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Nu när våren håller på att övergå i sommar och lov/semestrar väntar stora delar av våra 

medlemmar är det dags för årets andra utgåvan av Idrottsforskaren. Ett av ”huvudinslagen” i 

detta nummer är naturligtvis programmet för den kommande SVEBI-konferensen vid 

Karlstad universitet den 16 – 17 november 2011. Även om jag är part i målet så ser 

programmet mycket lockande ut – ett program som borde tilltala alla inom den breda 

idrottsrörelsen. Som framgår av programmet är det ännu inte fullständigt utan kommer att 

fyllas på i början av hösten. Det handlar framför allt om fria föredrag och idrottslyftet. Mer 

information kan fås via Svebis hemsida (www.svebi.se ) och Karlstad universitet 

(http://www.kau.se/svebi-2011 ). 

 

Angående konferenser vill jag slå ett slag för ytterligare två konferenser – Dialogkonferens 

om hbt och idrott arrangerad av Ungdomsstyrelsen och CIF (datum: den 26 augusti och lokal: 

Norra Latin i Stockholm ; anmälan www.ungdomsstyrelsen.se/hbt ) samt Forum för barn- och 

ungdomsidrotten den 13-15 oktober i Malmö. Den senare är uppdelad i två delkonferenser, 

där den första har temat ”Idrott för barnets bästa” under 11/2 dag (arrangörer: RF & CIF) 

direkt följd av den andra med temat ”Utvecklingsmodeller för barn- och ungdomsidrott” 

(arrangörer: RF & Malmö IdrottsAkademi). Anmälan kan göras på 

http://eventus.trippus.se/barnochungdomsforum2011 ). Programmet är mycket attraktivt och 

hela konferensen hålls på Swedbank Stadium i Malmö. I skrivande stund har 

idrottspsykologen Lars-Eric Uneståhl inkommit med information om en konferens i mental 

träning i Kosovo i augusti. Det kan nämnas att det var hos Lars-Eric på Envägen i Örebro, 

som styrelsen åt sin första SVEBI-middag i november 1975. Ja, tiden går ....!  

 

I övrigt innehåller detta nummer en varierad kost med bl.a. följande: En mycket intressant C-

uppsats från Karlstad universitet (författare: Lina Segerblom) om friluftsliv följd av ytterligare 

en utmärkt uppsats av Niklas Christensson & Pierre Öberg vid Göteborg universitet. 

Uppsatsen titel är ” Attributioner – hur förklaras vinst och förlust hos unga fotbollsspelare?”  

Anders Almgren (fd ordf. i ”Änglarna” – IFK Göteborgs supporterklubb) recenserar sen en 

antologi från Malmö högskola kring det aktuerlla temat huliganism – ”Fotboll och huliganism 

i Skandinavien”. Upphovet kring recensionen var att jag satt mitt emot Anders på 

Riksidrottsmötets kamratmiddag den 28 maj och bad honom skriva något om huliganism 

utifrån hans insidevinkel. Detta inte minst med tanke på vad som hände på Swedbank Stadium 

i mötet MFF och HIF i mitten av maj. Anders Almgren reflekterar också i en nyskriven artikel 

om huliganismproblematiken och idrottsforskningen möjliga roll i sammanhanget. Detta 

påminner mej om det forskningsprojekt kring EM i fotboll 1992, som jag tillsammans med 

andra sociologer som Bo Schelin, Tore Brännberg, Sören Olsson, Anders Bjerkman m.fl., 

arbetade med denna underbara sommar. Minnesgoda minns att Danmark helt överraskande 

vann titeln med Sverige som trea. I finalen mot Tyskland var vi alla ”röd-vita”. Boken gavs ut 

på Zenons förlag 1993 med Tore Brännberg som redaktör. Titeln var ”Mellan karneval och 

huliganism. En antologi om den moderna supporterkulturen”. Den idrottsforskare som har 

bäst insyn i huliganismproblematiken i landet är tveklöst Tore Brännberg – verksam vid 

Göteborgs universitet. En klassiker i sammanhanget är Bill Bufords fantastiska 

”insideskildring” av engelsk huliganism på 1980-talet i boken ”Among the thugs” eller på 

svenska ”Huliganerna” från 1992 (Gedins förlag). Läs den! 

  

http://www.svebi.se/
http://www.kau.se/svebi-2011
http://www.ungsdomsstyrelsen.se/hbt
http://eventus.trippus.se/barnochungdomsforum2011


Jag kommer också att i detta nummer reflektera utifrån mina intryck från Riksidrottsmötet i 

Uppsala den 27-29 maj. Dessutom finns en rapport om en mångfaldskonferens i Karlstad den 

3-4 maj signerad Stefan Wagnsson & Christian Augustsson med i detta nummer.  

 

Samtidigt som RIM startade – den 27 maj – disputerade Katarina Schenker på en avhandling 

med titeln ”På spaning efter idrottsdidaktik” på Malmö högskola. GIH:s Håkan Larsson var 

opponent och SVEBIs Göran Patriksson satt i betygsnämnden. Stort grattis till Katarina från 

oss i SVEBI.  

Samma dag blev de kända SVEBI-medlemmarna Stefan Wagnsson från Karlstad universitet 

och Josef Fahlén från Umeå universitet belönade med SCIFs lilla pris till yngre idrottsforskare 

på vardera 50.000 kronor + minnesplakett, medan det stora (SCIFs pris till en erfaren 

idrottsforskare + minnesplakett) på 100.000 kronor gick till ortopeden och professorn i 

Idrottsmedicin vid Linköpings universitet Jan Ekstrand. Dessa tre fick sina belöningar vid 

RIM:s inledning i Uppsala. Stort grattis även här från oss i SVEBI! 

 

Här finns också information kring ansökan om en PhD i Sport Management från Malmö 

högskola och om en Sportmarknadsförarutbildning  med start i höst i Båstad. Avslutningsvis: 

nationella idrottslimerickar signerade Ronald Karlsson. Som vanligt avslutas numret med 

olika former av formalia. Således ett välmatat nummer inför den hägrande sommaren.  

 

Avslutningsvis vill jag uppmana tidigare medlemmar och presumtiva medlemmar att stödja 

svensk idrottsforskning via medlemskap i SVEBI. Vårt pg-konto är det vanliga – 25 18 21-5 

och medlemsavgiften är fortfarande låg: 50 kronor för studerande/pensionärer, 150 kronor för 

övriga samt 300 kronor för organisationer/bibliotek. Tack på förhand! 

 

Anders Östnäs 

Redaktör 
anders.ostnas@gmail.com 

  



 
 

Dagens debatt om supportermiljön runt fotbollen är i bästa fall onyanserad och i värsta 

fall direkt enfaldig. Ansvariga är samtliga aktörer runt fotbollen – från oss supportrar, 

över fotbollens makthavare inom Svenska Fotbollförbundet (SvFF) och upp till högsta 

politiska nivå. Detta är synd, för arbetet med supportermiljöerna skulle kunna vara en 

enorm resurs för samhället i bred mening. Kanske kan forskningsvärlden bidra med 

den analytiska sans, som krävs för att vi ska börja utnyttja vår potential? 

 

 

Som blåvit sedan barnsben har jag följt IFK Göteborg och den svenska fotbollens utveckling. 

De senaste femton åren har jag varit en del av ståplats- och klackkulturens utveckling runt 

Blåvitt; de senaste tio åren som aktivt engagerad, med utvecklingen av en positiv, 

ickevåldsam supporterkultur som främsta intresse. År 2004 valdes jag in i Supporterklubben 

Änglarnas styrelse, där jag åren 2007-2009 fungerade som ordförande. Vid sidan om fotbollen 

arbetar jag som högstadielärare på en specialskola för elever med särskilda behov. 

Sammantaget ger detta flera intressanta perspektiv på unga kulturer i allmänhet och 

supporterkulturen i synnerhet. 

 

Som följd har jag utvecklat en del rätt starka åsikter om hur fotbollens och samhällets arbete 

med supporterkultur och säkerhet sköts, samt kanske framför allt om innehållet i dagens 

mycket heta ”huligandebatt”. Den senare tappar allt mer i verklighetsförankring och substans 

för varje ny incident som sker och därefter rapporteras i media. För att den ska kunna återfå 

någon slags konstruktivitet krävs sannolikt hjälp från kunniga och trovärdiga aktörer 

”utifrån”. Kanske kan idrottsforskningen vara den aktör som skapar balans i diskussionerna? 

 

Dagens debatt om ordningsstörningar och huliganism 

Debatten om idrottsrelaterade ordningsstörningar rasar med febril intensitet för närvarande 

och har gjort så i flera år. Detta är inte så konstigt med tanke på den monumentala idioti som 

delar av supporterkollektivet visat upp exempelvis vid incidenter, som de i samband med 

Syrianska-AIK och Malmö-Helsingborg i vår. Två avbrutna matcher är naturligtvis en 

katastrof för fotbollen på alla möjliga sätt – och vi har sett fula scener även tidigare. 

 

Tyvärr har detta, tillsammans med medias konsekventa, oproportionerliga fokus på det 

negativa och destruktiva runt supporterkulturen och lika konsekventa ointresse för de positiva 

delarna, fått debatten att fullständigt gå i spinn. Istället för en konstruktiv dialog mellan 

likvärdiga parter om nuläge, målbild, problemorsaker samt lämpliga åtgärder, har debatten 

reducerats till ett populistiskt utpekande av ansvar (”huliganismen finns eftersom inte 

fotbollen tar sitt ansvar, de vill inte ta itu med problemen”) samt diverse mer eller mindre 

lösryckta åtgärdsförslag på temat ”hårdare tag”. Några exempel från de senaste åren: 

 

- Den 6 juni 2011 publicerade justitieutskottets ordförande Kerstin Haglö (s) en debattartikel i 

Svenska Dagbladet, där hon förordade ett införande av anmälningsplikt för dömda ligister i 

samband med match. Några direkta argument för att åtgärden skulle vara effektiv framfördes 

inte. Artikelns bärande poäng var snarare att justitieminister Beatrice Ask (m) inte 

förbehållslöst ställt sig bakom förslaget. ”Hårdare tag i huliganfrågan” framstod som ett 

partipolitiskt slagträ snarare än som en seriös sakfråga. 

 

  



 

- Då SvFF:s Disciplinnämnd skulle redogöra för påföljderna efter stöket i samband med 

Syrianska-AIK, valde man att inte redovisa domskälen – detta eftersom ”det bara leder till 

diskussion”. Intrycket från sidan är att beslutet kännetecknas av en godtycklighet och 

bristande transparens som aldrig skulle accepteras i andra rättsliga sammanhang i samhället. 

 

- Under våren har samma Disciplinnämnd vid flera uppmärksammade fall tagit emot 

anmälningar och i något fall utdömt böter för kränkande läktarramsor riktade mot domare. 

Det hela har skapat stor irritation i supporterled, inte minst eftersom de regler som åberopats 

funnits sedan 2006, men aldrig tillämpats. Såväl regelverk som tillämpning framstår därmed 

som ännu mer godtyckliga och oförutsägbara. 

 

- Då dagens lag om tillträdesförbud, den så kallade ”huliganlagen”, skärptes 2009, gjordes det 

efter dialog med alla parter runt fotbollen – utom supporterföreträdarna. När 

lagförslagspromemorian DS 2008:20 presenterades våren 2008, kom den som en fullständig 

överraskning för majoriteten inom supporterrörelsen. Vi ansågs uppenbarligen inte kunna 

tillföra något. Men när vi agerade – Supporterklubben Änglarna lusläste exempelvis 

promemorian och inkom till Kulturdepartementet med ett yttrande, stött av Guliganerna i 

Borås och MFF Support i Malmö – var våra synpunkter så pass väl underbyggda att vissa 

justringar faktiskt gjordes. Bristen på delaktighet tidigt i processen omöjliggjorde dock en 

bred förankring av lagen åtminstone inom ståplatskulturen; rätt eller fel ses den nu i breda 

grupper – även bland de supportrar som aldrig medvetet skulle störa ordningen - som en 

oproportionerlig repression mot supporterkulturen. 

 

- Trots protesterna mot bristande delaktighet, upprepades exkluderingen ett år senare. Då 

lagen skulle utvärderas, tillfrågades inga supporterrepresentanter om hur lagens tillämpning 

uppfattades i supporterleden. Återigen framstod den uteslutande som ett repressivt verktyg; 

några ambitioner att genom förankring och legitimitet ge den en normativ funktion inom de 

grupper den är tänkt att styra, fanns uppenbarligen inte. 

 

- Efter ett stort supporterbråk mellan djurgårdare och blåvita våren 2009, såg sig 

länspolismästare Erik Nord nödgad att ”ta huliganproblemet på allvar” genom en rad radikala 

förslag på åtgärder. Mest uppmärksamhet fick förslaget att stänga hela centrala Göteborgs 

krogliv under vissa matchdagar, en tanke som inte ens förankrats inom den egna 

supporterpolisenheten. Förslagets främsta effekt var sannolikt att länets polisledning blev 

idiotförklarad av såväl fotbollssupportrar i allmänhet som av stadens krögare. 

 

Att den här typen av konkreta förslag eller genomförda åtgärder från ”etablissemanget” görs 

utan dialog med eller respekt gentemot de stora delar av supporterkulturen som faktiskt sköter 

sig, är ett stort problem. Det förstärks ytterligare eftersom en onyanserad journalistkår ofta 

applåderar ansatserna till ”hårdare tag”, oavsett hur väl eller illa underbyggda de är. 

 

Min åsikt är att detta har en direkt, negativ effekt på supporterkulturen. Det ”yttre trycket” – 

verkligt eller upplevt – bidrar till en radikalisering av delar av supporterrörelsen. Menar man 

allvar med arbetet för en säker och positiv miljö runt fotbollen, så krävs en sammanhållen 

strategi som inkluderar alla aktörer. Och man måste börja i rätt ände – med frågan: ”vad är det 

vi jobbar med?” 

 

  



 

Supporterskapet som subkultur 

För att kunna förstå supporterkulturen, måste man se den som en subkultur – det var därför 

mycket glädjande att ta del av den insiktsfulla antologin ”Fotboll och huliganism i 

Skandinavien” från Malmö Högskola, kanske framför allt Arve Hjelseths analys av det 

”subkulturella kapitalet” inom supporterrörelsen. 

 

Den typ av supporterskap vi talar om här är inte ett ”intresse” eller en ”hobby”, det är en 

livsstil och en identitet. De nödvändiga mekanismerna finns där: identitetsbärare (klubben, 

emblemet, färgerna…), sociala koder (klädstil, musik…) och interna normer och värdesystem 

(definitionen av ”vi och dom”, synen på diverse företeelser/aktörer…). Supporterskapet blir i 

vissa avseenden en paketlösning på livets mening, på social tillhörighet och på hur man ska 

vara och agera för att bli accepterad i denna gemenskap. De värden man fyller identiteten med 

utgör även referensramen för vad som är ett acceptabelt beteende. 

 

Varje individ som blir en del av supporterkulturen, så som den ser ut på klack-/ståplatsläktare, 

lär känna dessa mekanismer mer eller mindre och måste förhålla sig till dem på det ena eller 

andra sättet. Detta ska INTE tolkas som att alla som står på klack-/ståplatssektioner tänker 

eller agerar på ett homogent sätt. Ståplatskulturen är tvärt om mycket heterogen med hela 

spannet från vad polisen benämner som ”kategori A” (icke-våldsamma supportrar) till 

”kategori C” (huliganer, firmakillar). Men snart sagt alla kommer i kontakt med de 

subkulturella strömningarna både på gott och ont. Vilka delar den enskilde väljer att ta till sig 

beror på många faktorer; socialt umgänge, trender, internationella föredömen, slumpen och så 

vidare. 

 

Poängen är: delar av supporterkulturen är fredlig, konstruktiv, kreativ och utvecklande. Detta 

både socialt och kommersiellt, ur ett individperspektiv såväl som ur ett samhälls- eller 

fotbollsperspektiv. 

 

Samtidigt är andra delar destruktiva, våldsromantiserande, chauvinistiska (”vi är klubben”) 

och paranoida (”vi är förföljda av etablissemanget”). Tillsammans utgör det senare vad som 

snarast kan ses som en ”ideologi för utanförskap”, en ursäkt för att ställa sig vid sidan av vad 

som annars betraktas som allmänna normer och regler. Detta leder bland vissa till en kollektiv 

acceptans för – eller i vissa situationer rent av en kollektiv uppmuntran till – ordningsstörande 

beteende. 

 

För unga människor som söker sig en identitet, en social tillhörighet och ett mål med tillvaron, 

kan supporterkulturen därmed utgöra både positiva och negativa influenser. I värsta fall bidrar 

den till att reproducera destruktivitet och ordningsstörningar. 

 

”Läktarmyter” som bärare av identitet och normer 

Förutom rent fysiska identitetsbärare som klubbfärger och liknande, omfattar 

”supporteridentiteten” alltså en rad idéer om hur supportrar ska vara och hur fotbollens 

verklighet fungerar. Dessa idéer – jag har brukat kalla dem ”läktarmyter”, medan Hjelseth i 

sin uppsats i ”Fotboll och huliganism i Skandinavien” (se refererat i separat text) alltså 

använde benämningen ”subkulturellt kapital” – blir delvis normerande för hur man som 

enskild eller grupp ska agera i olika situationer. Hur stort genomslag de olika strömningarna 

får inom supporterkollektivet varierar, men de finns där. 

 

  



 

Idéerna kan alltså vara både positivt och negativt laddade; de kan reproducera positivt 

beteende (”sång i 90 minuter”, vi är ”alltid på plats”, vi ”stöttar i med- och motgång”) eller 

destruktivt dito. De sprids i första hand från mun till mun inom kamratkretsar eller via olika 

internetforum. Budskapen paketeras därefter: de är förenklade, tillrättalagda, ensidiga och ofta 

onyanserade, eftersom de sällan utsätts för någon kritisk granskning av folk med andra 

referensramar än den egna gruppens. De utgör ett slags grundläggande sanningar om 

supporterskapet och fotbollens olika aktörer, som underförstått återkommer i olika former i 

mycket av läktarretoriken. Exempel på idéer som i vissa sammanhang kan ha en destruktiv 

potential: 

 ”Den moderna fotbollen” handlar om kommersialisering av sporten, bolagisering av 

föreningarna och hårdare kontroll av de supportrar som inte ”passar in”. 

 Fotbollsetablissemanget är enbart intresserat av ekonomisk lönsamhet; ”fotbollen är en 

underhållningsindustri”. 

 Det finns en dold agenda om att byta ut ”olönsamma/problematiska” 

supporterkategorier mot en köpstark övre medelklass. 

 Fotbollsetablissemanget är både ointresserat och okunnigt om supporterkultur. 

 Regelverken på alla nivåer syftar till repression mot supporterkulturen. 

 Regelverken garanterar inte normal rättssäkerhet och tillämpningen är godtycklig. När 

en supporter gör fel stängs han av, när en vakt eller polis gör samma sak får han 

beskydd av sina egna. Eventuella utredningar om tjänstefel läggs ner. 

 Fotbollens äkta engagemang finns på ståplatsläktarna, eller åtminstone bland 

supportrarna. 

 Pyroteknik är ett positivt uttryck för engagemang och innebär en risk i första hand 

därför att myndigheter och förbund valt att kategoriskt förbjuda det – förbudet skapar 

de situationer som leder till fara. 

 När en av ”de våra” (ofta klackläktarsupportrar) hamnar i trubbel, ska övriga ”stå upp” 

för kamraten – oavsett orsak. 

 Media förföljer fotbollen och fotbollssupportrarna. 

 

Myterna är som synes sällan nyanserade eller särskilt rättvisa, men de är å andra sidan inte 

helt tagna ur luften heller. De får näring av uppkomna situationer, begångna misstag eller 

klumpiga uttalanden från de övriga aktörerna runt fotbollen och förstärker då radikala, 

chauvinistiska och konfrontativa delarna av det subkulturella kapitalet. Hjelseths studie av 

nätdiskussionerna bland Rosenborgs supportrar, efter att supportrarna handgripligen stoppat 

polisen från att ta ner en banderoll som kritiserade Rosenborgs ledning, är ett utmärkt 

exempel. 

 

Det kommer helt säkert alltid att finnas en destruktiv retorik inom delar av supporterrörelsen. 

Övriga aktörer runt fotbollen avgör dock, genom sitt agerande, i hur stor utsträckning den ska 

vinna brett gehör. Och ju fler som accepterar de destruktiva myterna som sanningar, desto 

mer luckras gränserna upp för vad som i andra sammanhang är socialt accepterat. 

 

  



 

Att arbeta för en positiv supporterkultur 

Det vore lätt att inkomma med synpunkter på vilka de aktörer är som påverkar 

supporterkulturen och vilka de olika delarna av ett konkret arbete för säkerhet och en positiv 

supportermiljö är. Här finns emellertid vare sig utrymme eller anledning att gå på djupet med 

något sådant; min förhoppning är snarast att man inom idrottsforskningen gör den analysen, 

eftersom synpunkter för företrädare för supporterrörelsen ändå oftast ekar ohörda. Låt mig 

dock konstatera följande, utifrån min erfarenhet av den här typen av arbete runt IFK 

Göteborg: 

 

Vill man långsiktigt arbeta för större säkerhet och trivsel runt elitidrotten, så är det inte i första 

hand stränga regelverk och hård övervakning som krävs. Vad som krävs är att vi angriper 

viljan – på individ- och gruppnivå – att ställa till bråk. Vi behöver jobba för att genom goda 

exempel ”motbevisa” de destruktiva läktarmyterna om marginalisering och onyanserad 

repression. Vi behöver arbeta med Hjelseths subkulturella kapital. 

 

I grunden handlar det om en process präglad av vad som borde vara självklarheter: 

 Kunskap: ett gediget diskussionsunderlag baserat på forskning och statistiska data, 

samt på metoder och teorier som visat sig effektiva i andra, liknande sociala 

sammanhang. En hel del finns exempelvis säkerligen att hämta i 

demokratiforskningens teorier om vikten av legitimitet kring myndigheter och 

regelverk. Supportrar fungerar som människor i största allmänhet; man behöver inte 

uppfinna hjulet på nytt när man arbetar med supporterkultur. 

 Dialog: en medvetenhet om vilka aktörer som påverkar supporterkulturen – samt en 

respekt för att samtliga dessa måste involveras i processen, då målbild, strategier och 

regelverk tas fram inför utvecklandet av framtidens fotbollsscen. 

 Kommunikation: en retorisk medvetenhet då ovanstående kommuniceras. 

Informatörer hos myndigheter, förbund och föreningar bör ha god kännedom om 

supporterkulturen och dess språk. Hur ett budskap tas emot, avgörs minst lika mycket 

av hur det förpackas, som av dess innehåll. 

 

Arbete med supporterkultur – en resurs för samhället! 

Idag ser vi dessvärre rätt lite av ovanstående i den offentliga debatten. Den är istället 

stressad, populistisk, spekulativ och onyanserat fokuserad mot de negativa delarna av 

supporterkulturen – ett förhållande som i sig bekräftar de negativa läktarmyterna och 

därmed reproducerar de stämningar som ligger till grund för problemen. En mer 

balanserad debatt skulle kunna innebära en samhällsnytta som går långt bortom 

möjligheten att skapa en trivsam miljö runt fotbollen. 

 

  



 

Om resonemangen ovan om supporterrörelsen som en subkultur stämmer, vad innebär i så 

fall det? I frågan ligger följande: vad får unga människor att söka sig till subkulturer? 

Behov av identitet? Av social gemenskap? Av känslan av engagemang? Om vi genom 

repression undertrycker lockelsen hos supporterkulturen bland unga, så kommer vi i så fall 

möjligen få en mindre radikal miljö runt fotbollen – men behovet av tillhörighet kommer 

finnas kvar och det kommer rimligen kanaliseras på andra håll i samhället. Var? Via 

gängkulturen? Via extrempolitiska rörelser? 

 

Från det här perspektivet kan man i så fall se supporterkulturen och fotollen som en enorm 

samhällsresurs. Vi är förhållandevis välorganiserade och talbara, jämfört med andra 

potentiella kanaler för en sökande ungdom. Visst, supporterkulturen har destruktiva sidor, 

men betraktar man den neutralt så kommer man upptäcka att den domineras av positiva 

krafter – krafter som man med genomtänkta insatser kan göra till föredöme för en 

uppväxande supportergeneration. Potentialen i detta perspektiv ska inte underskattas; i 

supporterrörelsens ”subkulturella kapital” ingår långtifrån bara de destruktiva och 

chauvinistiska elementen vi fokuserat på ovan. Vi bär även på ett arv från de klassiska 

folkrörelserna; idealism, en beredskap för uppoffringar och – faktiskt – kanske landets 

mest vitala demokratidebatt alla kategorier, manifesterad i och med vårens heta 

diskussioner om medlemsdemokratins framtid inom svensk idrott. Vad är exempelvis det 

sistnämnda värt i en tid av sjunkande valdeltagande och accelererande politikerförakt? 

 

Idrottsforskningens bidrag – faktaunderlag och analytisk nyans? 

Idag är vi dock långt ifrån att se möjligheterna i arbetet med miljön runt fotbollen, trots att 

det finns gedigen kunskap på flera håll; dialogen mellan supporterpolis, föreningar och 

supportrar är exempelvis ofta etablerad och konstruktiv. Möjligen har dock den 

sociologiskt orienterade idrottsforskningen möjlighet att fylla de luckor beträffande 

diskussionsunderlag och teoribildning som vi dras med idag. Helt klart är att den 

akademiska världen besitter en resurs som aktörerna närmast fotbollen saknar i 

förhållande till det politiska etablissemanget och media: trovärdighet. 

 

Som konstaterades ovan: i den allmänna debatten har den inte sånyanserade ”sanningen” 

etablerats om att ”huliganismen fortfarande finns, därför att fotbollen inte vill ta tag i 

problemet. När representanter för fotbollen eller supporterrörlelsen skriker efter nyanserad 

eftertanke och analys, så tolkas det därför snarast som att vi försöker släta över 

problemen. 

 

  



 

Idrottsforskningen kan däremot teorierna och de analytiska metoderna. 

Grundarbetet, kompetensen och trovärdigheten finns. Och universitetsvärldens 

uppdrag är faktiskt att förse samhället med denna kompetens; det är ett direkt 

resursslöseri att inte sprida kunskapen även utanför traditionella akademiska 

kretsar. 

 

Åtminstone undertecknad skulle uppleva en större delaktighet från 

idrottsforskningen som fläkt av frisk luft i en delvis unken offentlig debatt. 

 

Anders Almgren 

Fd ordförande i Supporterklubben Änglarna 

  



 
 

Inledning 

Sveriges befolkning lever idag ett längre liv än tidigare, men färre av levnadsåren levs friska 

(Statens Folkhälsoinstitut, 2003). Flera rapporter vittnar också om att ohälsan bland unga 

ökar, vilket främst har visat sig vara kopplat till stress, fysisk inaktivitet och dåliga matvanor 

(Hultgren, 2008; Håglin m.fl., 2008; Raustorp, 2004). Flera olika åtgärder har diskuterats och 

också utförts i syfte att få bukt på detta växande problem (Wagnsson, m fl., 2008). Oftast 

förbises dock friluftslivets betydelse som hälsofrämjande arena vilket är överraskande med 

tanke på att det i Sverige finns en lång tradition av att bedriva friluftsverksamhet. Detta 

mycket tack vare förekomsten av flera fina naturområden, där man har möjlighet att besöka 

både hav, berg, urskog och större sjöar (Sandell & Sörlin, 2000). Bevisat är att barn som i hög 

grad vistas utomhus håller sig friskare än barn som spenderar större delen av tiden inomhus. 

Dessutom tycks den motoriska förmågan hos barn som ägnar sig åt lek på olika platser i 

naturen öka (Quennerstedt m.fl., 2007).  

 

Friluftslivstraditionen avspeglas mycket starkt i dagens kursplan för Idrott och hälsa och det 

finns tydliga uppnåendemål inom friluftsliv, ända från årskurs fem upp till gymnasiet 

(Skolverket, 2000). Skolan har således en viktig roll i att utveckla elevernas kunskap kring 

uteliv. Dels för att uppnå de skrivna målen och dels för att föra traditionen vidare och ge 

eleverna redskap att själva kunna ta del av vad friluftslivet har att erbjuda.  

 

Trots friluftslivets givna roll i kursplanen diskuteras huruvida målen verkligen uppfylls i 

skolan (Backman, 2008). Generellt sett har idrottsämnet få timmar till sitt förfogande under 

läsåret och på grund av detta ställs idrottslärare inför ett prioriteringsförfarande där 

friluftsundervisning tycks ha begränsats till allt färre timmar (Nilsson m.fl. 2007). 

  



 

Skolledaren har som beslutande aktör i uppgift att säkerställa en utbildning med kvalitet och 

den paragraf som i grundskoleförordningen anger att i grundskolan skall i den omfattning som 

rektorn bestämmer anordnas friluftsverksamhet som bedrivs under lärares ledning 

(Skolverket, Grundskoleförordningen 2 kap 5 §). Denna förordning kan ses som väldigt 

positiv och främjande för friluftslivet under förutsättning att skolledaren ger friluftslivet plats 

och förutsättningar inom skolverksamheten. Samtidigt kan förordningen falla ut negativt om 

villkoren inte skapas (Svenning, 2001). Kompetensen hos skolledare tros saknas när det gäller 

hur friluftsliv kan bedrivas både praktiskt och teoretiskt (Backman, 2004). 

 

Syfte 

Denna kvalitativa studie fokuserar på skolans beslutande aktörer, skolledarna, och syftar till 

att ge en bild av deras uppfattningar om friluftslivets roll och betydelse i skolan. Följande 

forskningsfrågor har varit ledande under studien: 

 Vilka positiva kvaliteter uppfattas när det gäller friluftsliv i skolan? 

 Hur är skolledarens uppfattning om friluftslivet i skolan? 

 Hur uppfattas lärarnas intresse av friluftsliv i skolan? 

 

Metod 

I studien deltog fem skolledare, varav tre kvinnor och två män. Samtliga skolledare tjänstgör 

på olika högstadieskolor i Mellansverige. Skolorna som är belägna i olika kommuner tillhör 

två olika län. Skälen till att olika kommuner valdes är att dessa antas ha olika policydokument 

kopplade till friluftsliv i skolan. Intervjuerna varade mellan 20-30 minuter och spelades in 

med hjälp av en diktafon. Insamlad data har transkriberats ordagrant för att sedan tolkas med 

fokus på de fenomen som skolledarna beskrivit. Nedan ges en kort beskrivning av 

respondenterna: 

  



 

• R1 är en 59-årig skolledare som anser sig vara en friluftsmänniska som uppskattar 

dess värden högt.  

• R2 är en 45-årig skolledare ägnar sig sporadiskt åt friluftsliv.  

• R3 är 63 år och ser sig inte som någon friluftsmänniska.  

• R4 är 52 år och tycker mycket om att vara i skog och mark.  

• R5 är 37 år och anser sig inte vara någon friluftsmänniska, även om denne har varit 

och är aktiv under vissa perioder i livet.  

Resultat 

Skolledarna ser flera positiva kvaliteter med friluftsliv 

Det visar sig att skolledarna är näst intill samstämmiga med avseende på vilka kvaliteter 

friluftslivet bringar eleverna i skolan. Framförallt är det gemenskapen och samhörigheten som 

verkar vara en viktig kvalitet som frambringas genom friluftslivet då man gör eller genomför 

något tillsammans. Friluftslivet kopplas då indirekt till aktiviteter som genomförs i någon 

form av gruppkonstellation. Inte sällan uttrycks en syn på hela skolans inblandning:  

 

R1: Den här gemenskapen som blir när man är ute och gör praktiska saker tillsammans. Jag tror 

att det svetsar ihop eleverna att få göra praktiska saker ihop och så.  

 

Vidare är tystnaden och avbrotten från den ordinarie undervisningen en aspekt som flera 

skolledare påtalar. Några menar att det verkar avstressande och lugnande på eleverna och att 

det är positivt att komma utanför klassrummen:  

 

R2: Jag känner att det är väldigt avstressande tycker jag, man kommer ut, man lugnar ner tempot 

lite och får en konkret koppling till verklighet på nå’t sätt också, som vi kanske inte får alla 

gånger i skolan.  

 

En ytterligare aspekt som lyfts fram som väldigt betydelsefull är den fysiska biten. Flertalet 

skolledare har uppfattningen att många elever rör sig alldeles för lite samt att ”eleverna 

behöver komma ut”. Friluftslivet verkar då positivt eftersom det är något praktiskt som utförs 

utomhus. Sammantaget kan då ses att det finns både en social, psykisk och fysisk aspekt som 

skolledarna tror utvecklas genom friluftslivet i skolan.   

 

 



Begränsande faktorer 

I intervjuerna framkom att det finns några svårigheter när det gäller att bedriva friluftsliv i 

skolan. Fyra av fem skolledare nämner en organisatorisk aspekt som den främsta anledningen 

till att friluftslivet får begränsat utrymme i skolan. Den organisatoriska aspekten är en 

schemamässig faktor där skolledarna menar att skolan är extremt bundet till ett schema och att 

det är svårt att kombinera ihop lektionerna samt att hitta tid till friluftsliv. Några respondenter 

har förutom högstadiet även erfarenheter från låg- och mellanstadiet och påpekar att det är 

stor skillnad i antal fördelade timmar dem emellan. Anledningen tros vara att låg- och 

mellanstadiet inte är så inrutat och bundet till olika lektioner utan bygger mer på spontanitet 

jämfört med högstadiet. I låg- och mellanstadiet finns det exempelvis möjlighet att snabbt 

bestämma sig för att gå ut om det är fina väderförhållanden. Eftersom friluftslivet på 

högstadiet oftast utövas under hela dagar menar flera skolledare att detta kräver större 

framförhållning och en mer omfattande planering: 

 

R3: […] då lägger man ju schema och det kanske inte alltid passar att gå ut i skogen, det är bara 

så.  

 

R5: […] och det gör att det kräver en större organisation till att kunna bryta aktiviteter en hel 

dag. Så det där spontana att man planerar och ser att nu ska det bli fint väder eller nu ska det bli 

kallt eller nå’t nästa vecka eller imorgon gör att man inte har den. Det krävs lite mer för att 

planera, det är en samordning med väldigt många lärare. Ja en hel, nästan en hel organisation. 

Så det tror jag, att det här spontana tror jag då minskar lite grann.  

 

En annan svårighet som tas upp av tre skolledare är kostnadsfrågan. Dels handlar det om att 

eleverna själva inte, enligt skollagen, längre får lägga en viss summa pengar för att åka iväg 

på skidresor, badresor eller dylikt. Det menar skolledarna ”begränsar utbudet”. Dels handlar 

det om att det kostar pengar för skolan att åka iväg på längre resor och att pengarna helt enkelt 

inte räcker till. Friluftsaktiviteterna tycks således ha begränsats och de traditionella resorna 

kan inte längre göras, menar flera skolledare.  

  



 

R1: Skulle man vilja åka iväg till en större skidanläggning, till exempel, så är det ju ett 

jättehinder för dom pengarna finns inte och det är ju så att eleverna ska ju inte bekosta sånt 

själva.  

   

Samtidigt anser de att nya aktiviteter behöver utformas.  Ett annat bekymmer som fyra av fem 

av de tillfrågade skolledarna har uppfattat är utrustningsfrågan. De upplever att eleverna inte 

har ändamålsenliga kläder och övrig utrustning när skolan anordnar olika utomhusaktiviteter. 

Skolledarna påpekar att det saknas kunskap och erfarenhet kring den biten. En skolledare 

påpekar samtidigt att skolan inte kan kräva att eleverna har speciell utrustning. Skolorna har 

begränsat med utrustning och det handlar mest om matlagningsutrustning och i viss mån 

övernattningsmaterial.  

 

R5: Men så kom vi på det, nånting som vi också har märkt idag är att många elever har inte 

riktigt kläder att vara ute en hel dag. Eller dom kommer i alla fall inte, fast det är liksom, så 

har dom inte kläder att dom kan vara ute en hel dag.  

 

Två av skolorna uppger att de samarbetar med andra organisationer eller föreningar för att få 

ihop material till vissa friluftsaktiviteter. En av skolorna samarbetar med andra skolor i 

kommunen för att på så sätt hjälpas åt med materialutlåning och anskaffning av material. 

 

R4: När man tänker sig utrustning och såna där bitar så har vi en del som vi kan erbjuda och 

låna ut här. Men vi kan heller inte ha aktiviteter, som förutsätter eller kräver att ungdomarna 

behöver ha ett visst antal, eller viss utrustning eller vissa skodon eller jackor och så. Det ser 

väldigt, väldigt olika ut. 

  



 

Lärarnas intresse 

Skolans lärarkår blir allt som oftast delaktiga i friluftsdagarna och flera skolledare konstaterar att 

intresset från deras sida varierar stort. Vissa skolledare har fått uppfattningen att flera lärare anser 

att det försvinner tid från just deras ämne. De menar att det rör till det i schemat. På en av 

skolorna uppfattas det dock inte vara på detta vis. Skolledaren på denna skola menar att det är en 

tradition och ett invant mönster och att alla lärare vet att de gör det för eleverna. 

 

Flera skolledare anser också att det krävs någon form av drivande kraft, eller till och med en 

eldsjäl för att bedriva friluftsliv i skolan, både som idrottslärare och klasslärare.  

R2: Jag tror det beror på vem som håller i idrotten, alltså hur drivande han eller hon är i 

friluftsfrågor.  

En av skolledarna tar upp skolans ansvar och menar att det är andra krav på skolan idag när det 

gäller bland annat säkerhet och tillgänglighet. Det krävs en annan förberedelse och extra planer att 

falla tillbaka på:  

 

R4: […] det är andra krav på skolan i dagens läge när det handlar om säkerhet och tillgänglighet 

och tillbud och överhuvudtaget är kravet på skolan när det gäller säkerhet mycket, mycket större.  

 

Med utgångspunkt i skolledarnas svar verkar det således som om det krävs andra former av 

förberedelser och att man även behöver ha extra planer att falla tillbaka på. Dessa avslutande citat 

belyser en problematik där skolledare verkar dra sig för att tillhandahålla friluftsliv i skolan på 

grund av ett ökat ansvar som kan vara svårt att förvalta på ett bra sätt. 

 

  



 

Diskussion 

Denna kvalitativa studie fokuserar på skolans beslutande aktörer, skolledarna, i syfte att få en 

bild av deras uppfattningar och arbete med och kring friluftsliv i skolan. Skolledarna 

beskriver att vinsterna med friluftslivet är relaterade till samhörighet, gemenskap, avbrott från 

den ordinarie undervisningen, tystnad och fysisk aktivitet. Samtidigt lyfts ett antal 

begränsningar fram. Skolans komplexitet när det gäller organisationen tycks vara påtaglig, då 

elevernas vardag följer ett starkt inrutad mönster genom sitt schema. Det förutbestämda 

schemat tycks vara svårt att bryta, vilket gör att spontaniteten försvinner då det krävs att 

friluftslivsaktiviteten planeras i god tid. Ett skiftande intresse för friluftsliv kan också 

betraktas som en begränsning vilket visar sig tydligt då flera skolledare menar att det krävs en 

eldsjäl för utövandet av friluftsliv.  

 

Det finns även en ekonomisk aspekt som skolledarna menar begränsar utbudet på ett negativt 

sätt. Det gäller både möjligheten att resa samt införskaffa material. Glantz m.fl. (2007) 

påpekar dock vinsterna med det tätortsnära friluftslivet och menar att detta är något som lätt 

glöms bort. Genom att se sig om och skönja möjligheterna upptäcks snart en rad tänkbarheter 

i närområdet där friluftsliv kan utövas. Åar, bäckar, träd och parker finns i de allra flesta 

städer och dessa passar utmärkt för några typer av friluftsliv. Just denna aspekt berör samtliga 

respondenter, då de tycker att de trots allt har goda möjligheter till friluftsutövande i skolans 

närområde. Det verkar som om tradition och brist på kunskap knyter an till närområdets 

sparsamma utnyttjande. Traditionen styr ofta valet av aktivitet och att det är lätt att göra ”som 

vi alltid har gjort”. Genom kunskap kan dock det tätortsnära friluftslivet utnyttjas. Då kan 

dessutom de nämnda begränsningarna kring tid och kostnad undkommas. Som en följd av 

detta kan eleverna få en annan syn på friluftslivet och en insikt om att de själva kan uppleva 

dess värden på ett enkelt sätt. Genom att utnyttja närområdet skulle också fler 

friluftsaktiviteter kunna rymmas inom skolan och kunna skapa en regelbundenhet som verkar 

saknas i flera av de undersökta skolorna.  

  



 

 

Syftet med friluftsaktiviteten i skolan spelar givetvis roll och Nilsson (2007) beskriver just 

olika former för friluftsliv med avseende på tid. Han menar att det finns kort, medellångt och 

långt friluftsliv. Jag har uppfattningen att det medellånga friluftslivet är vanligast inom 

skolan, men jag tror också att alla tre typerna är lika viktiga. Dessutom skulle också en mer 

teoretisk kunskap kunna utvecklas genom exempelvis planering av en friluftsaktivitet där 

många moment ingår. Allt från lager-på-lager-principen till att lära sig att planera en 

vandringssträcka. Samtidigt bör också en större plats vigas åt det långa friluftslivet för att 

kunna ge eleverna en chans att uppleva ytterligare dimensioner av friluftslivet (Backman, 

2004). Genom att blanda de olika tidsformerna borde mer tid kunna ägnas åt friluftsliv, utan 

att det behöver krävas mer organisatoriskt än vad som är fallet i dagsläget. 

 

De flesta av de intervjuade skolledarna har på senare tid sett ett stort problem när det gäller 

friluftsaktiviteter i skolan. När utomhusaktiviteter genomförs saknar eleverna ofta kläder för 

den väderlek som råder för tillfället. Detta ser skolledarna som ett bryderi, då skolan heller 

inte kan kräva att eleverna ska ha särskild utrustning. Denna studie visar dock att vissa skolor 

tagit ytterligare ett steg framåt genom att erbjuda eleverna aktiviteter som inte kräver någon 

speciell utrustning. Därutöver samverkar man med andra skolor och/eller andra organisationer 

i området för att därigenom kunna erbjuda nödvändig utrustning. 

  



 

 

Flera av skolledarna beskriver att den som bedriver friluftlivet i skolan behöver ha en starkt 

drivande kraft, en form av eldsjäl. Kanske beror behovet av en eldsjäl på de hinder som behöver 

övervinnas för att faktiskt ta sig ut i naturen. Erik Backman (2004) menar att kompetensen hos 

lärare och skolledare generellt saknas. Möjligen skulle behovet av en eldsjäl försvinna i takt med 

ökad kunskap hos skolledaren och även lärarna. Kursplanen är tydlig. Friluftsliv ska ingå i 

undervisningen. Med förbättrade kunskaper skulle de tidigare nämnda svårigheter med avstånd, 

ekonomi och utrustning säkerligen kunna lösas, men det finns enligt skolledarnas utsagor 

ytterligare begränsningar. Dessa begränsningar kommer från lärarkollegiet som enligt flera 

respondenter gärna ”håller på sitt ämne” och inte gärna vill ge tid åt schemabrytande aktiviteter. 

Det verkar dessutom finnas ett motstånd bland kollegiet när det gäller att närvara och vara en 

hjälpande hand under exempelvis friluftsdagar. Friluftsdagarna blir något av ett nödvändigt ont 

som lätt kan bytas ut mot något annat. En skolledare beskriver dock att alla lärare solidariskt 

hjälps åt med eleverna och att detta är en självklarhet. Möjligen speglar skolledarnas beslut och 

deras egna inställning till friluftsliv av sig på den gemensamma attityden hos lärarna?  

 

I och med den nya kursplanen, där friluftslivet betonas tydligare och är ett av de tre centrala 

momenten (Skolverket, 2011), menar jag att friluftslivet bör ges större utrymme i skolan. 

Trots att en ny kursplan införs krävs dock organisationsmässiga förändringar för att 

friluftslivet ska implementeras mer i skolan. Som viktiga element skapade av friluftslivet 

nämner skolledarna bland annat samhörighet, gemenskap, tystnad och fysisk aktivitet. Dessa 

egenskaper är alla eftersträvansvärda och viktiga inför framtiden.  

  



 

Med stöd i forskningen och med aktuell kompetens inom området bör det argumenteras för 

friluftslivets nytta. I praktiken verkar det dock inte vara lika enkelt att genomföra. Genom att 

fundera över skolledarnas upplevelser gällande svårigheterna att utöva friluftsliv kan 

lösningar skönjas. Det krävs tid, engagemang och ekonomiska resurser för en ökad 

genomförbarhet. Samtidigt bör skolledarnas dilemman beaktas. Det kan konstateras att 

skolledarna har ett ansvar när det gäller att ge tid åt friluftsliv, men att detta ansvar ständigt 

utmanas. Studien visar att skolorna, traditionsenligt verkar arbeta med friluftsliv under en 

längre sammanhängande tid, där också hela skolan är inblandad. Samtidigt verkar det korta 

och tätortsnära friluftslivet hamnat i skymundan trots att miljön runtomkring ofta har inslag av 

skogsområden, åar och bäckar. En blandning av det korta, mellanlånga och långa friluftslivet 

skulle möjligen kunna göra friluftslivet till ett mer återkommande inslag då även mindre 

grupper kan aktiveras (Nilsson, 2007). Det skulle kunna göra organisationen och planeringen 

mindre tidskrävande samtidigt som det skulle krävas mindre resurser i form av utrustning. 

Slutligen vill jag framhålla vikten av att skolledarna avsätter mer resurser till friluftslivet. Det 

verkar dock som om fördelningen av dessa resurser bör ske på ett något annorlunda sätt för att 

kunna implementera friluftslivet tydligare i skolan. 
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1. Syfte 
Syftet med rapporten är att, från ett supporterperspektiv, ge en inblick i hur… 

 

- …supporterkulturens normer och opinioner uppstår och utvecklas. 

- …vilka aktörer som påverkar dessa delar av supporterkulturen. 

- …hur aktörerna, medvetet eller omedvetet, påverkar. 

- …föreslå konkreta åtgärder för att stärka den positiva supporterkulturen. 

 

Det finns mycket att säga om förebyggande säkerhetsarbete. Den här rapporten fokuserar 

dock på det direkta arbetet med läktarattityder. Mer långsiktiga infallsvinklar kan t e x 

Fotbollsalliansen bidra med. 

 

Notera att de processer som beskrivs har förenklats av överskådlighetsskäl. För en mer 

komplett bild av hur man kan arbeta förebyggande med attityder, bör även de på slutet 

angivna referenserna konsulteras. 

 

 

 

2. Problemet 

Problemen med ordningsstörningar kan, utifrån beskrivningarna av vad man vill komma åt 

med skärpningen av lagen om tillträdesförbud i promemorian DS2008:20, delas in på följande 

sätt: 

 

- våld och hotfullt beteende (på och utanför arenan) 

- olovlig pyroteknik 

- inkastande av föremål mot planen 

- inrusande supportrar/supportermassor på planen 

 

Ordningsstörningarnas följder blir för föreningarna ekonomiska påfrestningar och för enskilda 

supportrar en minskad trivsel. När det gäller omfattningen av problemet kan det noteras, att 

media ofta ser ordningsstörningarna som mer utbredda än vad supporterkollektivet gör. 

 

 

 

3. Orsakerna: vilja och acceptans 

Söker vi orsaken till problembeteendet på individnivå, så är den enklaste beskrivningen att 

enskilda individer vill bete sig på ett negativt och destruktivt sätt. 

 

Dock finns det enskilda som vill ställa till problem inom snart sagt varje del av samhället, 

utan att problemen ens uppmärksammas. Fotbollen är, tillsammans med exempelvis delar av 

den politiska arenan, hårdare drabbad än övriga delar av samhället. Fler är uppenbarligen 

beredda att störa ordningen. Det är dessutom tydligt att ordningsstörningarna ofta är 

organiserade. 

 

Vi kan därmed placera in den enskildes vilja att störa ordningen i en social kontext. 

Uppenbarligen finns det på gruppnivå inom supporterkulturen en större beredskap/acceptans 

för ordningsstörande beteende, än i övriga samhället. Frågan är vad det beror på – och om de 

bakomliggande attityderna går att påverka? 

 

 



 

4. Att arbeta för en positiv miljö runt fotbollen 

Arbetet med attityder inom supporterkulturen, bör ses som en del av det totala arbetet för en 

positiv och säker miljö runt fotbollen. För att nå framgång är det helt avgörande att man 

förstår hur de olika aspekterna av säkerhetsarbetet påverkar varandra. 

 

Arbetet mot ordningsstörningar vilar på tre ben: 

 

1. Ett tydligt, förutsägbart och legitimt regelverk. 

2. Anpassning av fysisk miljö (insläpp, läktare…), övervakning, sanktionering vid 

regelöverträdelser. 

3. Norm- och attitydarbete. 

 

 

4.1 Regelverket 

Regelverket anger ramarna och normerna. Fotbollens regelverk bör ha samma egenskaper 

som regelverk i andra sammanhang. Det måste vara lätt att begripa vad som är tillåtet. Det 

måste vara lätt att förstå vilka konsekvenser man kan förvänta sig om man gör sig skyldig till 

regelöverträdelser. Dessutom bör såväl reglerna som eventuella påföljder ha en bred 

förankring i de grupper som reglerna avser att styra. Regelverket måste ses som legitimt bland 

”fotbollens brukare”. 

  

Är det legitimt, så blir det normbildande. Majoriteten följer då reglerna eftersom de vill göra 

det. Gruppen påverkar individen i positiv riktning. Anses regelverket däremot vara orättvist 

och stiftat utan medverkan av ”brukarna”/supportrarna, så kommer vissa grupper enbart följa 

reglerna i närvaro av ordningsmakten. När ordningsstörningar uppstår, kommer de dessutom 

mötas av en viss förståelse även av grupper som aldrig själva deltar. 

 

 

4.2 Miljöanpassning, övervakning, sanktionering 

Målet för allt säkerhetsarbete måste i första hand vara att undvika bråk, inte att ”vinna” det. 

Detta kan man göra genom att utforma den fysiska miljö som fotbollen kontrollerar – främst 

på och runt arenan – på ett sätt som minimerar risken för irritation/ordningsstörningar. 

Exempel är smidiga insläpp, väl utformad staketering, säkerhetszoner för att hålla hemma- 

och bortasupportrar isär och så vidare. 

 

Övervakningen kan skötas antingen tekniskt – med kameror – eller manuellt av personal på 

arenan. Ur ett förebyggande perspektiv är kameror ofta bättre än ordningsvakter. 

Ordningsvakter på läktarna kan, i vissa situationer och om de är dåligt utbildade/ovana vid 

läktarmiljöer, förvärra eller rent av provocera fram större ordningsstörningar. 

 

Vad man framför allt bör undvika på en arena, är insatser från ordningspersonal i eller mot en 

folkmassa. Gruppsykologiska mekanismer kan alltför lätt få en situation att urarta. Är det 

möjligt, så är en vettig hållning ur förebyggande synpunkt att ordningsstörningar 

dokumenteras på film och de skyldiga identifieras. Görs det, så kan han eller hon lagföras i 

efterhand, kanske via delgivningsman i hemmet. På det viset kan man undvika att små bråk 

eskalerar till rena kravaller. Och det är viktigt, för när det händer, så har man inte bara fått en 

incident på halsen; man har även lagt grunden till nya ordningsstörningar. Inget vårdas mer 

ömsint av destruktiva krafter, än exempel på övergrepp eller inkompetens från 

ordningsmakten. 



 

 

4.3 Norm- och attitydarbete 

Arbetet med opinion och attityder runt fotbollen handlar i grunden om att minimera viljan och 

acceptansen för att störa ordningen, såväl på individ- som på gruppnivå. Detta arbete 

förutsätter: 

 

1. En grundläggande medvetenhet om hur supporterkulturen fungerar. 

2. En medvetenhet om vilka aktörer som påverkar supporterkulturen. 

3. En medvetenhet om hur respektive aktör påverkar. 

4. Gemensamma mål för hur man vill att miljön runt fotbollen ska vara. 

5. Gemensamma strategier för att nå dit. 

 

5. Förstå supporterkulturen: subkultur och identitet 

För att kunna förstå supporterkulturen, måste man se den som en subkultur. Den typ av 

supporterskap vi talar om här är inte ett ”intresse” eller en ”hobby”, det är en livsstil och en 

identitet. De nödvändiga mekanismerna finns där: identitetsbärare (klubben, emblemet, 

färgerna…), sociala koder (klädstil, musik…) och interna normer och värdesystem 

(definitionen av ”vi och dom”, synen på diverse företeelser/aktörer…). Supporterskapet blir 

för vissa en paketlösning på livets mening, på social tillhörighet och på hur man ska vara och 

agera för att bli accepterad i denna gemenskap. De värden man fyller identiteten med, utgör 

även referensramen för vad som är ett acceptabelt beteende. 

 

Varje individ som blir en del av supporterkulturen, så som den ser ut på klack-/ståplatsläktare, 

lär känna dessa mekanismer mer eller mindre och måste förhålla sig till dem på det ena eller 

andra sättet. Detta ska INTE tolkas som att alla som står på klack-/ståplatssektioner tänker 

eller agerar på ett homogent sätt. Ståplatskulturen är tvärt om mycket heterogen, med hela 

spannet från vad polisen benämner som ”kategori A” (icke-våldsamma supportrar) till 

”kategori C” (huliganer, firmakillar). Men snart sagt alla kommer i kontakt med de 

subkulturella strömningarna, på både gott och ont. Vilka delar den enskilde väljer att ta till sig 

beror på många faktorer; socialt umgänge, trender, internationella föredömen, slumpen och så 

vidare. 

 

Poängen är: delar av supporterkulturen är fredlig, konstruktiv, kreativ och utvecklande. Detta 

både socialt och kommersiellt, ur ett individperspektiv såväl som ur ett samhälls- eller 

fotbollsperspektiv. 

 

Samtidigt är andra delar destruktiva, våldsromantiserande, chauvinistiska (”vi är klubben”) 

och paranoida (”vi är förföljda av etablissemanget”). Tillsammans utgör det här vad som 

snarast kan ses som en ”ideologi för utanförskap”, en ursäkt för att ställa sig vid sidan av vad 

som annars betraktas som allmänna normer och regler. Detta leder bland vissa till en kollektiv 

acceptans för – eller i vissa situationer rent av en kollektiv uppmuntran till – ordningsstörande 

beteende. 

 

För unga människor som söker sig en identitet, en social tillhörighet och ett mål med tillvaron, 

kan supporterkulturen därmed utgöra både positiva och negativa influenser. I värsta fall bidrar 

den till att reproducera destruktivitet och ordningsstörningar. 

 

 

 



6. ”Läktarmyter” som bärare av identitet och normer 

Förutom rent fysiska identitetsbärare som klubbfärger och liknande, omfattar 

”supporteridentiteten” alltså en rad idéer om hur supportrar ska vara och hur fotbollens 

verklighet fungerar. Hur stort genomslag de olika strömningarna får inom supporterkollektivet 

varierar, men de sprids på samma sätt. 

 

Idéerna sprids i första hand från mun till mun inom kamratkretsar eller via olika 

internetforum. Budskapen paketeras därefter: de är förenklade, tillrättalagda, ensidiga och ofta 

onyanserade, eftersom de sällan utsätts för någon kritisk granskning av folk med andra 

referensramar än den egna gruppens. Resultatet blir i vissa fall vad man kan jämföra med 

vandringsmyter; i denna rapport benämns de ”läktarmyter”, eller bara ”myter”. Dessa utgör 

ett slags grundläggande sanningar om supporterskapet och fotbollens olika aktörer, som 

underförstått återkommer i mycket av läktarretoriken. Exempel: 

 

- ”Den moderna fotbollen” handlar om kommersialisering av sporten, bolagisering av 

föreningarna och hårdare kontroll av de supportrar som inte ”passar in”. 

- Fotbollsetablissemanget är enbart intresserat av ekonomisk lönsamhet; ”fotbollen är en 

underhållningsindustri”. 

- Det finns en dold agenda om att byta ut ”olönsamma/problematiska” supporterkategorier 

mot en köpstark övre medelklass. 

- Fotbollsetablissemanget är både ointresserat och okunnigt om supporterkultur. 

- Regelverken på alla nivåer syftar till repression mot supporterkulturen. 

- Regelverken garanterar inte normal rättssäkerhet och tillämpningen är godtycklig. 

- När en supporter gör fel stängs han av, när en vakt eller polis gör samma sak får han 

beröm. Eventuella utredningar om tjänstefel läggs ner. 

- Huliganer är välklädda, väletablerade ”elitsupportrar” med god smak, stil och klass. 

- Media förföljer fotbollen och fotbollssupportrarna. 

 

Myterna är som synes sällan nyanserade eller särskilt rättvisa, men de är å andra sidan sällan 

helt tagna ur luften heller. Som vi ska se nedan, ges de ofta näring av uppkomna situationer, 

begångna misstag eller klumpiga uttalanden från de övriga aktörerna runt fotbollen. 

 

Det kommer helt säkert alltid att finnas en destruktiv retorik inom delar av supporterrörelsen. 

Övriga aktörer runt fotbollen avgör dock, genom sitt agerande, i hur stor utsträckning den ska 

vinna brett gehör. Och ju fler som accepterar myterna som sanningar, desto mer luckras 

gränserna upp för vad som i andra sammanhang är socialt accepterat runt fotbollen. 

 

 

  



 

7. Aktörerna 

Man kan identifiera fem huvudsakliga grupper av aktörer som på olika sätt påverkar 

stämningar, normer och värderingar inom supporterkulturen: 

 

- Det politiska etablissemanget. 

- Ordningsmakten och rättssystemet. 

- SvFF, SEF och klubbarna. 

- SFSU och de lokala supporterorganisationerna. 

- Media. 

 

Dessa påverkar på helt olika sätt och de bör följaktligen ha olika roller i det medvetna arbetet 

för en positiv fotbollsmiljö. 

 

 

 

8. Aktörernas påverkan 

 

8.1 Politiken 

Politiken påverkar supporterkulturen på flera sätt, men det som är viktigast här är hur beslut 

och beslutsprocesser bekräftar eller torpederar läktarmyter. 

 

Det som oftast lyfts fram i läktarretoriken, är att det politiska etablissemanget är ointresserat 

av dialog och att påverkan från supporterkollektivet är omöjlig. Politisk populism är viktigare 

än reell problemlösning. 

 

Exempel som ”bekräftar” detta är: 

 

- …processen bakom Lagen om tillträdesförbud – både den första från 2005 och de olika 

revisionerna. Inga supportrar inkluderades (bekräftar ”marginalisering” och ”förtryck”). 

- …politikernas plötsliga engagemang i fotbollssäkerhet – exempelvis Hulténs hearing – 

efter påskbråket mot DIF 2009 (bekräftar myten om etablissemangets populism). 

- …vissa politikers, exempelvis Tomas Bodströms, ständiga åberopande av ”den engelska 

modellen” som ett föredöme för svensk fotboll (bekräftar myten om hårdare kontroll som 

etablissemangets främsta ambition).  

 

Den radikala läktarretorikens slutsats är given: om de som bestämmer inte bryr sig om ”oss”, 

varför ska då ”vi” bry oss om vad de säger? 

 

  



 

8.2 Ordningsmakt och rättssystem 

Dessa aktörer har en uppenbar direkt påverkan genom sitt myndighetsutövande. Allt de gör 

vägs dessutom mot befintliga läktarmyter/synen på hur fotbollen och rättssystemet fungerar – 

på både gott och ont. Felsteg lyfts fram som ”bevis” på ”förföljelse”, ”polisbrutalitet”, 

”inkompetens” eller ”godtycklighet”. På samma sätt kan motsatserna lyftas fram av mera 

konstruktiva debattörer som argument för att värna en talbar, icke-extrem supporterrörelse. 

Varje insats får därmed en direkt effekt på risken för nya incidenter. 

 

Exempel som ”bekräftat” myterna är: 

 

- …polisinsatsen utanför Gamla Ullevi påsken –09 (myten om polisens inkompetens). 

- …Erik Nords utspel efter nämnda bråk om torrlagda pubar i centrala Göteborg under 

matchdag och avspark vid 17.00 på vardagar (inkompetensen igen). 

- …regional godtycklighet i tillämpningen både av Polislagen och Lagen om 

tillträdesförbud (svaga regelverk, godtyckligt myndighetsutövande). 

- …enskilda fall av polisbrutalitet utan påföljd för tjänstemannen. 

 

Det ska dock sägas att Supporterpolisens insatser ofta varit användbara för att motverka den 

negativa retoriken. 

 

 

8.3 SvFF, SEF och de enskilda föreningarna 

Då SvFF och SEF ansvarar för en rad regelverk, påverkar de supporterkulturen på ungefär 

samma sätt som politiken. De kan även, genom större strukturella beslut om exempelvis 

maktfördelning (51%-regeln, TV-bolagens makt över spelschemat…), påverka den allmänna 

bilden av hur fotbollen fungerar; om ”etablissemanget” är ”för eller mot den moderna 

fotbollen”. Generellt kan man säga att SvFF:s och SEF:s viktigaste verktyg för att motverka 

negativa myter från förbund och SEF, är att tidigt i de beslutsprocesser som rör läktarfrågor 

inkludera representanter för supporterrörelsen. 

 

Klubbarna har dessutom ytterligare en påverkansyta, i och med att de agerar ordningsmakt 

(visitering, övervakning, ordningsvakter) och rättsinstans (arrangörsavstängningar). I princip 

påverkar de därmed på samma sätt som ordningsmakt och rättssystem. Vad som oftast 

ifrågasätts från supporterhåll är säkerhetsorganisationernas proffsighet och systemets 

rättssäkerhet – OV:s utbildning och personliga lämplighet, kraven på bevisning vid 

avstängningsbeslut och så vidare. 

 

Såväl förbund och SEF som klubbar påverkar dessutom – både i positiv och negativ riktning – 

mycket genom sina uttalanden. Vad som händer när det blir fel är att de, ofta med gott uppsåt 

men omedvetna om hur läktarretoriken fungerar, går ut med ett ställningstagande eller 

information där man råkar bekräfta någon av de destruktiva myterna. En enda illa formulerad 

mening kan, i de mottagargrupper man vill nå, helt radera ut effekten av det budskap som man 

vill förmedla. Istället lyfts denna enda mening fram som bekräftelse på en eller annan 

läktarmyt – och nettoeffekten av uttalandet kan bli den rakt motsatta mot vad som avsetts. 

  



 

Exempel på bekräftelser av negativa myter: 

- Bengalförbudet är den enskilt viktigaste och mest symbolladdade frågan. Förbudet har 

aldrig diskuterats på ett seriöst sätt mellan alla aktörer. Därför leder varje påföljd mot 

pyro-tifon, till att myten bekräftas om att läktarkulturen förföljs och att supportrar 

marginaliseras 

- Den till synes uppenbara godtycklighet som tillämpas då SvFF:s Disciplinnämnd ska 

utdöma påföljder vid ordningsincidenter. Inget tydligt regelverk finns som värderar olika 

incidenter och vilka påföljder som bör vara att vänta. Detta omöjliggör all förutsägbarhet 

och bekräftar därmed myten om godtycklighet och inkompetens. Problemet har 

uppmärksammats även på klubbnivå
1
. 

- DIF Säk skapade en helt omöjlig arbetssituation i samband med derbyt mot AIK våren 

2008. Genom usel information och ett oproffsigt och brutalt ingripande från 

vaktpersonalen, bekräftades myterna om inkompetens, förtryck och brutalitet från 

fotbollsetablissemanget. Man kan dock även lära sig något av DIF:s arbete med 

skadebegränsning; man lät Mats Jonsson, ett aktat namn i DIF:s supporterkretsar, utreda 

saken och föreslå förändringar
2
. Efter hand normaliserades läget. 

 

Bland annat runt IFK Göteborg finns många exempel på hur vi, genom en dialog mellan 

förening och supporterklubb, lyckats motarbeta destruktiv mytbildning. IFK har lyssnat på 

önskemål om placering av klackläktare, förändringar vid insläpp och så vidare. Varje gång har 

Änglarna i efterhand kunnat informera om IFK:s vilja till dialog – och varje gång har de 

positiva läktarbilderna stärkts: ”Blåvitt är talbara och tillmötesgående”, ”alla Kamrater 

förtjänar respekt” och så vidare. De radikala krafterna har tvingats ta ett steg tillbaka. 

 

 

8.4 SFSU och de lokala supporterklubbarna 

Supporterorganisationerna påverkar supporterkulturen i varierande grad och på olika sätt i 

olika delar av landet, främst beroende på vilken tradition som finns i den enskilda klubben. 

 

Oavsett profil är supporterklubbarnas främsta tillgång, om de ska kunna påverka 

läktarklimatet och det förebyggande säkerhetsarbetet, det förtroendekapital de har på läktarna. 

Det är därför av avgörande betydelse att de faktiskt tillåts vara just en del av läktarkulturen. 

De bör INTE bidra, eller pressas att bidra, exempelvis i säkerhetsarbetet genom att identifiera 

personer misstänkta för ordningsbrott. Då dödar man direkt trovärdigheten, åtminstone hos de 

grupper som har potential till stök och som är de man vill kunna påverka. Supporterklubbarna 

bör inte heller ifrågasättas för sin renodlade roll som del av supporterkollektivet, eftersom det 

ifrågasättandet minskar deras trovärdighet i den breda allmänhetens ögon. 

  

                                                 
1 http://www.newsmill.se/artikel/2010/03/11/svenska-fotbollf-rbundets-opportunism-r-ett-hinder-i-kampen-

mot-huliganism 

2 http://www.dif.se/sidor/nyheter/nyheter.asp?action=view&id=8726&typ=1 



 

Supporterklubbarna är – om de har sådana ambitioner – genom sin kännedom om hur man 

talar med läktarfolket och genom det förtroendekapital de förhoppningsvis besitter, de som 

främst kan hoppas påverka de radikala läktargrupperingarna i positiv riktning. Men de måste 

ges verktyg. Det kan övriga aktörer hjälpa till med, genom att medvetet och systematiskt 

arbeta bort de konflikthärdar som de destruktiva myterna utgör. Varje gång man kan 

”motbevisa” en myt, så ges supporterklubben (och för all del andra som deltar i 

läktardebatten) retorisk ammunition som kan desarmera lite av de radikala stämningarna. 

 

 

8.5 Media 

Den sista gruppen av aktörer som påverkar, är media. Med media avses allt från dagstidningar 

och deras proffstyckare, till exempelvis sociala medier och dessas förmåga att förmedla olika 

typer av influenser från andra länder och ligor. De senare kan vi bara påverka i liten 

utsträckning, men dagspressen kan vi kanske ha mer inflytande över? 

 

Medias stora roll, är att de lyfter fram positiva eller negativa föredömen inom 

fotbollssupporterkulturen. De påverkar därmed markant normerna för hur en supporter skall – 

eller förväntas – vara. Genom sin rapportering och retorik kan de dessutom öka eller minska 

det yttre tryck som grupperna runt fotbollen upplever. Yttre tryck leder ofta till 

sammanslutning, isolering och radikalisering. 

 

Generellt kan man säga att kritiken mot media brukar handla om att rapporteringen alltid 

fokuserar på problemen. Journalistiken är sensationslysten och därför är det bara det dåliga 

som har ett nyhetsvärde. Positiva föredömen lyfts aldrig fram. Krönikörer fördömer saker de 

inte gillar (och ofta inte förstår) på ett nyanslöst sätt och med grova generaliseringar. 

 

Sammantaget skapar det här… 

- …en känsla av yttre tryck mot supporterkollektivet (”förföljelse från media”), vilket 

bidrar till intern sammanhållning och radikalisering av delar av supporterkulturen. 

- …en allmän inställning bland allmänheten om att fotbollssupportrar är ordningsstörare, 

vilket har samma effekter som ovan. 

- … ofta negativa, föredömen för unga fotbollsentusiaster. 

- …en förvirrad normbildning för samma grupper; vilka på läktarna är det som får 

uppmärksamhet? 

 

 

  



 

9. Konkreta råd om vad som kan göras 

Avslutningsvis ska några rekommendationer om fotbollsrörelsens framtida arbete göras, 

utifrån vad som sagts ovan. Nedanstående bygger på tankar jag hade som ordförande i 

Änglarna – idéer om hur SÄ:s ambition att skapa en sansad supporterrörelse runt Blåvitt 

skulle ha underlättats. Tanken är att det mesta arbetet skulle göras i någon form av 

referensgrupper där exempelvis SFSU representeras: 

 

- Tillsättande av minst en ”SO” – Supporterombudsman – inom SvFF/SEF, med 

läktarretorisk medvetenhet. Ansvar för samordning av läktarfrågor samt all kontakt och 

kommunikation med supporterrörelsen. Skulle även kunna fungera som bollplank för 

föreningarna (syfte: minimera retoriska misstag, minska känslan av marginalisering). 

 

- Ta fram gemensamma målbilder för svensk fotboll och supporterkultur. Med sådana mål 

är det lättare att se de gemensamma intressena, istället för enbart konflikterna (syfte: 

minska känslan av marginalisering). 

 

- En referensgrupp med ansvar för dialog om hur aktuella läktaranknutna frågor ska 

hanteras och hur de långsiktiga målen ska uppnås (syfte: minska känslan av 

marginalisering). 

 

- Ta fram en utbildning om supporterkultur/-retorik, läktarfrågor, säkerhet och 

fotbollens regelverk. Den skulle lämpligen kunna anordnas gemensamt av SEF och 

SFSU/Fotbollsalliansen, hållas en dag/år och riktas mot såväl supporterföreträdare som 

föreningarnas säkerhetsfolk (syfte: öka ömsesidig förståelse, öka kännedom om 

regelverken, minska spekulation och ryktesspridning, skapa plattform för 

utvecklingsarbete). 

 

- En översyn av hur läktaranknutna regler – ”Huliganlagen”, ståplatsbegränsningen som 

träder i kraft 2014, Elitfotbollsmanualen… – är utformade och tillämpas (syfte: undvika 

bekräftande av olika destruktiva myter). 

 

- En referensgrupp som kan utreda större ordningsincidenter för att dra lärdom för 

framtiden och minimera ryktesspridning (syfte: förbättra säkerhetsarbetet, motverka 

spekulativ retorik om t e x polisbrutalitet eller mörkläggningsmentalitet). 

 

- Skapande av ett ”påföljdsreglemente” för Disciplinnämnden, som gör deras domar mer 

begripliga och förutsägbara (syfte: minimera känslan av godtycklighet). 

 

- Kompromissa i stora symbolfrågor – framför allt bengalfrågan, men även 

ståplatsbegränsningen (syfte: minimera marginaliserings- och förtryckmyterna). 

 

- Inled ett medvetet och systematiskt arbete för att uppmärksamma de positiva delarna 

av supporterkulturen, särskilt i media på både lokal- och riksnivå (syfte: förmedla 

positiva föredömen, minimera förföljelsemyten). 

  



 

Då jag ser stora delar av supporterrörelsen som mycket konstruktiv och kreativ, tror jag att 

samtliga ovan nämnda förslag inte bara skulle bidra till en mer positiv och mindre radikal 

supporterrörelse. De skulle även leda till att svensk fotboll i större utsträckning tog vara på en 

hittills i hög grad outnyttjad resurs! 

 

10. Referenser för fortsatt utredning 

För att kunna ta fram ett bra förslag på ”vägen framåt för svenskt förebyggande 

säkerhetsarbete” och dessutom förankra det hos centrala personer inom supporterrörelsen, bör 

åtminstone några av nedanstående personer konsulteras. Behövs ytterligare input så kan de 

hänvisa er vidare: 

 

- Ulric Jansson, Fotbollsalliansen. 

- Victor Capel, SFSU och Black Army. 

- Ola Solér, MFF Support (möjligen hänvisar han till annan malmöit). 

 

- Lars-Rune Bohlin, Supporterpolisen Göteborg. 

- Tommie Elgestål, IFK Göteborg Säk. 

- Göran Rickmer, Hammarby Säk. 

- Mats Jonsson, Evenemangsansvarig Djurgården (och f d ordförande i Järnkaminerna). 

 

Anders Almgren 

  



–
 

 

1. Inledning 

Människan strävar efter att förklara händelser i sin omgivning och att förstå 

orsakssammanhang. Attributioner handlar om människans processer för att förklara orsaken 

till händelser. Frågan ”varför” används för att söka orsaksförklaringar, även inom idrotten 

(Hassmén, Hassmén & Plate, 2003). 

I ungdomsfotboll ingår det att tävla och då ingår det att vinna och att förlora. Spelare ger då 

orsaksförklaringar till varför det gick som det gick. Varför vann vi? Var det på grund av egen 

styrka eller beroende på motståndarens svaghet och misstag? Eller var det andra faktorer, så 

som medvinden i andra halvleken eller att domaren gav oss fördelar?  Vi ställer naturligtvis 

samma fråga när vi förlorat. Frågan vi är intresserade av i den här uppsatsen är om vi ger olika 

orsaksförklaringar beroende på om vi vunnit eller förlorat matchen. Anser vi till exempel att 

det är egen förmåga och skicklighet när vi segrat och otur och tillfälligheter när vi förlorat?  

1.1 Syfte och frågeställning 

Vi har valt att dela in studien i ett primärt syfte/frågeställning och ett antal sekundära 

syften/frågeställningar. Primärt syfte och frågeställning med studien: 

 Hur skiljer sig attributionen efter en fotbollsmatch hos ungdomar beroende på om det 

blir vinst eller förlust?  

Med utgångspunkt i den teoretiska bakgrund som vi snart ska presentera vill vi undersöka om 

ungdomar attribuerar olika beroende på matchens utgång. Är spelarna mer benägna att 

attribuera till inre eller yttre faktorer beroende på resultatet i matchen? Är orsaken de ger 

stabil över tid och skiljer det sig beroende på om det blir vinst eller förlust? Slutligen ska vi 

mäta hur spelarna upplever att faktorn de anger är kontrollerbar eller okontrollerbar.  

Kontrolldimensionen delas även upp i personlig kontroll och extern kontroll. 

  



 

Sekundärt syfte och frågeställning med studien: 

 I den sekundära frågeställningen frågar vi oss om spelare upplever sin individuella 

påverkan på matchens utgång olika beroende på en rad olika aspekter. De aspekter vi 

undersöker är vinst eller förlust, målvakt eller utespelare, målskytt eller inte målskytt 

samt speltid under matchen. 

Vi har valt att avgränsa studien till att omfatta pojkar inom ungdomsfotbollen. Dessa 

definieras till åldersspannet 13 till 19 år.  

2. Litteraturgenomgång 

Människor strävar efter svar på frågan ”varför”. Om en orsaksförklaring är sann eller verklig 

är av underordnad betydelse, det som fokuseras på här är den subjektiva verkligheten och 

förklaringen hos individer. Heider (1958) delade in attributioner i två delar, interna och 

externa. Interna faktorer är faktorer inom personen, exempelvis kunskap, förmåga och 

skicklighet, medan externa faktorer ligger utanför personen, exempelvis svårighet i uppgiften 

och tur (Hewstone, 1983). Enligt Weiners originalmodell kategoriserades fyra 

huvudattributioner; förmåga, ansträngning, uppgiftens svårighet och tur in i fyra dimensioner; 

stabilitet eller ostabilitet samt intern eller extern placering av orsak (Singer, Murphey & 

Tennant, 1993). Dimensionen stabilitet handlar om i vilken utsträckning orsaken är stabil över 

tid. Exempel på en orsak som är stabil över tid är egen förmåga. Ansträngning, tur och hjälp 

från andra är orsaker som inte är stabila över tid (Hassmén m.fl., 2003). Weiner (1979) lade 

sedan till en dimension, kontrolldimensionen, vilken innebär i vilken utsträckning 

attributionen kan kontrolleras eller inte av individen. Weiner (1979) menar att var och en av 

de tre orsaksdimensionerna har en primär och flera sekundära psykologiska funktioner. 

Stabilitetsdimensionen har ett starkt samband med skillnaden i förväntningarna på succé eller 

misslyckande. Placeringsdimensionen har ett starkt samband med självuppfattningen och 

kontrolldimensionen med hjälp, utvärdering och uppskattandefaktorer.  

  



 

2.1 Attributionsfel 

Attributionsteorier har som uppgift att försöka redogöra för hur människor gör bedömningar. 

Dessa bedömningar visar relativt ofta upp ett antal fel och brister, så kallade attributionsfel. 

Det fundamentala attributionsfelet är ett vanligt förekommande attributionsfel som påvisar 

människans tendens att allt för ofta fokusera på inre faktorer när det söks efter 

orsaksförklaringar för en händelse eller ett beteende hos någon annan. Däremot när vi ska 

tolka vårt eget beteende tenderar vi att använda oss av yttre faktorer. Exempelvis om en 

klasskamrat är försenad till en lektion betraktas ofta personen som slö, nonchalant och till och 

med respektlös. Är det du själv som är försenad söker du istället framförallt situationsorsaker, 

yttre faktorer som t ex förseningar i trafiken (Hassmén m.fl., 2003).  

En annan form av attributionsfel är självtjänande bias, vilket visar hur vi förklarar positiva 

och negativa händelser. Den ena sidan innebär att framgångar och andra positiva händelser 

attribueras till inre faktorer som exempelvis ansträngning och egenskaper, medan å andra 

sidan, beskrivs det motsatta beteendet, där misslyckanden och negativa händelser attribueras 

till yttre faktorer som otur och andra personers handlande. Genom att attribuera händelser på 

detta sätt skapar vi oss en positivare självbild med bättre självkänsla och större välbefinnande 

(Hassmén m.fl., 2003). Marsh (1986) studie poängterar just människors benägenhet att 

tillskriva inre faktorer vid positiva händelser och yttre faktorer vid negativa. Vidare visar 

studien att bredden på detta beteende beror på ett antal olika faktorer så som vilken händelse 

som utspelar sig, situationen individen befinner sig i, samt individens personlighet.  

Ytterligare en typ av attributionsfel är self-handicapping. Denna form används för att i förväg 

mildra förväntade eller potentiellt dåliga prestationer och misslyckanden. Exempel på detta är 

att en idrottare redan innan en tävling skyller på en skada som egentligen inte finns eller har 

någon betydelse. På detta sätt tar vi bort förväntningar innan prestationen är utförd. Blir 

resultatet negativt ses prestationen således inte som ett misslyckande då det finns 

förmildrande omständigheter (Hassmén m.fl., 2003). Inlärd hjälplöshet är ett annat begrepp 

som ofta nämns i attributionssammanhang. Människor som attribuerar framgångar och 

positiva händelser till yttre, instabila och specifika faktorer, och misslyckande och negativa 

händelser till inre, stabila och globala faktorer, är mer benägna att bli deprimerade.  

  



Dessutom upplever dessa personer troligtvis såväl negativa som positiva händelser som 

okontrollerbara, vilket kan leda till att de ser sin situation som oföränderlig. Detta sätt att 

orsaksförklara har föreslagits leda till inlärd hjälplöshet och leder i sin tur till 

inlärningssvårigheter, depression, sänkt motivation och passivitet (Hassmén m.fl., 2003).   

2.3 Tidigare studier 

Snarlik forskning har undersökt skillnaden mellan attributioner vid positiva resultat (vinster) 

och negativa resultat (förluster). Studier har visat på något differentierade resultat, men flera 

studier tyder på att individer tenderar att tillskriva positiva resultat till stabila och 

kontrollerbara faktorer i större utsträckning än vid negativa resultat. Däremot visar studier att 

det inte är någon skillnad mellan inre/yttre faktorer (Singer, m.fl., 1993).  

Grove, Hanrahan och McInman (1991) gjorde en studie på basketspelare där resultatet visade 

att vid vinst attribuerade spelarna till mer stabila och kontrollerbara orsaker än vid förlust. Vid 

variabeln placering av orsak kunde ingen signifikant skillnad fastslås.    

En studie gjord av Santamaria och Furst (1994) på 38 manliga och kvinnliga 

långdistanslöpare visade att det var en signifikant skillnad på placering av orsak, där 

framgångsrika löpare attribuerade i större utsträckning till interna faktorer än mindre 

framgångsrika löpare. En signifikant skillnad sågs också gällande intern kontroll, där 

framgångsrika löpare attribuerade i större utsträckning till hög grad av personlig kontroll. 

Gällande stabilitet och extern kontroll kunde inga signifikanta skillnader mätas.   

3. Metod 

Vi har valt att använda oss av en kvantitativ enkätundersökning.  Vår enkät bestod av två 

delar. Den första sidan av enkäten har vi konstruerat själva och frågat om ålder, om laget vann 

eller förlorade, speltid, målskytt eller inte målskytt, upplevd delaktighet på matchresultatet 

samt målvakt eller utespelare. Variabeln hur stor del i matchresultatet som en spelare ansett 

sig ha mättes genom att denne fick uppskatta sin påverkan på en skala från ett till fem.  

Den andra delen består av Causal Dimension Scale 2 (CDS 2) som är ett beprövat 

mätinstrument för attributioner, och som är framtagen av McAuley, Duncan och Russell 

(1992). Mätinstrumentet är en utveckling av Causal Dimension Scale (CDS) som Russell 

(1982) tog fram och som bygger på Weiners indelning av attributionsdimensionerna som 

interna/externa, stabila/ostabila samt kontrollerbara/okontrollerbara.  



 

Weiner (1979) noterade att samma attribut kan variera inom dessa dimensioner från person till 

person. Russell (1982) ger ett exempel på att två matematikelever kan förklara misslyckanden 

på olika vis. En förklarar med sin förmåga och att detta är en inre stabil egenskap, jag är alltid 

dålig i matematik. En annan elev förklarar det med sin förmåga, men att detta är en inre men 

ostabil egenskap, eleven tror att han/hon kan träna upp sin förmåga. Russell (1982) menar 

också att samma attribut kan klassificeras olika mellan olika situationer och tar exemplet att 

förmåga ses som mer påverkbart inom idrott, där träning ligger till grund, än vid akademiska 

studier. CDS 2 utvecklades för att kontrollerbarhetsdimensionen i originalmodellen ansågs 

otillräcklig. McAuley m.fl. (1992) föreslog att kontroll skulle delas in i om orsaken är 

kontrollerbart/okontrollerbart av personen eller av andra personer. CDS 2 består av 12 frågor 

med en niogradig skala där de fyra dimensionerna, internt/externt, stabilt/ostabilt, 

kontrollerbart/okontrollerbart av personen samt kontrollerbart/okontrollerbart av andra 

personer mäts genom att resultaten från vardera tre frågor adderas. Vi har själva översatt testet 

till svenska och vi har strävat efter att översätta så ordagrant som möjligt. 

Urvalsramen har bestått av ungdomslag i seriesystemet inom Bohusläns- och Göteborgs 

Fotbollförbund. Det var åtta lag som deltog i enkätundersökningen, fördelade enligt följande; 

ett pojkar 15 (P15) lag, ett P16 lag, två P17 lag samt fyra juniorlag (17-19 år). 

Åldersangivelserna innebär maxålder på spelarna, och lägre åldrar förekommer därför. 

Datainsamlingen gick till så att vi personligen var på plats på matcherna och efter matchen 

samlade vi spelarna i respektive lag, var för sig. Där delade vi ut enkäterna varpå spelarna fick 

fylla i dem och lämna in dem direkt till oss.  

3. Resultat och resultatdiskussion 

Vi ska nu presentera och diskutera de resultat som vi kommit fram till, samt koppla ihop detta 

med litteraturgenomgången och tidigare forskning inom området. Vi har använt oss av t-test 

för att mäta om skillnaderna mellan grupperna är signifikant och vi använde oss genomgående 

av 95 % signifikansnivå. Åldersspannet var 13-19 år vilket täcker hela spannet för 

ungdomsfotboll. Medelåldern var 16,2 år och medianen låg på 16 år.  

  



 

3.1 Primär frågeställning - attributioner 

Först presenterar vi resultaten på den primära frågeställningen på vår studie, hur skiljer sig 

attributionen efter en fotbollsmatch hos ungdomar beroende på om det blir vinst eller förlust? 

Vi fick in 90 fullständiga enkäter där spelare hade svarat på CDS 2. 47 stycken kom från 

spelare som vunnit och 43 enkäter kom från spelare hade förlorat matchen. Svaren från 

enkäterna med CDS 2 har sammanställts enligt föreskrifterna. Det maximala värdet för en 

variabel är 27 (tre gånger nio) och det minsta värdet är tre (tre gånger ett).  

Vid placering av orsak blev medeltalet för segrarna 20,6 och för förlorarna 17,7. Skillnaden är 

signifikant. Detta visar att spelare som vunnit är benägna att attribuera till intern placering av 

orsak. De som förlorat gör det i genomsnitt också, men i mindre utsträckning än de som 

vunnit. Detta anser vi vara ett tecken på att spelare överlag går till sig själva för att söka orsak 

till varför det blev vinst eller förlust i stället för att leta orsaker i situationen och i 

omgivningen. Den tidigare forskning som vi gått igenom går isär. Singer m.fl. (1993) säger att 

det inte är någon skillnad mellan inre och yttre faktorer medan Marsh (1986) studie visar att 

positiva händelser tillskrivs inre faktorer och negativa händelser tillskrivs yttre faktorer. 

Santamaria och Fursts (1994) forskning visade på en signifikant skillnad på placering av 

orsak, där framgångsrika löpare attribuerade i större utsträckning till interna faktorer. Grove 

m.fl. (1991) kunde inte visa på någon signifikant skillnad. Huruvida det är bra för idrottarna 

att i båda fallen attribuera till inre faktorer kan diskuteras. Hassmén m.fl. (2003) säger att det 

är viktigt att beteendet attribueras till inre attityder snarare än till yttre påverkan och menar att 

när en individ upplever inre kontroll finns upplevelsen av att kunna påverka. Däremot om 

individen attribuerar till yttre faktorer som dessutom är okontrollerbara är det inte mycket som 

individen kan påverka. Sett ur det ljuset borde det därför ses som positivt att även de som 

förlorat matchen attribuerar till inre faktorer, då det ger dem större möjlighet att i framtiden 

påverka resultatet genom ökad ansträngning och prestation. 

Vid extern kontroll är medeltalet för segrarna 15.2 och för förlorarna 14,8. Här kan vi, i likhet 

med Santamaria och Furst (1994), inte visa på någon signifikant skillnad. Grove m.fl. (1991) 

har inte gjort någon skillnad på intern och extern kontroll och kan därmed inte jämföras med. 

Eftersom skillnaden är väldigt liten, ej signifikant samt ligger kring medelvärdet för testet på 

15, blir vår slutsats att spelare, oavsett om de vinner eller förlorar, anser att förklaringen ligger 

mitt emellan vad andra personer kan/inte kan kontrollera, styra, bestämma över.  



När det kommer till stabilitet är medeltalet för vinnarna 17,0 och för förlorarna 14,1. 

Skillnaden är signifikant. Detta visar att spelare som vinner i högre utsträckning är benägna 

att attribuera till stabila faktorer, jämfört med spelare som förlorat. Resultatet är i enighet med 

Grove m.fl. (1991) som också har uppmätt en signifikant skillnad på stabilitet och med Singer 

m.fl. (1993) som säger att personer är mer benägna att attribuera till stabila och kontrollerbara 

faktorer vid positiva händelser än vid negativa. Santamaria och Furst (1994) inte kunde visa 

någon signifikant skillnad. Påståendet att spelare har tankar som att vi vinner oftast men en 

förlust är en tillfällighet stärks av resultatet i enkäten, om än med liten marginal.   

Slutligen när det gäller personlig kontroll är medeltalet vid seger 20,5 och vid förlust 16,3. 

Skillnaden är signifikant. Detta visar att spelare som vunnit matchen i genomsnitt attribuerar 

till högre grad av personlig kontroll än spelare som förlorat matchen. Resultatet här stärker 

Santamaria och Furst (1994) resultat då de också uppmätte en signifikant skillnad på intern 

kontroll. Att spelare i ett vinnande lag anser att de själva har påverkat orsaken de angett anser 

vi bör ses som positivt då upplevd hög personlig kontroll bör ge ökad motivation till högre 

ansträngning än om den personliga kontrollen hade bedömts som låg. Resultatet av denna 

variabel kan tolkas på så sätt att spelare tänker i banor som att vi vann och att vi själva 

påverkade orsaken/orsakerna till att vi vann. Att även spelare som förlorat attribuerar till 

relativt högt värde på skalan av personlig kontroll kan tolkas på så sätt att de är medvetna om 

att förmågan eller ansträngningen i dagens match inte var tillräckligt hög för att vinna. Enligt 

Hassmén m.fl. (2003) är det viktigt att kunna formulera sig på ett sådant sätt att personen 

upplever beteendet som kontrollerbart för att kunna motivera personer att ändra på skadliga 

beteenden. Detta anser vi även bör gälla vid attributioner av vinst eller förlust. För att kunna 

vinna i framtiden bör orsaken till förlusten upplevas som kontrollerbar. Exempel; vi förlorade 

för att vi var okoncentrerade, men vi kan påverka vår koncentration och nästa gång ska vi vara 

mer koncentrerade. Ur den synvinkeln ser vi det som positivt att spelare som förlorat 

attribuerar till en relativt hög grad av personlig kontroll.  

3.2 Sekundär frågeställning - upplevd delaktighet 

Nedan presenteras resultatet på den sekundära frågeställningen, dvs. om den uppskattade 

delaktigheten på matchresultatet påverkas av hur matchen slutade, spelarens position i laget, 

målskytt eller ej samt speltid. Vi fick in 92 enkäter som var fullständiga. Skalan för upplevd 

delaktighet är 1-5 där ett är lite delaktig och fem är mycket delaktig på matchresultatet.  



När det gäller målskyttar i matchen har 14 spelare uppgett att de gjorde mål och 78 spelare att 

de inte gjort mål. De som gjort mål i matchen har medelvärdet 3,6 på delaktighet medan de 

som inte gjort mål har medelvärdet 2,9. Skillnaden är signifikant. Det säger oss att målskyttar 

i genomsnitt ansett sig ha större påverkan på hur matchen slutade än de som inte gjort mål. 

Resultatet här tolkar vi som logiskt. 

På nästa fråga tittade vi på hur upplevd delaktighet skiljer sig mellan spelare som vunnit och 

spelare som förlorat matchen. Antalet spelare som vunnit matchen var 48 och de som förlorat 

var 44. Medelvärdet på delaktighet för segrarna är 3,3 medan det för förlorarna är 2,5. 

Skillnaden är signifikant och slutsatsen här blir att spelare som vunnit i genomsnitt ansett sig 

ha större individuell delaktighet på matchresultatet än spelare som förlorat. Vi anser detta 

intressant ur ett antal perspektiv. Kan resultatet här tolkas som att spelare som är med i ett 

vinnande lag tillskriver sig själv större ära för lagets resultat samtidigt som spelare i ett 

förlorande lag skyller ifrån sig i större utsträckning på sina lagkamrater? Lindwall, Johnson 

och Åström (2002) skriver att spelare tenderar att använda antingen lagstärkande eller 

självstärkande attributionsstrategier. Vid lagstärkande strategier ges hela laget äran vid vinst, 

medan ansvaret delas lika vid förlust. I självstärkande strategier tar enskilda spelare större ära 

vid vinst och skyller på andra medspelare vid förlust. Resultatet av vår fråga skulle därför 

kunna tolkas som att spelarna i undersökningen tenderar att använda självstärkande strategier. 

Det går dock inte att dra slutsatsen fullt ut då frågan är ställd på så sätt att spelarna inte 

uttryckligen skyller på andra, utan endast anser sig själva ha mindre del i resultatet vid förlust.  

 

När det gäller position i laget samt speltid kunde ingen signifikant skillnad i upplevd delaktighet 

ses. Eftersom skillnaden inte är signifikant kan vi inte dra några slutsatser om resultatet i avseendet 

att det föreligger en skillnad mellan grupperna.   
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Som inbjuden gäst sedan många år hade jag förmånen att övervara årets RIM, som denna 

gången hölls i Uppsalas magnifika kongresscentrum den 27 – 29 maj. Det blev inte oväntat en 

maratonföreställning, som sista dagen tenderade att spränga alla tidsgränser. Tyvärr hade man 

dessutom lagt, vilket fotbollens Lars-Åke Lagrell påpekade, en av mötets riktiga nagelbitare – 

om idrottens bolagisering i form av företagsamhetens inflytande i idrottsklubbarnas styrelse, 

den s.k. 51%-regeln -  på slutet.  Jag återkommer till denna. 

 

Mötet inleddes bl.a. med tidigare omtalade (se Redaktören har ordet) belöningar till en erfaren 

och två yngre forskare – ett med rätta bejublat inslag. Mindre bejublat blev den traditionella 

hälsningen från mötet till kungen, som RS´ordförande Karin Mattsson Weijber påbjöd. Detta 

är en gammal tradition, som hängt med sen första moderna RIM på 1960-talet. Idag kan man 

tycka att denna symboliska hälsning gott kan strykas från programmet. Det märktes också av 

mötets rekordsvala reaktion.  

 

Första dagen präglades förutom rena formalia av floden av motioner. Diskussionerna kring 

motionerna präglades bl.a. av närmast filibustrande inlägg av Budo- och 

mångkampsförbundets ordförande – en viss Stefan Stenudd. Hans ständiga uppträdande i 

talarstolen var en första steg i mötets gradvisa förseningprocess och det han sa tillförde inte 

mycket.  Det blev också första dagen – fredagen - en maratonsittning fram till sena kvällen, då 

en förlösande korv och öl serverades.  

 

Medlemsansökningar  
Fyra förbund sökte medlemskap i RF:  Svenska Armborstförbundet, Svenska 

Kroppskulturförbundet, Svenska Paintbollförbundet och Svenska Taekwondo Samfundet. RF-

stämman avslog samtliga sökande förbund. Här finns dock en öppning inför nästa RF-stämma 

– i Luleå 2013 – eftersom RS ska söka underlätta medlemskap i en nära framtid. Idag gäller 

följande restriktioner: 

 

- Förbundet ska bedriva/administrera idrott. 

- Förbundet ska vara en ideell förening. 

- Förbundets verksamhet ska stå i samklang med den av RF-stämman beslutade 

verksamhetsidén. 

- Förbundet får inte bedriva/administrera idrottslig verksamhet som är nära besläktad 

med verksamhet inom till RF anslutet SF. 

- Förbundet bör ha minst 50 medlemsföreningar med minst 3.000 medlemmar och finns 

representerad inom minst 10 RF-distrikt.  

  



 

Eftersom denna punkt låg i slutet av programmet och trötthetsgraden hos delegaterna var hög 

blev det snabba förhandlingar. Inte ens företrädare för de sökande förbunden verkade vara på 

bettet utan man får förmoda att de lägger sitt krut vid nästa RF-stämma i stället. Jag minns för 

övrigt RF-stämman i Umeå 1995, när Dövidrottsförbundet mot RS förslag valdes in som 

enskilt SF. Tidigare hade förbundet varit associerat med Svenska Handikappidrottsförbundet. 

Sällan har jag upplevt så mycket starka känslor som den gången. En viktig faktor, som kanske 

blev helt avgörande då, var Bengt Westerbergs starka plädering för dövidrottens 

självständighet. Skillnaden i känslor mellan då (1995) och nu (2011) var som natt och dag. 

Vad man kan tänka sig att RS funderar på inför RF-stämman 2013 är att införa någon form av 

lösare medlemskap i stil med Ringettförbundet. Detta förbund är associerat till RF – en 

medlem utan rösträtt. Man kan här kanske jämföra med företagsamhetens A- och B-aktier  

eller i idrottstermer en form av A- och B-lag. Att vara medlem, men inte fullt ut!   

 

Valfrågor 

En del av RF-stämmans aktiviteter handlar om valfrågor. Jag ska inte här gå igenom alla val 

utan koncentrera mej på de viktigaste – valet av ordförande och fem ledamöter i 

Riksidrottsstyrelsen (RS) på fyra år. Karin Mattsson Weijber omvaldes som väntat till 

ordförande i RS på ytterligare två år. Stämman gick också på valberedningens förslag rörande 

fem ledamöter (två kvinnor och tre män), vilket innebar att Anita Edlund omvaldes, medan de 

fyra övriga nyvaldes. De senare är: Lena Engström, Björn Eriksson, Tommy Ohlström och 

Krister Clerselius. Från skånsk horisont var det roligt att Krister Clerselius kom med  - en man 

med starka meriter både som aktiv (specialitet 110 m häck med pers kring 14.0 sekunder) och 

i styrelsesammanhang (bl.a. ordf. för Skåneidrotten). Han kommer att tillföra mycket energi i 

styrelsearbetet, det vågar jag påstå. Tyvärr lämnar Karin Redelius RS, som därmed mister en 

mycket aktiv kraft inom bl.a. jämställdhetsarbetet. Sen förlorar ju även idrottsforskningen sin 

koppling till RS. Jag förstår Karin, eftersom styrelsearbetet har tagit mycket tid samtidigt som 

hon nu kan satsa ännu hårdare på idrotten och forskarkarriären. En professur i 

idrottsvetenskap ligger definitivt i ”pipe-line”.    

 

Två kontroversiella frågor 

Det fanns två riktigt kontroversiella frågor på agendan. Den ena är nämnd – 

bolagiseringsfrågan - och den andra handlade om idrottens elitfinansiering. Bägge frågorna 

hänger i viss mån samman. I det senare fallet rörde det sig om den ”urgamla” striden mellan 

RF och SOK. En tredje part i sammanhanget, som är lätt att glömma bort är SHIF/SP, som i 

princip ska behandlas på samma sätt som SOK.  En styrgrupp med Ulf Lönnqvist som 

ordförande har haft en mycket svår uppgift att lösa, vilket framgick med all önskvärd 

tydlighet när han föredrog arbetet och styrgruppens förslag.  Regeringen via kultur- och 

idrottsministern Lena Adelsohn Liljeroth har här tydligt tagit ställning till att det är RF som 

ska ansvara för elitstödet. Det skulle föra för långt att här komma in på detaljer, utan man kan 

kort konstatera att RS sitter i förarsätet, medan SOK och SHIF/SPK har att besluta om de 

medel som kommer dessa organisationer tilldel. Sen är det väl känt att SOK:s senaste årsmöte 

var stormigt, där många menade att så länge Stefan Lindeberg sitter kvar som ordförande så 

kommer förhållande till RF att vara fortsatt frostigt. För en utomstående står det fullkomligt 

klart att denna långvariga träta mellan RF och SOK definitivt inte gynnar svensk elitidrott. En 

lösning måste komma inom en snar framtid. 

  

  



 

Ja, bolagiseringsfrågan kom sent in på diskussionsagendan, där man kan säga att det slutade 

med ett ”jaså”. Både det vältaliga men omaka paret Lagrell (fotboll) och Lars Liljegren 

(fäktning) kunde tänka sig att bistå med råd och dåd vid det fortsatta arbetet med idrottens 

bolagisering. Det paradoxala var nämligen att RS sågade sin egen utredning, som förordade 

en förenings röstandel till 34% i stället för 51%. Många stod upp för den gamla modellen bl.a. 

den alltid vältalige Walter Rönmark (bordtennis). Med tanke på andra komplikationer för de 

stora idrotterna – främst fotbollen – med eventuellt kommande poliskostnader samt den 

uppoppade momsfrågan menade Lars-Åke Lagrell att frågan just nu är död. Även här är läget 

sådant att RS äger frågan och får ta första steget – troligen – genom en ny mer vidgad 

utredning mot ett mer globalt perspektiv. Här finns mycket att ta tag i till nästa RIM i Luleå i 

slutet av maj 2013.  

 

Avslutning 

Lite i skymundan av RF-stämman genomfördes även på lördag förmiddag SISU 

Idrottsutbildarnas stämma. Den kan ses som en RF-stämma i miniatyr. Här kan man verkligen 

ifrågasätta om denna stämma är nödvändig. I många delar av landet har DF och SISU gått 

samman i en organisation. Detta gäller bl.a. Skåne, där DF och SISU är helt integrerade. Det 

finns enligt min mening ingen anledning att separera dessa organisationer, eftersom deras 

verksamhetsfält både ärnärliggande och kompletterande. Det vore mycket vunnet om en sådan 

integration kunde ske över hela landet. Då skulle man också kunna frigöra tid för mer 

angelägna diskussioner som jämställdhetsfrågor, hbt-frågor inom idrotten och 

huliganismproblematiken. Här borde en snar modernisering ske. Vid samtal med Krister 

Clerselius – nybliven ledamot av RS – vet jag att han har samma inställning. I sin 

åsiktsförklaring varför ha kandiderade till RS menade han bl.a. att han ”vill arbeta med de 

anpassningar som omvärldsförändringarna påkallar och tydliggöra idrottens betydelse i 

samhälle i stort, såväl övergripande på den nationella arenan som på det lokala planet”. Det 

kan bl.a. tolkas som att en integration mellan DF och SISU udtgör en sådan 

omvärldsanpassning. Jag hoppas att han tillsammans med andra driver frågan i RS.  

 

Sen kan det finnas anledning att införa mer restriktiva tidsgränser för mötets talare. Det är 

viktigt att hålla mötet inom rimliga tidsramar. Som avslutning menar jag att en av 

kärnpunkterna vid alla Riksidrottsmöten liksom flertalet idrottsforskningskonferenser är de 

informella samtalen mellan företrädare för den breda idrottsrörelsen. Så ock i Uppsala! 

Väl mött i Luleå i maj 2013 för nya diskussioner.  

 

Anders Östnäs 

SVEBI 
  



-  
 

Den andra nationella konferensen i Idrott och mångfald arrangerades i början av 2011 på 

Karlstads universitet (Kau). Konferensens huvudtema denna gång var genus och tillgänglighet 

och lockade närmare 170 deltagare från hela landet. I samarbete med Karlstads kommun, 

Värmlands Idrottsförbund, SISU Idrottsutbildarna, Region Värmland och ämnet 

Idrottsvetenskap på Kau, formades ett gediget program som innehöll en bra mix av 

framstående idrottsforskare och entusiasmerande föreläsare. I programmet ingick även en 

teaterföreställning ”Frälsaren - Om att vara annorlunda” i regi av Figge Norling. Därtill 

reflekterade Riksidrottsförbundets ordförande, Karin Mattson-Weijbers och Fredrik 

Gunnarsson, som representerade Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), över 

idrottspolitiska frågor och mångfald. Konferensen innehöll även parallella seminarier som tog 

sin utgångspunkt i temaområden: Jämlikhet och jämställdhet är en hälsofråga, 

Handikappidrott i Sverige och Norge, Goda exempel från föreningsidrott samt Idrott och 

genus.  

Den flerfaldige Paralympiske mästaren tillika världsrekordhållare på flera distanser i simning, 

Anders Olsson, berättade gripande, men samtidigt underhållande om hur han med hjälp av en 

enorm envishet, tro på sig själv, ett starkt stöd från sin familj och omgivning lyckades vända 

sitt svåra läge som tablettmissbrukare till ett liv som framgångsrik idrottare. Ytterligare en 

stark livshistoria fick vi ta del av genom tidigare längdhoppare, landslagsman och OS-

deltagare Peter Häggström, som delgav oss sina ångestfyllda upplevelser om hur det är att 

vara homosexuell idrottare, och framförallt omgivningens reaktioner när han offentligt 

berättade om sin sexuella läggning i media.  

Bidragen från idrottsforskarhåll kom från fil Dr. Kim Wikman, Umeå universitet; Prof. Kari 

Fasting, NIH; doktorand Gabriella Thorell, Strömsholms Ridskola samt docent Owe 

Stråhlman. Kim pratade om funktionsnedsättning och tillgänglighet inom svensk idrott och 

kunde konstatera att det borde ställas högre krav på idrotten, så att alla kan känna sig 

välkomna. Riktlinjerna finns förvisso i de ledande styrdokumenten, men Kim menar att de 

inte efterlevs på ett fullgott sätt. Dagen efter gav Kari inledningsvis en inblick i Norsk idrott 

sett ur ett mångfaldsperspektiv, där hon bland annat lyfte fram den könsmässiga obalansen 

som förekommer på ledande poster. Något som inte heller är obekant inom den svenska 

idrottsrörelsen.  I kölvattnet av Patrik Sjöbergs uppmärksammade bok passade även Kari på 

att beröra forskning kopplat till sexuella trakasserier inom idrotten, det framkom att mycket få 

föreningar arbetar förebyggande, utan agerar oftast när det är för sent. Gabriella redogjorde 

för sin forskning med genusperspektiv på ridsport, där hon genom en historisk tillbakablick 

visade hur de militära inslagen näst intill försvunnit till förmån för en ridskolemiljö som 

främst attraherar flickor och kvinnor. Owe fick sedan äran att avsluta konferensen med egna 

reflektioner, där han rundade av med de kloka orden: ”Studerar man olika betydelser av idrott, 

så ser man idrottens mångfald”.  

  



 

Med risk för jäv  kan vi konstatera att Idrott och mångfaldskonferensen även denna gång 

mottogs väl och var på det hela taget mycket lyckad. Flera av deltagarna visade på plats sin 

uppskattning, vilket också framkom i utvärderingen. Framförallt ansågs blandningen av teori 

och praktik vara en viktig framgångsfaktor. En del av deltagarnas uppskattning kunde 

säkerligen även tillskrivas skådespelaren (huvudroll i bl a Bröllopsfotografen) och 

showartisten Björn Starrins uppträdande på kvällen, som förutom ett hejdundrande ös, 

innehöll tyst allsång med tillhörande tysta applåder. Till nästa gång bör dock arrangörerna 

tänka på att tydliggöra innehållet i de olika parallella seminarierna, så man som åhörare lättare 

kan välja de föreläsningar som passar ens intresseområden. Konferensen kan i framtiden även 

vinna på att ge ett större tidsmässigt utrymme för transport mellan de olika seminarierna, men 

även för avslutande reflektioner. 

Detta är något som arrangörerna säkerligen får tillfälle att rätta till, då denna konferens är 

planerad att vara ett återkommande inslag i den så viktiga kunskapsutvecklingen kopplat till 

idrott- och mångfaldsområdet.  

 

Christian Augustsson & Stefan Wagnsson,  

Idrottsvetenskap Karlstads universitet 

  



 

 
 

Place: Malmö University. Condition: The PhD-study is a part (study 2) of a project, 

“Scandinavian women’s football goes global”, that is financed by NORDCORP  

The Aim of the General Project: Football is an increasingly popular sport among girls and 

women in the Nordic countries, and in recent years an increasing number of migrant players 

have joined women’s football clubs in Denmark, Norway and Sweden. First of all, we will 

look historically at the ways in which immigration into women’s football in Denmark, 

Norway and Sweden has developed in connection with emerging globalization, 

professionalization and commercialization processes. Secondly, a management study will 

inquire into specific women’s football clubs’ ways of re-organising themselves in the 

transition between the local and global, voluntarism and professionalism, idealism and 

commercialism. Thirdly, an anthropological field study will relate the clubs’ perceptions of 

social integration to those of the migrant players. The project aims to identify and discuss 

possible new hybrid models for organizing sports and alternative club strategies for 

integrating different types of members, which may prove useful for the future development of 

Nordic sports clubs not only in relation to sports labour migration, but also health and ethnic 

minority issues. The project consists of three different studies  

Study 2 (Malmö University, PhD-Project):  
The second part of the project aims to develop an understanding of the ways in which specific 

women’s football clubs are reorganizing themselves in the wake of the developing 

globalization, professionalization and commercialization processes. Through studies of 

various club documents and interviews with club managers we will inquire into the clubs‟ 
current organization, management structures and sponsor relations with a particular focus on 

how they are reacting to the global, professional and commercial development of women’s 

football. A general discussion concerning the question of whether women’s football clubs will 

apply a sameness or separation strategy in relation to men’s football will follow. Given the 

fact that there are fewer resources women’s football clubs are forced to find innovative ways 

of getting public attention, for instance through corporate social responsibility projects that 

use social and/or ethical values to help gain support for women’s football. This prompts the 

question of whether women’s football clubs can brand and promote the product in a different 

way to men’s football clubs, for instance by making the clubs seem “more fun”, “more 

collective” and “more multicultural”, in order to attract sponsors. In relation to football labour 

migration the challenge (and opportunity) is to include migrant players in such a branding 

strategy. Our hypothesis is that we will find hybrid forms of organization in women’s football 

clubs where voluntary work and play coexist with full-time and part-time professionalization, 

and ideals of, contributing to social cohesion in local communities, for instance, are mixed 

with an orientation towards the global market and attempts to commercialize women’s 

football.  

See; http://www.mah.se/medarbetare/Personalfragor/Platsannonser/Doktorander-i-

idrottsvetenskap-med-inriktning-mot-samhallsvetenskap-och-humaniora-tva-anstallningar/ 

  



 

 

Bästa kollega! 
Bifogat finner du en inbjudan till den 5:e världskongressen i Mental träning, som en del av 

2nd World Congress on Excellence in Sport and Life.                                                                       

Som du kanske vet satt jag i ISSP:s styrelse under 80-talet och arrangerade då den 6:e 

världskongressen i idrottspsykologi (Copenhagen 1985). Jag förslog där att vi internationellt 

skulle göra på samma sätt som i USA, där NASPA behölls för den mer experimentella delen 

och ASSSP tog hand om den tillämpade idrottspsykologin. 

Diskussionerna om detta ledde till att jag i samband med nästa världskongress i Singapore 

1989 tog initiativet till att bilda ISMTE – International Society for Mental Training and 

Excellence. Den första kongressen ordnade vi här i Sverige 1991 (Högskolan/GIH/Olympic 

Support center) den andra i Ottawa 1995 (Ottawa University – Terry Orlick), den 3:e i Salt 

Lake City 1999 (University of Utah - Keith Henschen), den 4:e i St. Petersburg 2003 (Lesgaft 

Universty - Pavel Bundzen). Den 5:e skulle äga rum i Kuala Lumpur 2007 men blev av olika 

skäl flyttad till Beijing 2008. Då ändrades också namnet till ”Excellence in Sport and Life” 

för att få med fler vägar till Excellence (Coaching, Hypnos, NLP m.m.) 

I Beijing planerades nästa kongress till London men äger nu istället rum i Kosovo (Pristina 

University) 22-26 augusti. Dt är många skäl till detta, SISU arbetar med idrotten i Kosovo, 

Ledarhögskolan har sedan ett par år ett projekt i Mental Träning där, Albert Bunjaku från 

fotbollsakademin i Degerfors har blivit förbundskapten där, vi har fått en förfrågan från 

regeringen att förlägga kongressen dit, etc. 

Jag hoppas därför att både du och många andra svenska idrottsforskare beslutar dig för att 

deltaga och kanske också medverka med ett paper, poster, workshop etc. 

Jag bifogar en öppen inbjudan, som du kan fylla i och bifoga om du t.ex. tänker söka 

ekonomiskt bidrag från din institution/arbetsplats. 

Jag bifogar också en broschyr /tacksam för om du sprider informationen till ditt nätverk 

Det finns också intressanta föraktiviteter (certifieringskurs i Mental Träning) och intressanta 

aktiviteter (för dig och din familj) efter kongressen 

 

Välkommen 

Lars-Eric Uneståhl 
www.worldcongressonexcellence.com  

  

http://www.worldcongressonexcellence.com/


 
 
 
 
 
 

INVITATION 
 

I hereby have the pleasure to invite 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

to participate in the 
 

World Congress on Excellence in Sport and Life 
in 

Pristhina, Kosovo, August 22-26, 2011 

 
 

You are also invited to give a paper/poster/workshop about something, 
which you believe would be of interest for the other Congress participants. 

Registration at the website (see below) where you also will see             
the pre- and post-congress activities. 

Welcome! 
 

 
Örebro, Sweden, June, 2011 

 
Lars-Eric Unestahl, Ph.D. 

Congress President 
 

 
World Congress on Excellence in Sport and Life in Pristhina, Kosovo 2011 

Registration on www.worldcongresson excellence.com 
Chairman: Lars-Eric Unestahl ▪ e-mail: lars-eric@unestahl.com ▪ Secretary: Jan Lundgren ▪ e-mail: jan@slh.nu 

Secretary of the organization committee: Arguriana Bunjaku: Arguriana@gmail.com  

  

mailto:jan@slh.nu
mailto:Arguriana@gmail.com


 



 
 

Ett löparess som var bosatt i Hjo 

han hade ett fult knep ska ni tro 

när han låg efter på rakan 

det är så man tappar hakan 

han trampar av ledarens sko 

 

En maskerad brottare från  Tuna 

hade nog världens fulaste nuna 

när han sin  maskeringen tog bort 

hans motståndare flydde så fort 

 förutom de som var helt immuna 

 

En rallyförare ifrån Torshälla 

syntes ofta på vägarna drälla 

stopptecken och hålla sin kant 

 det tyckte han bara var fjant 

vi väntar bara på det ska smälla 

 

En tiokampare som tävlar för Flen 

Han vann i princip varje gren 

detta är ju fenomenalt 

han måste något ha svalt 

som gör honom långt ifrån ”ren” 

 

En   bolltalang från Stora Valla 

han jätteälskad var utav alla 

han joxade, nickade och  sköt 

publiken den   jubla och tjöt 

tills  en dag han  domaren skalla 

 

Ett kampsportsess som bodde i  Skara 

 hade  specialgreppet ”flygande mara” 

 de som genomgått denna behandling 

 kan berätta om lekamlig förvandling 

de helst på nån annan plats ville vara 

 

En ishockey målvakt i  Mora 

man till ”bäst på plan” kora 

kanske redan i kväll 

får telefon från NHL 

då får han dollarna stora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En diskuskastare från Södra Ljunga 

han ofta våldsamt diskusen slunga 

det var en  fara för folket i byn 

när diskusarna for genom skyn 

i skyddsrum man satte de unga 

En störtloppsåkare från Everöd 

hade en oerhörd tävlingsglöd 

för honom gällde raka rör 

det var bara tuta och kör 

men  det blev hans bleka död 

 

En flitig spjutkastare i Spånga 

Han dagligen kastade  många 

Men när han gjorde ett jättekast 

Då  några muskler i ryggen brast 

 sen blev kasten inte så långa 

 

En skidledare bosatt i Västmanland 

I munnen hade en dåligt fäst tand 

När han på mötena pladdrade 

Man hörde hur tanden fladdrade 

Han kallades därför  gästsnatterand 

 

Internationella limerickar 
 

En tränare som kom ifrån Calcutta 

Han Jämt in i  damduschen glutta 

På detta det måste bli stopp 

Han borde minst få en propp 

Eller bland giftormar skutta 

 

En tvärarg ledare från Suez 

På spelarna jämt skrek sej hes 

Det skapar bara kalabalik 

Att höra ditt eviga skrik 

Det var spelarnas slutliga tes 

 

En elitgymnast som bodde i Agra 

 TV hennes program skulle lagra 

Hon satt hela dan för make-up 

Men tillslut man måste ge upp 

för  hon var inte nån av de fagra 

  



 

En maratonlöpare från Gaza 

Sej knappt i mål kunde hasa 

Men han fick injektion 

Av en okänd person 

Nu  motståndarna sej förfasa 

 

En brottare  från Montreal 

Hade nävar hårda som stål 

När han i kontrahenten fick fatt 

Det  var  som att säga god natt 

Och denne gav upp med ett vrål 

 

En olympier från Bombay 

Orsakade väldigt ståhej 

När listorna skulle planeras 

Hur skulle personen placeras 

 var varken man eller tjej 

 

En kampsportare född i Manila 

stark var som  en vuxen gorilla 

 då han sedan i ringen steg upp 

det tränaren sagt blev en flopp 

Ty  i hjärnan hans stod det stilla 

 

Ett ”simmaress” från Shanghai 

Vid poolen blev ganska så skraj 

Det här är ju inte min gren 

Jag sjunker nog som en sten 

Där kanske också finns   haj 

 

En höjdhoppare fån Ural 

Han led alla helvetets kval 

Varje rysk man och kvinna 

Förväntar sej jag ska vinna 

Men min form  är rätt skral 

En bergsbestigare från Andorra 

Han djupt in i bergväggen borra 

Jag är säkert den  allra bäste 

Men kräver ett stadigt fäste 

Annars börjar tänderna skorra 
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Karlstads universitet 16-17 november 2011 

Idrottsvetenskaplig forskning – utmaningar i nutid och 

framtid  

TEMA: Barn- och ungdomsidrott 

  

 Onsdagen den 16 november 2011 

09:00-10:00 Registrering och kaffe, 1A 305 Lagerlöfssalen 

10:00-10:25 

Välkomstanförande, 1A 305 Lagerlöfsalen 
Thomas Blom, bitr. rektor, Karlstads universitet 

Prof. Göran Patriksson, Ordförande SVEBI 
Christian Augustsson, Ämnesansvarig Idrottsvetenskap 

 

10:30-11:15 
Peer relationships in sports, 1A 305 Lagerlöfsalen 

Al Smith 

11:15-12:00 Posterutställning 

12:00-13.00 Lunch 

 
Idrott & Hälsa, 1 B 309, 

Sjöströmsalen 
Fria föredrag (3 st). 1 B 309, 

Sjöströmsalen.  

13.00-14.45 

Bedömningsstöd i idrott och 
hälsa utifrån Lgr11 - ett 

uppdrag från  Skolverket 

Larsson, H. m fl. 

 

Lärandemål på 
idrottslärarutbildningarna i 
Sverige - relationen mellan 

lärandemål och kunskapskrav         
Backman, E. 

Physical Education in Sweden 
and South Africa: A 
comparative study 

Konstantin, K. & Patriksson, G. 

14.45-15.15 Kaffe 

 
Hälsopromotion. 1B 306, 

Fryksellsalen. 
Fria föredrag (3 st). 1 B 309, 

Sjöströmsalen.  



 

 

                                                                      
  

15.15-16.30 

Fysisk aktivitet i skolan. 
Vem bär ansvaret? 

Hedström, P. 
 

Hur får vi inaktiva barn att röra 
på sig? En fyrarmad 
interventionsstudie  

Örjan Ekblom 

 

16.45- SVEBI:s-årsmöte, 1B 309 Sjöströmsalen 

16.45-18.00 Praktiskt pass, Idrottshallen 

19.30- Festmiddag, Elite Stadshotell 

 
Torsdagen den 17 november 2011 

 

 
TEMA: Idrottstriangeln. Sal 1B 

306, Fryksellsalen 
TEMA: Idrottslyftet 

09:00-10:10 

Bästa uppsats Idrottslyftet 
Barnidrottens reproduktion av 

sociala skillnader 
Staffan Karp 

Idrottslyftet 

10:10-10.30 Kaffe 

10:30-11.00 
Barn, föräldrar och ledare i 

samspel? 
Inger Eliasson 

Idrottslyftet 

11:10-12.00 
Motivationsklimatets betydelse för ungas idrottande,  

1A 305 Lagerlöfsalen 
Prof. Yngvar Ommundsen, NIH 

12:00-13:00 Lunch 

 
TEMA: Idrottstriangeln. Sal 1B 

306, Fryksellsalen 

TEMA: Fria föredrag (2 st). Sal 
1 B 309, Sjöströmsalen. (15-20 

min/pers) 

13.00-14:10 
 

Föräldrainitierat 
motivationsklimat och ungas 

idrottande 
Henrik Gustafsson  

Fria föredrag 
 

Barn och ungdomsidrott sett ur 
ett ledarskapsperspektiv 

Ulf Karlsson 
14.10-14.30 Kaffe 
14.30-15.15 Jörgen Jönsson 
15.15-15.30 Prisutdelning Avslutning Göran Patriksson 

http://www.google.co.uk/imgres?imgurl=http://aawesomee.blogg.se/images/2011/karlstads-universitet_104272638_128355922.gif&imgrefurl=http://blogg.vf.se/christian/2011/02/17/karlstads-universitet-far-ny-rektor/&usg=__u9A6g8YJWmQJN2YU9T2osh6InS4=&h=300&w=300&sz=15&hl=en&start=0&zoom=1&tbnid=haoRlG1jkPtopM:&tbnh=158&tbnw=158&ei=EgTlTbr6KsXWtAbQ4fiDBg&prev=/search%3Fq%3Dkarlstads%2Buniversitet%26hl%3Den%26biw%3D1259%26bih%3D823%26tbm%3Disch&itbs=1&iact=rc&dur=266&page=1&ndsp=20&ved=1t:429,r:0,s:0&tx=87&ty
http://www.google.co.uk/imgres?imgurl=http://aawesomee.blogg.se/images/2011/karlstads-universitet_104272638_128355922.gif&imgrefurl=http://blogg.vf.se/christian/2011/02/17/karlstads-universitet-far-ny-rektor/&usg=__u9A6g8YJWmQJN2YU9T2osh6InS4=&h=300&w=300&sz=15&hl=en&start=0&zoom=1&tbnid=haoRlG1jkPtopM:&tbnh=158&tbnw=158&ei=EgTlTbr6KsXWtAbQ4fiDBg&prev=/search%3Fq%3Dkarlstads%2Buniversitet%26hl%3Den%26biw%3D1259%26bih%3D823%26tbm%3Disch&itbs=1&iact=rc&dur=266&page=1&ndsp=20&ved=1t:429,r:0,s:0&tx=87&ty
http://www.google.co.uk/imgres?imgurl=http://aawesomee.blogg.se/images/2011/karlstads-universitet_104272638_128355922.gif&imgrefurl=http://blogg.vf.se/christian/2011/02/17/karlstads-universitet-far-ny-rektor/&usg=__u9A6g8YJWmQJN2YU9T2osh6InS4=&h=300&w=300&sz=15&hl=en&start=0&zoom=1&tbnid=haoRlG1jkPtopM:&tbnh=158&tbnw=158&ei=EgTlTbr6KsXWtAbQ4fiDBg&prev=/search%3Fq%3Dkarlstads%2Buniversitet%26hl%3Den%26biw%3D1259%26bih%3D823%26tbm%3Disch&itbs=1&iact=rc&dur=266&page=1&ndsp=20&ved=1t:429,r:0,s:0&tx=87&ty
http://www.google.co.uk/imgres?imgurl=http://aawesomee.blogg.se/images/2011/karlstads-universitet_104272638_128355922.gif&imgrefurl=http://blogg.vf.se/christian/2011/02/17/karlstads-universitet-far-ny-rektor/&usg=__u9A6g8YJWmQJN2YU9T2osh6InS4=&h=300&w=300&sz=15&hl=en&start=0&zoom=1&tbnid=haoRlG1jkPtopM:&tbnh=158&tbnw=158&ei=EgTlTbr6KsXWtAbQ4fiDBg&prev=/search%3Fq%3Dkarlstads%2Buniversitet%26hl%3Den%26biw%3D1259%26bih%3D823%26tbm%3Disch&itbs=1&iact=rc&dur=266&page=1&ndsp=20&ved=1t:429,r:0,s:0&tx=87&ty


SVEBI Årskonferens 16-17 november 2011 

 

DATUM 

16-17 november 2011 

 

TID 

Registrering och kaffe från kl. 09.00. Programmet inleds kl. 10.00 och avslutas den 17 

november  

kl. 15.45 

 

PLATS 

Lagerlöfsalen, 1A305, se karta över campus 

http://www.kau.se/kontakt/campuskartor/horsalar 

 

ANMÄLAN 

Din anmälan vill vi gärna ha senast den 1 november, gå in via konferensens webplats och 

anmäl dig 

www.kau.se/svebi-2011. Anmälan före 30 september ger en lägre avgift. Anmälan är 

bindande men kan överlåtas till annan person. 

 

AVGIFTER 

Anmälan före 30 september 

Medlem 1200 sek 

Icke medlem 1700 sek 

Student   500 sek 

 

Anmälan efter 30 september 

Medlem 1700 sek 

Icke medlem 2300 sek 

Student   500 sek 

 

I avgiften ingår måltider (kaffe och luncher), 

 

Tillägg middag 16 november:  450 sek inkl. moms/360 sek exkl. moms. 

I priset ingår fördrink, två-rättersmiddag med två glas vin och dans. 

 

Betalningen sker genom kreditkort i samband med din anmälan eller via faktura, vänligen var 

noga med att uppge fullständig fakturaadress. 

 

LOGI 

Vi har bokat upp Elite Stadshotellet i centrala Karlstad där även middagen kommer att 

genomföras. Logipriserna är reducerade enligt statligt avtal.  

Pris per enkelrum inkl. moms  850 sek 

Pris per dubbelrum inkl. moms 1100 sek 

 

Login bokar du enklast i samband med din anmälan, men notera att kostnaden för login 

hanteras direkt med hotellet. Vi ansvarar för att lämna gästlista med ankomst och avresedatum 

till hotellet. 

  

http://www.kau.se/kontakt/campuskartor/horsalar
http://www.kau.se/svebi-2011


 

KONTAKT 

Maria Olsson, maria.olsson@kau.se  

Christian Augustsson, christian.augustsson@kau.se  

Stefan Wagnsson, stefan.wagnsson@kau.se   

Ansvarig för anmälan och övriga frågor, kontakta konferensenheten, konferens@kau.se, 

telefon 054-700 18 06 

 

Information kommer fortlöpande läggas ut på konferensens webplats. 

 

MEDLEMSKAP 

Vill du bli medlem, inbetala följande avgifter SVEBI:s pg-konto 251821-5 

Pensionär/student    50 sek 

SVEBI (övriga)  150 sek 

Organisationer/bibliotek 300 sek 

 

mailto:maria.olsson@kau.se
mailto:christian.augustsson@kau.se
mailto:stefan.wagnsson@kau.se
mailto:konferens@kau.se


   INBJUDAN 

-  
 

SVEBI (Svensk Förening för Beteende- och Samhällsvetenskaplig Idrottsforskning) inbjuder studenter 

till en tävling om bästa D-uppsats (uppsats om 15-30 hp på avancerad nivå) med ett 

idrottspedagogiskt, -psykologiskt, -sociologiskt eller annat samhällsvetenskapligt idrottsämne. 

 

SVEBI bildades 1975 och är en intresseförening för forskning, utbildning och tillämpning inom 

idrotten. För ytterligare information se SVEBIs hemsida www.svebi.se. 

 

SVEBI arrangerar varje år en tvådagarskonferens, i år i Karlstad den 16-17 november 2011. Den/de 

student(er) som vinner uppsatstävlingen inbjuds att hålla ett anförande på SVEBIs årskonferens. 

Kriterier för deltagande i uppsatstävlingen 

 Deltagarna måste vara medlemmar i SVEBI  2009-10 och 2010-11 

 Uppsatsen skall gälla D-nivå eller motsvarande på universitet/högskola i Sverige och vara 

examinerad under perioden 1 september 2010 – 3 juni 2011 

 Vinnaren/vinnarna skall presentera uppsatsen på SVEBIs årskonferens 

 Tävlingsbidragen skall skickas in senast den 15 juni 

Tidsplan 
110615 

110901 

111123-24 

Uppsatsen skickas in i två exemplar 

Besked till vinnaren/vinnarna 

Presentation av uppsatsen 

 

Procedur 
Uppsatsen (2 exemplar) skickas till Erwin Apitzsch, Institutionen för psykologi, Lunds universitet, 

Box 213, 221 00 Lund. 

Om mer än totalt tio uppsatser anmäls till tävlingen skall den/de institution(er) som har anmält fyra 

eller fler uppsatser avgöra vilka tre som skall delta i tävlingen. 

 

Övrigt 
SVEBI svarar för vinnarens/vinnarnas resa (studeranderabatt), logi samt anmälningsavgift till 

årskonferensen.  

 

Information 
Eventuella frågor besvaras av Erwin Apitzsch, Erwin.Apitzsch@psychology.lu.se.  

Tel 046-222-9115. 

 

 

 

Erwin Apitzsch 

SVEBIs sekreterare 

  

mailto:Erwin.Apitzsch@psychology.lu.se
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16-17 november 2011 i Karlstad 

 

CALL FOR PAPERS! 

Även i år erbjuder SVEBI forskare och forskarstuderande möjligheten att presentera egen 

forskning under sessionen "Fria föredrag”. Skicka ditt abstrakt (max 600 ord) senast den 23.9 

till (goran.patriksson@ped.gu.se). Besked om bidraget accepteras eller ej lämnas den 3.10. 

Bifogad abstrakt-mall ska användas.  

 

Välkomna med bidrag!  

 
Göran Patriksson, tel 031-7732481 

  

mailto:goran.patriksson@ped.gu.se


Titel: 

Poster (  ) 

Paper (  ) 
 

 

Författare, 

hemvist, e-

post, tel-nr 

 

Abstract: 
(Använd 

Times New 

Roman 11 pt. 

Max 600 ord) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduktion 

 

Syfte & teoretisk ram 

 

Metod 

 

Resultat 

 

Diskussion 
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16-17 november 2011 i Karlstad 

 

Inbjudan till posterutställning 

SVEBI välkomnar bidrag till årets konferens såväl från idrottsforskare som från studenter på 

avancerad nivå. Sänd ditt abstrakt (max 600 ord) senast den 23/9 till 

staffan.karp@pedag.umu.se. Bidragen bedöms av en kommitté som även utser "bästa poster" 

vid utställningen. Besked om antagna bidrag lämnas senast den 3/10. Bifogad abstrakt-mall 

ska användas. 

 

Välkomna med bidrag! 

 
Staffan Karp, tel 090-7866118, 070-3956706 

Ann-Christin Sollerhed, tel 044-203332, 070-8357106 

  



 

 
 

Instruktioner till författare 

Svensk Förening för Beteende- och Samhällsvetenskaplig Idrottsforskning (SVEBI) inbjuder forskare 

och doktorander att bidra med originalartiklar i SVEBIs årsbok. Bidrag kan skickas in under hela året, 

men följande tidsgränser gäller: 

15 april – Sista dag för inlämning av manuskript. 

15 juni – Besked om artikeln accepteras (med eller utan revision) eller avslås. 

30 september – Sista dag för inlämning av reviderat manuskript. 

15 november – Årsboken trycks. 

Alla manuskript skall vara originalbidrag och får ej samtidigt sändas till andra vetenskapliga 

tidskrifter. Copyright till antagna artiklar tillfaller SVEBI. 

 

Redaktionskommitté 

Göran Patriksson, huvudansvarig (Goran.Patriksson@ped.gu.se) 

Erwin Apitzsch (Erwin.Apitzsch@psychology.lu.se) 

Ann-Christin Sollerhed (Ann-Christin.Sollerhed@hkr.se) 

 

Handläggning 

Manus skall skickas till Goran.Patriksson@ped.gu.se. Bekräftelse på mottagandet skickas. 

Enskilda manuskript avidentifieras och bedöms av två av varandra oberoende granskare (peer review) 
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Omfattning och typsnitt 

Manuskriptet får inte överstiga 6000 ord (exklusive abstract och referenser) vilket blir ca 18 sidor i 

tidskriften. Artiklar som överstiger 6000 ord bedöms inte. 

Manuskriptet skall skrivas i Times New Roman 14 med 1,5 radavstånd. 

 

Språk 

Alla artiklar skall skrivas på svenska eller engelska. SVEBI strävar efter att på sikt bli helt 

engelskspråkig. Vi vill därför uppmana alla att om möjligt skriva artiklar på engelska. Om 

redaktionskommittén så begär skall manuskriptet språkgranskas innan det skickas vidare för 

granskning. Alla artiklar, såväl på svenska 

som engelska, skall åtföljas av ett abstract på engelska. 

 

Rubriker 

I årsboken används tre typer av rubriker utöver artikelrubrik: 

Underrubrik I (1) 

Underrubrik II (2) 

Underrubrik III (3) 

Markera vilken rubriknivå som gäller genom att skriva rubrikens nivånummer (1, 2 eller 3) inom 

parentes i direkt anslutning till rubriken. Dessa siffror tas bort i den färdiga texten. 

 

Citat 

Kortare citat inne i texten ”markeras med citattecken”. Använd inte kursiv stil – såvida inte originalet 
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Eventuella bilder/figurer/tabeller skall infogas på rätt plats i dokumentet. Tänk på att figurer som görs 

i A4-format kommer att förminskas! 

 

Detta skall skickas in 

Manuskriptet skall förses med en försättssida som inkluderar författarens (författarnas) namn, 

universitet/högskola, mailadress och en försättssida exklusive namn och skickas till 
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Hej! 

 

Nu är det åter dags att betala in medlemsavgiften till SVEBI – Svensk Förening för Beteende- 

och samhällsvetenskaplig Idrottsforskning - för verksamhetsåret 2010 - 2011. Den är 

fortfarande låg – 50 kronor för studerande/pensionärer, 150 kronor för övriga samt 300 kronor 

för bibliotek/organisationer. Vårt plusgirokonto är 25 18 21 – 5. Om Du betalar via internet 

alternativt manuellt vill jag att Du meddelar namn, adress, e-postadress. Det senare för att vi 

ska kunna skicka ut vår digitala skrift Idrottsforskaren. Du kan betala med nedanstående 

inbetalningskort! 

 

Som medlem får Du Idrottsforskaren i Din dator med fyra nummer per år, vår forskningsskrift 

– numera vetenskapligt reviewad – Aktuell Beteende- och samhällsvetenskaplig 

Idrottsforskning/SVEBIS ÅRSBOK samt kraftigt reducerad avgift till vår årliga forsknings- 

och utbildningskonferens. Förra året (2010) hölls konferensen på Göteborgs universitet den 

24 – 25 november och i år är vi på Karlstad universitet - den 16 – 17/11. Boka tiden redan nu! 

Du är också välkommen att medverka i Idrottsforskaren. Kontakta redaktören (se nedan!). 

Observera att om Du som betalande deltog i Göteborgskonferensen är Du automatiskt 

medlem för 2010 - 2011! 

 

Välkommen att stödja svensk idrottsforskning – bli medlem i SVEBI! 

 

Anders Östnäs 

Kassör i SVEBI /redaktör för Idrottsforskaren 
e-post: anders.ostnas@gmail.com /tel.nr 046-141045 

 

 

 
 
 
 



 



 

Start 22 augusti 2011. 400 Yh-poäng. Två års heltidsstudier. Utbildningsort Båstad. 

En yrkeshögskoleutbildning för dig som 

vill arbeta professionellt med idrott och 

marknadsföring 
Yh Sportmarknadsförare är en heltids-

utbildning motsvarande 400 Yh-

poäng. En Yh-utbildning förenar teori 

och praktik i nära samarbete med 

arbetslivet. Efter två års studier har du 

därför goda möjligheter till spännande 

jobb med idrott och marknadsföring 

som minsta gemensamma nämnare. 

Utbildningen genomförs i Båstad, 

med idrott och affärer alldeles inpå knutarna. I lektionssalarna möter du några av Sveriges 

bästa idrottsmarknadsförare med stor erfarenhet av sina specialämnen. Det är dock “ute på 

fältet” du lär dig mest och bäst, genom att göra saker. En tredjedel av utbildningen (Lärande i 

Arbete, LIA) är därför förlagd till idrottsrelaterade organisationer, t ex en förening, ett förbund 

eller ett företag som arbetar inom sportsektorn.

Bakgrund 

Idrottsrörelsen möter hård konkurrens om 

publiken. Samtidigt minskar samhällsstödet vilket 

gör att föreningarna måste arbeta hårt för att få 

sponsorer. Företagen är å andra sidan mer 

professionella än tidigare. De vill ha värde för 

pengarna, vilket ställer nya krav på föreningarna 

att ”paketera” ett attraktivt och värdefullt 

affärserbjudande. Den nya situationen har skapat 

ett stort kompetensbehov. Det råder brist på 

personer med specialistkompetens inom idrott och 

affärer. Yh Sportmarknadsförare har startats just 

för att utbilda de specialister som det finns ett 

omfattande behov av. Som färdigutbildad har du 

stora möjligheter att få ett arbete direkt. Vill du 

starta eget företag kan du få särskilt stöd under 

utbildningen.  

Exempel på jobb Exempel på arbetsgivare 

Marknadsförare/assistent 

Sponsorsäljare 

Affärsutvecklare 

Evenemangsansvarig 

Konsult 

Projektledare  

Idrottsklubbar och idrottsföreningar 

Idrottsförbund och andra nationella organisationer inom idrott 

Konsultföretag med sport- och affärsinriktning 

Idrottsagenter 

Företag som tillverkar och/eller säljer idrottsprodukter 

Arenor och idrottsanläggningar 

Sportmarknadsförare 

 

www.caddie.se 

 



Vilka står bakom Yh 

Sportmarknadsförare? 

Utbildningen drivs av Caddie Sport&Business. 

Det är ett utbildnings- och konsultföretag med 

brett nätverk inom idrott och näringsliv. Till sitt 

stöd har Caddie ett antal ledande företrädare för 

idrotten, både på lokal och nationell nivå, samt 

inte minst en aktiv ledningsgrupp som 

kvalitetssäkrar utbildningens innehåll och 

genomförande. 

Vad innebär Yh? 

Den 1 juli 2009 startades Yrkeshögskolan i 

Sverige. Myndigheten för yrkeshögskolan samlar 

all yrkesutbildning utanför högskolan. En Yh-

utbildning utformas i samarbete med arbetslivet 

för att leda till jobb. Myndigheten för yrkes-

högskolan granskar alla utbildningar noga så att 

de är anpassade till arbetsmarknadens specifika 

behov. 

Vem är behörig att söka till 

Yh Sportmarknadsförare? 

Utöver grundläggande behörighet krävs Samhälls-

kunskap A, Svenska A och Engelska A, 

alternativt motsvarande kunskaper förvärvade 

genom andra studier och arbetslivserfarenhet. 

Erfarenhet av föreningsliv och/eller idrott på 

elitnivå är meriterande. 

 

Har du frågor eller funderingar, kontakta 

oss på 0431-685 20, eller 0709-14 41 87. 

Du når oss också på info@caddie.se. 

Läs mer på www.caddie.se 

Så här ansöker du 

Ansökningsblankett hittar du på www.caddie.se. 

Du fyller i blanketten och skickar den till oss 

tillsammans med ett personligt brev där du 

beskriver dig själv. Vi vill bl a veta varför du 

söker utbildningen. Du ska även skicka med 

betyg/intyg som styrker din behörighet samt andra 

merithandlingar.  

Sista ansökningsdag: 

30 april 2011 

Utbildningsstart: 

22 augusti 2011 

Skicka din ansökan till: 

Caddie Sport&Business AB 

Box 1111 

269 22 Båstad 

Kurser Yh Sportsmarknadsförare Veckor 

Sports Marketing, grunder 10 

Marknadskommunikation 5 

Försäljning 5 

Projektledning 3 

Marknadsföring av upplevelser 3 

Sponsring 6 

Idrottsrörelsen 3 

Storytelling 2 

Varumärkesutveckling 3 

Sports Marketing, fördjupning 6 

Sports Management 5 

Lärande i Arbete 27 

Examensarbete 2 

Caddie erbjuder tjänster och kunskap inom marknadsföring, med fokus på idrott. 

Med idrottens ideal på näthinnan utvecklar och genomför vi strategier, planer och 

aktiviteter som bidrar till att uppdragsgivarna når högt ställda marknadsföringsmål. 

Caddie samarbetar med andra 

Yh-anordnare inom ramen för 

mailto:info@caddie.se

