ta fram två exempel ur innehållet, som jag tycker är speciellt intressant. Kapitel tre 

i sektion två  handlar t.ex. om den internationella idrottsutvecklingen skriven av duon Misener 

& Wassner. De är bägge verksamma vid Western University i London. Som case studies tas 

upp den Internationella Paralympiska kommittén (IPC) och den Internationella Olympiska 

Kommitén (IOC). Det handlar här om SFD, dvs organisationernas förhållande till omvärlden ( 

se ovan). Det är inte så välbekant att de bägge topporganisationerna även vänder sig i olika 

avseenden till omvärlden. IPC grundades så sent som 1989, Det har bl.a. bildats inom 

organisationens hägn The Agitos Foundation (bildat 2012 och beläget i Tyskland).  Dess 

huvudsakliga syften är att promota för fysiska aktivitet bland funktionshindrade, men även 

skapa förutsättningar för ett mer inkluderande samhälle. En grundläggande tanke är också att 

projekt ska skapas på nationell, regional och lokal nivå. Det visar att IPC även vänder sig utåt 

- mot samhället (SFD). 



Även IOC har projekt i liknande riktning som Olympic Aid (skapad 1992), som finansiellt 

och organisatoriskt  ska stödja kringsdrabbade länder och få in dessa i den olympiska 

gemenskapen, Olympic Aid bytte 2002 till Right to Play med speciell focus på ungdomar och 

sedermera - mer självständigt - mot de s.k. utvecklingsländerna. Detta visar att det finns andra 

agendor för de bägge överstatliga idrottsorganisationerna än det rent tävlingsmässiga. 

Samtidigt anför författarna viss kritik att dessa ansatser kan bli alltför styrande och inte minst 

byråkratiska på nationell, regional och lokal nivå. Man kan i viss mån jämföra det med projekt 

som initieras av EU. Jag har liksom många andra personlig erfarenhet av en del av dessa 

projekt ofta omgärdas av en snårig och hart när ogenomtränglig byråkrati.  

Ett andra kapitel, som jag vill lyfta fram är "Sport for conflict resolutions and peace building" 

skriven av Nico Schulenkorf, John Sugden & Jack Sugden.  De två case studies som tas upp 

är dels " Fiji - trouble in paradise", dels Football 4 Peace (F4P) - the role of international 

volunteers". Fiji har en befolkning på 850.000 innevånare utspridda på 332 öar, varav 110 är 

bebodda. Landet blev självständigt (tidigare del i det brittiska imperiet) 1974 och har under 

åren genomgått ett antal politiska. etniska och sociala konflikter. Brittiska ättlingar tillhör en 

minoritet och har föga politisk makt. Däremot behärskar de den affärsmässiga sektorn. De två 

stora sporterna är rugby och fotboll. Rugbyn - den mest populära idrotten - domineras av 

"indigenous", dvs infödda fijianer, medan fotbollen spelas av både "indigenous" och Indian-

Fijis, dvs "indigenous" och forna kolonisatörsättlingar. Det kan tyckas märkligt att rugby - 

denna urbrittiska idrott - så domineras att "indigenous", men så är det! Det kan nämnas att Fiji 

tillhör världseliten i rugby och att intresset kan jämställas med religion i landet. Det har under 

lång tid rått en konfliktsituation kring de bägge sporterna, där rugby under lång tid har 

favoriserats av den politiska och idrottspolitiska eliten. De bägge idrottsorganisationerna 

arbetar nu för att reducera konfliktytorna - konflikter som spritt sig ut i samhället.  

Det andra "caset" är F4P, som syftar till att skapa bättre förutsättningar för fotboll i framför 

allt krigsdrabbade och olika krisområden. Ett exempel är Israel/Palestinaområdet där försök 

att via fotbollen skapa möjligheter till ett fredligt fotbollsutbyte och i förlängningen ett mer 

fredligt samhällsklimat. Tränarna är ofta internationella och välkända frivilliga.  I viss mån 

stöter F4P på patrull i form av stora språksvårigheter. Enligt författarna får tolkarna själva 

deltaga i fotbollsträningen och de olika tränarna får i mesta möjliga mån använda sig av 

kroppsspråket. Grundtanken är Nelson Mandelas välkända citat att "sport has the power to 

save the world".  om det vore så väl! 



Avslutning 

Som jag har antytt ovan är detta en rik bok inte bara för idrottsstuderande utan även för andra 

med intresse för idrottsutveckling på olika plan. Möjligen saknar man skandinavisk 

anknytning, men man kan inte få allt. Boken kan i alla händelser rekommenderas för en stor 

målgrupp.  

Anders Östnäs 

Lunds universitet 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Några reflektioner kring höstens tennisevenemang med fokus på svensk 

tennis 

Inledning 

Jag börjar med en allmän översikt vad som hänt inom tennisvärlden med fokus på Stockholm 

Open för att sedan komma in på svensk tennis - lägesbeskrivning och framtid. 

Stockholm Open 

Stockholm Open, världens "längsta" ATP-turnering, spelades första gången 1969 - ett år då 

jag själv var domare. Mitt domarskap sträckte sig sedan fram till början av 1990-talet. En av 

mina kolleger på 1980-talet var den då okände uppsalabon Mohammed Lahyani. Idag drygt 

trettio år senare är han ATP-tourens mest omtyckte och respekterade domare. Han rankas av 

Tennis Canada som tourens bäste klart före tvåan. Hans sätt att kommunicera och använda 

rösten är unikt inom domarvärlden. Ett uttalande från argentinska stjärnan Juan Martin Del 

Potro påvisar också detta: "Han är en fantastisk människa. Jag har en bra relation till honom 

och jag gillar alltid att spela med honom som domare. Han förstår hur tennisen fungerar. 

Dessutom har man alltid roligt med honom i domarstolen". Han var också domare i tidernas 

längsta match - i Wimbledon 2010 - som varade över tre dagar. Amerikanen Isner slog 

franske Mahut efter totalt drygt 11 timmars spel - avslutningssetet skrevs till 70-68 !! Inom 

tennisvärlden är han idag den mest kände svensken - nästan i paritet med tennislegendarer 

som Borg, Wilander m.fl. Det är ju roligt att konstatera att vi åtminstone har världens bäste 

domare - nu när våra spelare presterar mindre bra! 

Tillbaka till själva turneringen. Som vanligt hade arrangörerna med Christer Hult i spetsen fått 

till stånd ett starkt startfält med duon publikfavoriten och vinnaren 2016 Del Potro 

(världsranking elva) tillsammans med rumänen Dimitrov (idag rankad trea i världen och 

senare vinnare av ATP-slutspelet) som spetsar. Sen fanns andra mycket kompetenta spelare 

som amerikanen Jack Sock (senare semifinalist i ATP-slutspelet i London), den italienske 

"drulpellen" men tennisbegåvade Fognini, sydamerikanen Kevin Anderson, Sverigevännen 

spanjoren Verdasco m.fl. Två svenska Wild Cards deltog också: bröderna Elias och Mikael 

Ymer - förra årets sensationella dubbelvinnare. Elias Ymer slog 53-rankade Leonardo Mayer, 

men föll sen knappt mot Fognini. En klart godkänd insats. Mikael Ymer föll mot den 

oortodoxt spelande Mischa Zverev - mer känd som äldre och något sämre broder till lovande 

Alexander Zverev (rankad fyra i världen).  Mischa - rankad 33:a i världen - är en av få spelare 



som ofta spelar volley - en utdöende kategori i dagens tennis. Mikael spelade strålande i första 

set, men misslyckades med att knyta ihop säcken. Han föll i tre set. I dubbel åkte bröderna 

Ymer ut direkt efter en svag insats.  

Önskefinalen var naturligtvis mellan Del Potro och Dimitrov - en önskan som också gick i 

uppfyllelse. Favorit var Dimitrov, men Del Potro, som spelat bra under Asientouren hade 

också många förespråkare. Argentinaren Del Potro med världens kanske bästa forehand plus 

en mycket tung serve drog det längsta strået och vann den välspelade finalen i två raka. Han 

är tveklöst i dag en av de fem bästa i världen - framför allt nu när Nadal (världsetta) är 

halvskadad, Murray och Djokovis helskadade. Den ende av de "friska" är outtröttlige Federer 

- 36-åringen från Schweiz - idag rankad tvåa.  

Sammantaget: en utmärkt turnering med mycket folk på läktarna och där man - tack och lov - 

återinförde hawk-eye. Detta är nästan en nödvändighet för tennisturneringar med självaktning 

med tanke på dagens snabba tennis med hela tiden spel med små marginaler. Senaste 

turneringen klagades det en hel del på domsluten. 

I övrigt i tennisvärlden: vid ATP-slutspelet i London där världens åtta bäst rankade spelare 

deltog, fick Nadal lämna in i gruppspelet på grund av en knäskada. Turneringens stora 

sensation var belgaren David Goffin, som i semi mycket överraskande slog Federer. Finalen 

spelades mellan Dimitrov och Goffin, som blev en svängig historia, där favoriten Dimitrov 

kunde bärga sitt livs största seger. Finalen gick till tre set. Goffin spelade sedan final i Davis 

Cup för sitt Belgien och vann sina bägge singlar. Opponenten Frankrike hade ett jämnare lag 

och vann med 3-2. Nu gäller lite återhämtning före touren i Australien strax efter nyår med 

årets första Grand Slam Australien Open i slutet av januari som huvudattraktion. Här har 

svenskar firat framgångar, men det var länge sen. Thomas Johansson är den senaste svensk att 

vinna en Grand Slam - i just Australien Open - 2002 efter vinst mot ryssen Safin med 3-1 i 

set. 

Svensk tennis idag och inför framtiden  

På herrsidan har det under hösten ljusnat något för svensk tennis - läs bröderna Ymer. I 

september avancerade Sverige till grupp 1 (näst högst) i Davis Cup efter en enkel seger mot 

Litauen i Båstad med bröderna Ymer som ankare. Nästa utmaning blir Ukraina i februari. 

Senast vi möttes var i Malmö 2014, då Ukraina vann med 4-1. Kommer Ukraina med starke 

Dolgopoluv - 52:a i världen och Stachovskij (99:a) blir det svårt.  



Elias Ymer har haft en bra höst med vinst mot Leonardo Mayer i Stockholm Open samt en 

Challangervinst i november. Det innebär att han avancerar på rankningen till plats 146. En 

stor del av framgången får nog tillskrivas hans nye tränare Robin Söderling. Robin menar 

angående hur bra Elias kan bli att det är upp till honom själv. Som spelare var Robin 

Söderling som bäst fyra i världen efter bl.a. tio ATP-vinster och två finalplatser i Franska 

Öppna 2009 och 2010 (förluster mot Nadal respektive Federer) samt seger i 

Mastersturneringen i Paris 2010. Efter hans kanske bästa match i karriären - Båstadfinalens 

utklassning mot spanjoren Ferrer 2011 - fick han svår körtelfeber och karriären var slut! Som 

tränare vet han med andra ord vad som krävs för att nå framgångar i tennis.   

Det har gått trögare för lillebror Mikael, men hans första set mot Mischa Zverev - 6/1 - visar 

att han har potential för långt mer än hans nuvarande ranking - nr 420. Bägge bröderna bör 

inom ett år vara nere bland de 100 bästa i världen om nu inte nya skador tillstöter. Bäst i 

svensk tennis är sedan länge Johanna Larsson även om det i singel sett ganska trögt ut i år. Å 

andra sidan gjorde hon jättesensation i dubbel tillsammans med holländskan Kicki Bertens 

genom att nå finalen i WTA-slutspelet, där det dock blev förlust. I singel är Johanna rankad nr 

80 och i dubbel 20:e. Sverigetvåan Rebecca Peterson har efter sju månaders skadeuppehåll 

också nått en del framgångar under hösten och sänkt sin ranking. Bland annat vann hon en 

25.000 dollarsturnering i Essen och är idag rankad 150 i singel och 372 i dubbel.  

Från den nationella tennisarenan kan nämnas att Fair Play i Malmö åter har befäst sin 

särställning i svensk tennis - både herr - och damlaget blev nyligen svenska mästare i lag-SM. 

Sportchefen Janne immonen kan med rätta vara stolt över sitt lag och sina spelare.  

Hur ser då framtiden ut för svensk tennis? Det är bara att hoppas på att bröderna Ymer får 

vara skadefria och komma upp ett eller flera snäpp i tennisprocessen mot - i första hand - att 

komma ner under 100-strecket. 100-strecket är magiskt såtillvida att man slipper kvala till 

flertalet ATP-turneringar. Min förhoppning är att så kommer att ske under 2018. Detsamma 

gäller för Rebecca Peterson på damsidan, medan Johanna Larsson, som själv säger att hon ska 

satsa mer på singel kommande år, kanske kan komma ner mot de trettio bästa som bäst. Och 

bakifrån lurar Björn Borgs son Leo - 14-åringen som vann både singel och dubbel i 14-

årsklassen i SM i somras -  och mer erfarna Cornelia Lister på damsidan. Kanske även på sikt 

den yngste brodern Ymer - Rafael, 12 år, som av vissa anses som den störste talangen av de 

tre bröderna Ymer!  

Anders Östnäs - tennisentusiast 



Bortglömd stjärna 

En, i dag av de flesta bortglömd, medeldistanslöpare i världsklass, var Rune Gustavsson, som 

tävlade för Värnamo Sportklubb.  Han gick bort 2011, 91 år gammal. Det skall inledningsvis 

nämnas att det även är av personliga skäl som jag vill lyfta fram honom. Jag var nämligen 

som junior aktiv i VSK,sprang bl.a. Apladalsterrängen och var med på klubbens gemensamma 

träningar under vårvintern. Jag träffade honom långt senare några år innan hans bortgång, då 

han berättade om sina upplevelser under sin löparkarriär och även visade upp alla sin 

utmärkelsetecken. 

   2007 utkom en bok med med titeln  Friidrottens främsta män, författad av Jonas Hedman, 

där de fem bästa i de tjugo individuella mästerskapsgrenarna presenterades. Att friidrottens 

främsta kvinnor inte togs upp, förklaras med att omfånget av boken då skulle bli för stort. Det 

ställdes emellertid i utsikt att en bok om fri idrottens främsta kvinnor kan bli verklighet i 

framtiden. Den saknas emellertid fortfarande i dag 2017. 

Hedman utgår från tre kriterier för rankingen. 

*Mästerskapsmeriter – OS,VM, EM, inne-VM, Inne-EM. SM. 

*Rekord. (världs-,europa och svenska  och världsranking) 

*Resultatnivå. 

Medaljer och framskjutna placeringar i framför allt internationella seniormästerskap väger 

tungt. 

   De använda kriterierna har jag i princip inget att invända emot. Jag anser emellertid  

internationella mästerskapsmeriter och världsrekord i högre grad skulle ha prioriterats. Det 

skulle gynna Rune Gustavsson, som inte är med i rankingen, men som med utgångspunkt från 

bokens titel Friidrottens främsta män, borde ha kommit med. . 

   Rune Gustavsson föddes i Tutaryd, Ryssby. Som elvaåring flyttade han med sina föräldrar 

och tre bröder till en gård utanför Värnamo. Ett hårt arbete på gården gav honom hans 

grundstyrka.  Han började träna löpning och framgångarna uteblev inte. Under åren 1938-

1940 vann han flera distriktsmästerskap och var snart etablerad inom den svenska 

medeldistanseliten. 1943 tangerade han Gunder Häggs världsrekord 4.04.6 på en engelsk mil. 

(Gunder Hägg sänkte det senare till 4.01.4) 1946 blev hans bästa år. Inför EM i Oslo 

bestämde han sig för att satsa på 800 meter. Rikstränaren Gösta Holmér var skeptisk till 



Runes ambitioner. Men Rune hade tränat hårt under hela året och vid SM på Stockholms 

stadion vann han överlägset 800 meter på tiden 1.50.6. Vid EM i Oslo i Oslo vann han 800 

meter med en tiondel före dansken Niels Holst Sörensen med tiden 1.51. blankt. Trea blev 

fransmannen Marcel Hansenne. Därefter hade han stora framgångar och vann i stort sett alla 

lopp han ställde upp i. Endast några dagar efter EM-guldet satte han världsrekord på 1000 

meter med tiden 2.21.4. vid en tävling på Ryavallen i Borås. 

      Hans framgångar uppmärksammades i USA och han inbjöds att delta i inomhustävlingar i 

Madison Square Garden. Han presenterades som en av världens främsta medeldistanslöpare 

och blev avtecknad och omskriven i stora rubriker i New York Times. Själv beskrev han detta 

som sin största idrottsupplevelse. 

    Att vinna EM-guld och sätta världsrekord är egentligen lika stort idag som det var då. 

Tidigare idrottsprestationer har ofta en tendens att undervärderas. Man skall också komma 

ihåg att under 1940-talet  sprang man i 18 millimeter spikskor på kolstybbsbanor jämfört med 

dagens strömlinjeformade tartanbanor. 

  Beklagligtvis deltog inte Rune Gustavsson i OS i London 1948. Ett förmånligt erbjudande 

från sin arbetsgivare Berlin & Co  att starta en stor butik i Jönköping försvårade möjligheten 

att träna och tävla. Under andra omständigheter hade han varit ett klart medaljhopp på 800 m.   

    Rune var en stor profil inom medeldistanslöpningen, Han var en av de stora. Han tillhörde 

världseliten. Oftast ledde han sina lopp från start till mål. De andra hann aldrig ikapp. Runes 

löpstil var en fröjd för ögat. Han var en stillöpare av rang. Han kallades också för vinthunden 

från Värnamo. 

Källor: Jonas Hedman: Friidrottens främsta, TextoGraf Förlag 2007. 

             Värnamo Nyheter 7/7, 2011. 

Bengt Åhsberg 

Värnamobo i förskingringen - sedan länge Lundabo 

 

 

 



Bästa SVEBI-medlemmar! 

Jag vill tacka för de år jag varit ordförande i SVEBI, närmare bestämt sex år. Tiden går 

väldigt fort, det bara visslar till så har det gått ett år och ett till och pang så har det gått sex år. 

Jag lämnar nu över till Erwin Apitzsch som tar över ordförandeskapet. Jag önskar er alla en 

fröjdefull jul och ett nytt fint år! Vi ses förmodligen på någon konferens framöver! 

Varma hälsningar 

Ann-Christin ”Lollo” Sollerhed 

 

 

 


