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Redaktören har ordet
Efter en sommar som vädermässigt knappast blev en sommar och – i skrivande stund – en
höst som mer liknar sommar (Lund hade sin varmaste oktoberdag på 150 år den 1/10 med
nära 23 grader!!) laddar vi i SVEBI inför den stundande höjdpunkten under året – SVEBIs
forsknings- och utbildningskonferens i Karlstad den 16 – 17 november 2011. Jag har en
känsla av att denna konferens kommer att bli en av de bästa i föreningens historia och då har
vi framför allt under senare år haft en uppsjö av intressanta och uppskattade konferenser –
senast i Göteborg och dessförinnan i Kalmar. På grund av en konkurrerande konferens under
vår ”vanliga” vecka (vecka 47) är konferensen i år framflyttad till vecka 46. Till nästa år
återgår vi troligen till vecka 47, dvs den 21 – 22 november 2012. Enligt styrelsebeslut
kommer 2012-års konferens att äga rum i Umeå, så det finns anledning att redan nu boka in
tiden. Ett mer internt forskarseminarium kommer att föregå konferensen den 15 november.
Årets konferenstema är barn- och ungsdomsidrott – ett tema som utgör en specialitet inom
idrottsvetenskapen på Karlstad universitet med Christian Augustsson, Stefan Wagnsson och
Pernilla Hedström i spetsen. Ett uppdaterat program finns med i detta nummer. All
information kring konferensen finns för övrigt på universitetets hemsida liksom på vår egen
hemsida – www.svebi.se .
Förra utgåvan av Idrottsforskaren innehöll två inslag av Anders Almgren, f.d. ordförande för
Blåvitts supporterförening. Jag utlovade en recension av Anders rörande en bok från Malmö
högskola med titeln ”Fotbolls och huliganism i Skandinavien”. På grund av ett misstag från
min sida kom i stället en intressant artikel med titeln ”Supporterkultur och förebyggande
säkerhetsarbete – synpunkter på arbete med läktarattityder och opinion inom svensk fotboll”
med. I detta nummer kommer i stället den från förra utgåvan utlovade recensionen. Anders
Almgren, som för övrigt antagits på mastersutbildningen i sociologi i Göteborg, kommer
eventuellt att fokusera sin uppsats på huliganism i någon form. Det är i alla fall min
förhoppning, eftersom det behövs forskningsfördjupningar inom ämnet och jag tror att Anders
är rätt man att driva denna fördjupning. På tal om huliganism så fick den pågående
”huliganutredningen” under landshövdingen i Stockholm Per Unckels ledning ett rejält
avbräck genom att Unckel tragiskt avled för några veckor sedan. Enligt generalsekreteraren i
Svensk Elitfotboll – Tommy Theorin – var utredningen långt framskriden. Vem som ska ta
över utredningen är i skrivande stund oklart.
Dessutom innehållsmässigt: jag har recenserat en intressant bok av kanadensaren Peter
Donally från 2010 med titeln ”Taking Sport Seriously”, där han tillsammans med ett flertal
välmeriterade medarbetare skärskådar den kanadensiska idrotten inifrån. Björn Anders
Larsson recenserar en bok av Robert Wilson kring ”Managing Sport Finance”, Kim Wickman
rapporterar från EASS-konferensen i Umeå i maj och Erwin Apitzsch reflekterar kring en
Fepsac-konferens i idrottspsykologi. Här finns också en informell och en formell blänkare
kring en kommande forskarutbildning av lärare i idrott och hälsa.
Några avhandlingar är också på gång under oktober månad. Den 17/10 kl. 13.15 lägger Jesper
Thiborg fram sin licentavhandling med titeln ”Att göra (e)sport” på Malmö högskola.
Opponent är Åke Nilsén från Högskolan i Halmstad.
Lina Wahlgren disputerar den 28/10 kl. 13.00 på GIH på en avhandling med den långa titeln:
”Studies of Bikeability in a Metropolitan Area using the Active Cummuting Route
Environment Scale (ACRES)”. Opponent är här Pekka Oja från Finland.

Idrottslegenden Sven Tumba har avlidit i en ålder av 80 år. Jag menar att han som idrottsman
med VM-guld och SM-guld i ishockey, mästerskapmedaljer i fotboll, vattenskidor och golf
mm var i paritet med våra största: Björn Borg och Ingemar Stenmark. Han var dessutom en
entreprenör och entusiast med ett stort hjärta som alltid var nära till leenden och skratt. Mitt
första minne av honom (via Hylands referat i radion) var när han ledde Sverige till brons efter
en omspelsmatch mot Tjeckoslovakien vid vinter-OS i Oslo 1952. Sverige låg under med 30, men lyckades bl.a. via Tumbas entusiastiska ”pushing” vända till seger 5-3. Det var för
övrigt ett av få glädjeämnen i ett i övrigt nattsvart OS för svensk del. Jag minns honom också
som förstärkare av MFFs ishockeylag i slutet av 1960-talet plus att jag träffade honom ett
antal gånger i Tumbas golftält (nära Kungliga Hallen) i samband med min
tennisdomargärning under Stockholm Open under 1970-talet. Som alltid: glad och positiv!
Nästa nummer av Idrottsforskaren beräknas utkomma kring den 15/12 med deadline den 1/12.
Du är välkommen att recensera, reflektera och debattera kring böcker, artiklar eller andra
idrottsliga fenomen. SVEBIs årsbok är troligen klar kring den 1/12 och kommer att skickas ut
till våra medlemmar.
Jag vill också nämna att vi när detta nummer kommer ut har gått in i ett nytt verksamhetsår –
från den 1/10. Det innebär att det åter är dags att betala den facila medlemsavgiften av 50
kronor för pensionärer/studenter, 150 kronor för övriga samt 300 kronor för
bibliotek/organisationer. För inbetald avgift får man reducerad avgift till vår forsknings- och
utbildningskonferens (i november varje år), Idrottsforskaren digitalt med fyra nummer per år
samt vår årsbok – Aktuell Beteende- samhällsvetenskaplig Idrottsforskning – med aktuella
rewievade forskningsartiklar (utkommer i november/december). Den som deltar i vår årliga
forskningskonferens (detta år i Karlstad) blir dessutom automatiskt medlem för 2011 – 2012
och behöver således inte betala någon separat medlemsavgift. Vårt pg-konto är annars det
vanliga – 25 18 21 – 5. I slutet av detta nummer finns ett inbetalningskort som Du kan
använda. Glöm inte Din e-postadress! Välkommen som ny eller nygammal medlem!

Anders Östnäs
Redaktör
anders.ostnas@gmail.com

Välkomna till
Svebi-konferensen
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Idrottsvetenskaplig forskning – utmaningar i nutid och framtid
TEMA: Barn- och ungdomsidrott
Konferencierer: Stefan Holm och Sandra Sundbäck

Onsdagen den 16 november 2011
09:00-10:00

Registrering och kaffe
1A 305, Lagerlöfssalen

10:00-10:25

Välkomstanförande
Thomas Blom, Prorektor, Karlstads universitet
Prof. Göran Patriksson, Ordförande SVEBI
Fil. dr. Christian Augustsson, Ämnesansvarig Idrottsvetenskap
1A 305 Lagerlöfsalen

10:30-11:15

Plenarföreläsning: Peer relationships in sports
Dr. Alan L. Smith, Purdue University
1A 305 Lagerlöfsalen

11:15-12:00

Posterutställning

12:00-13.00

Lunch

13.00-14.45

14.45-15.15

15.15-16.30

TEMA: Idrott & Hälsa
1B 306, Fryksellsalen

TEMA: Fria föredrag
1 B 309, Sjöströmsalen

Bedömningsstöd i idrott och hälsa
utifrån Lgr11
Prof. Håkan Larsson, m fl., GIH

Fria föredrag

Lärandemål på idrottslärarutbildningarna i Sverige
Fil. dr. Erik Backman, GIH

Fria föredrag

Physical Education in Sweden
and South Africa: A comparative study
Fil. dr. Konstantin Kougioumtzis m fl., GU

Fria föredrag

Kaffe
TEMA: Hälsopromotion
1B 306, Fryksellsalen

TEMA: Fria föredrag
1 B 309, Sjöströmsalen

Fysisk aktivitet i skolan
Vem bär ansvaret?
Doktorand Pernilla Hedström, KAU

Fria föredrag

Hur får vi inaktiva barn att röra på sig?
Fil. dr. Örjan Ekblom, GIH

Fria föredrag

Onsdagen den 16 november 2011 forts.
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
09:00-10:10

10:10-10.30

TEMA: Idrottstriangeln
1B 306, Fryksellsalen

TEMA: Idrottslyftet
1 B 309, Sjöströmsalen

Bästa uppsats

Idrottslyftet

Barnidrottens reproduktion
av sociala skillnader
Fil. dr. Staffan Karp, UU

Idrottslyftet

Kaffe
TEMA: Idrottstriangeln
1B 306, Fryksellsalen

TEMA: Idrottslyftet
1 B 309, Sjöströmsalen

10:30-11.00

Barn, föräldrar och ledare i samspel?
Fil. dr. Inger Eliasson, UU

Idrottslyftet

11:10-12.00

Plenarföreläsning: Motivationsklimatets betydelse för
ungas idrottande
Prof. Yngvar Ommundsen, NIH
1A 305, Lagerlöfsalen

12:00-13:00

Lunch

13.00-14:10

TEMA: Idrottstriangeln
1B 306, Fryksellsalen

TEMA: Fria föredrag
1 B 309, Sjöströmsalen

Föräldrainitierat motivationsklimat
och ungas idrottande
Fil. dr. Henrik Gustafsson m fl., KAU

Fria föredrag

Barn och ungdomsidrott
sett ur ett ledarskapsperspektiv
Ulf Karlsson, KAU

Fria föredrag

14.10-14.30

Kaffe

14.30-15.15

SM-, VM- och OS-guld under samma säsong. Hur är det möjligt?
Jörgen Jönsson

15.15-15.30

Prisutdelning och avslutning Göran Patriksson

Foto: Felicia Augustsson

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		
Anmälan efter 30 september
Medlem		1200 sek		Medlem		1700 sek
Icke medlem
1700 sek		
Icke medlem
2300 sek
Student
500 sek			
Student
500 sek
I avgiften ingår måltider (två luncher och kaffe)
Tillägg middag 16 november: 450 sek inkl. moms/360 sek exkl. moms.
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.

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/bibliotekt
300 sek
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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

Recension på Taking Sport Seriously
Donnelly, Peter (Editor)(2010): Taking Sport Seriously – Social Issues in Canadian Sport,
Thompson Educational Publishing, Inc., Canada, Third Edition, ISBN 978-1-55077-206-7
(www.thompsonbooks.com)

Inledning
Den här boken utgör den tredje upplagan, som innehåller vilket redaktören Peter Donnelly –
Director of the Centre for Sport Policy Studies in the Faculty of Physical Education and
Health vid universitetet i Toronto - framhåller nästan idel nya artiklar, dvs artiklar skrivna
efter år 2000. De första upplagorna, som använts flitigt vid olika universitet i Kanada, utkom
under sent 1980-tal och sent 1990-tal. Det här med ”nya artiklar” bildar samtidigt basen för
min främsta kritik: av bokens 86 artiklar är ett flertal skrivna under tidigt 2000-tal, dvs
knappast nya nådens år 2011. Dessutom är många artiklar icke årsdaterade, vilket är en miss.
Detta antyder också ett annat av bokens problem som samtidigt kan ses som en styrka – dess
negativa spretighet och dess positiva mångfald. Det är svårt att veta hur redaktör Donally har
rersonerat vid insamlingen av artiklar. Här finns en varierande grad av källor som tidskrifter
som The Global and Mail, Policy Options, Toronto Life, CBC Sports och Briarpatch
Magazin. Det positiva är den mängd infallsvinklar, som presenteras för läsaren. Boken kan
också ses som en kanadensisk variant av den amerikanska klassikern inom området – Jay
Coakleys ”Sport in Society: Issues and Controversies” – en bok som för övrigt anpassades till
kanadensiska förhållanden av duon Coakley & Donally år 2009.
De 86 artiklarna är indelade i följande 14 sektioner: Significance of Sports, Socialization and
Sports, Children and Sports, Deviance and Sports, Violence in Sports, Gender, Sexuality and
Sports, Race, Ethnicity and Sports, Social Class and Sports, Economy and Sports, Media and
Sports, Politics and Sports, Education and Sports, Disability and Sports, Future and Sports,
där antalet artiklar inom varje section varierar från fyra (Disability and Sports) till nio (bl.a.
Violence and Sports). Varje sektion har en sammanbindande inledning av redaktören, som
också ger förslag till fördjupade studier.
Man bör också ha i åtanke att Kanada är världens till ytan näst största land med nära 10
miljoner kvadratkilometer, dvs mer än 20 gånger Sveriges yta. Landets drygt 33 miljoner
medborgare bor framför allt i landets östra delar – Montreal, Toronto, Quebec, Ottawa
(huvudstaden), där dubbelspråkigheten engelska och franska är tydlig. Huvudidrotten är
ishockey, vilket också återspeglas i antalet artiklar i boken.
Det skulle föra för långt att ta upp innehållet i dess helhet. I stället kommer jag att göra ett
antal nedslag och reflektioner ur boken.

Några reflektioner kring innehållet
Strukturella problem
I en inledande artikel av Irvin Studin, verksam vid University of Toronto, tas några struktuella
problem rörande den kanadensiska idrotten upp. Ett av dessa problem är det både mentala och
geografiska avståndet mellan folkflertalet och makteliten i öst och den västra regionen med
Vancouver som centrum. Det saknas nationella ligor och seriesystem i stora globala idrotter
som fotboll, basketboll, baseboll (stor i Nordamerika), handboll, rugby, volleyboll. Inte ens
nationalidrotten ishockey är undantagen. Här är det NHL som gäller – en professionell liga
med endast sex kanadensiska lag av trettio. Däremot dominerar kanadensiska spelare i
flertalet amerikanska lag. Några kanadensiska lagframgångar i NHL- slutspelets Stanley Cup
har det heller inte varit på lång tid, även om ”svensklaget” med Sedinbröderna i
spetsen,Vancouver, var i final i år. Samma kanadensiska ”underläge” i antal lag gäller för
övrigt även för farmarligan AHL. Studin menar helt enkelt att kanadensiska elitidrottare
genomsnittligt är för dåliga internationellt sett. Enda undantaget är ishockey, där antalet
excellenta spelare är stort, medan landslaget under de senaste femtio åren knappast rosat
marknaden i VM-sammanhang. Ett undantag och ett viktigt sådant var naturligtvis OS-guldet
i Vancouver 2010. I Kanada saknas centrala idrottsinstitutioner med utbildning, forskning,
idrottslig infrastruktur med goda träningsmöjligheter, välutbildade tränare mm. Som förebild
har Studin det välkända AIS (Australien Institute of Sport) i Australien, som fostrat många
världsstjärnor i olika idrotter. Överhuvudtaget jämför man sig i Kanada ofta med Australien i
olika avseenden – ett annan stort land (ca 70% av Kanadas yta) inom det brittiska samväldet,
som nått betydligt större internationella framgångar i olika idrotter jämfört med Kanada.

Barns övervikt
André Picard (tidigare verksam i Active Healthy Kids Canada) ondgör sig över den alltmer
tilltagande övervikten hos kanadensiska barn, vilket nog kan ses som ett problem i stora delar
av västvärlden. Picards recept är knappast unikt: ersätt TV- och datorspelsaktiviteter med
fysisk aktivitet, etablera fler fysiska aktiviteter i skolan och informera föräldrar och vården
om vikten av fysisk aktivitet. Låt barnen vara barn och låt dem leka ostrukturerade lekar, där
den fysiska aktiviteten är central. Det påminner mej om min ungdom i
Helsingborg/Bromma/Kristianstad på 1950-talet, där vi själva bildade föreningar (t.ex.
fotbollsföreningen Pantrarna i Abrahamsberg/Bromma – tillsammans med bl.a. Anders
Lundin, fd rektor på Bosön). Eller som den förre kanadensiske roddaren Silken Laumann
menar: ”Rediscover the Joy of Play in Our families and Communities”

Oförlåten
Denna artikel inom sektionen Deviance and Sports av sportjournalisten Stephan Brunt handlar
inte överraskande om Jamaicafödde Ben Johnson och dopningsskandalen i Seoul i OS 1988
och dess konsekvenser. Här hade Kanada en världsidrottare, som dessutom vann guld på den
spektakulära distansen 100 meter och som kort efteråt avslöjades som fuskare. Några år
senare var det dags för ny dopningsskandal och han stängdes av på livstid. Inte nog med det –
han hade också under en tid vistats i Libyen och tränat Moammar Gadhafis son i löpning,
vilket knappast bidrog till att höja hans status. Men, som hans tränare uttryckte det, han har ju
inte misshandlat eller mördat någon. Han var ju fortfarande en människa – om än oförlåten!
Här kan man dra två svenska paralleller – släggkastaren Eric Umedalen, som presenterade
sensationella resultat via en preparerad slägga (svenskt rekord på 56.97 i mitten av 1940-talet)
och brottaren Tomas Johansson, som blev silvermedaljör, men diskades i två år för dopning
vid OS i Los Angeles 1984. Umedalen diskvalificerades på livstid, bytte namn till Myrskog

och dog 1972 – oförlåten. Här vill jag för övrigt rekommendera P-O Enquists mästerliga
roman/idrottsroman ”Sekonden”, som kom ut 1972 och där Umedalen spelar en central roll.
Bättre gick det för Tomas Johanssom som efter sin tvåårsavstängning vann VM i brottning i
Budapest 1986 och samma år fick Svenska Dagbladets Guldmedalj. Olika falla ödets lotter
........!!

Undvik slagsmål i hockey
Den förre NHL-spelaren Mark Moore pläderar i sin artikel inom sektionen ”Violence in
Sports” för färre slagsmål i ishockey mycket på grund av risken för svåra skador och framtida
men. Några råd: förbjud ”head checking”, fyra-mot-fyra efter full tid (genomfört i Sverige),
bättre och mer skyddande utrustning, hårdare straff för farligare tacklingar och inte minst –
implementera hos tränare, ledare och spelare en förändrad attityd mot färre slagsmål på
rinken. En dag kommer någon att dö på rinken! Detta påminner mej om 1960-talets
”julunderhållning” i Stockholm under mellandagarna – en turnering som kallades Ahearne
Cup efter ishockeyns dåvarande starke man Bunny Ahearne. Hit kom utvalda kanadensiska
lag, som var mediokra ishockeyspelare, men duktiga slagskämpar. Det var på den tiden man
kunde skrämmas med kanadensiska spelare. Idag är situationen helt annorlunda mycket på
grund av internationaliseringen av spelare i NHL. Slagsmålen har förvisso minskat i NHL,
men ses fortfarande av många som en del av underhållningen.

Gender och sexualitet
I denna intressanta sektion diskuteras i några artiklar ett idrottsligt dilemma: hur man ska se
på genderfrågan inom idrotten. Frågan har aktualiserats av diskussionen kring den kvinnliga
sydafrikanske löparen Carster Semenya. Och hur ska man se på transitionsfrågan, dvs vid
könsbyten. Det handlar också om att kvinnodeltagande i tidigare s.k. typiskt manliga idrotter.
Damishockeyn har ju om än sent slagit igenom som olympisk idrott och inför Vancouver-OS
pläderades det för dambackhoppning. I en initierad artikel tar sociologiprofessorn Ann
Travers upp frågan till diskussion. Det praktiska resultatet? Dambackhoppningen röstades ner,
vilket Travers betecknar som sexistisk exklusion. Här kan man påminna sig om att Vasaloppet
för inte så länge sedan (sent 1970-tal) var bannlysta för damer. En av de konservativa
krafterna var självaste Mora-Nisse. Jag minns själv 1976 att en av mina ”medlöpare” var en
dam, där skägget halkade på sned - i första backen. Hon visade sig sedermera vara fransyska!
Sexismen finns kvar inom idrotten, men situationen är bättre idag. Inom t.ex. friidrotten har
alla skränkor idag raserats – alla grenar är tillgängliga för både män och kvinnor.

Handikappidrotten
Den sektionen är tyvärr (undertecknad är handikappidrottsforskare!) den minst representerade
sektionen när det gäller antalet artiklar. En av artiklarna tar upp dopning inom
handikappidrotten - ett knappast uppmärksammat fenomen. Den enbente kanadensiske
löparen Earle Connor åkte fast för dopning strax före OS i Athen 2004. Conners var snabbast i
världen i sin klass och storfavorit inför OS. Artikeln av sportjournalisten Grant Robertson
beskriver ingående situationen för Conner före och efter avslöjandet. Ett annat idrottsligt
dilemma är sydafrikanen som springer 400 meter med en titanprotes. Han var nära att kvala in
till senaste OS och springer idag med ”abled-bodied”. Utvecklingen går framåt. I en annan
intressant artikel skriven av Lauren McKeon ifrågasättes Special Olympics för att ha blivit för
resultatinriktad. Special Olympics bildades i USA på 1968 bl.a. av Eunice Kennedy Shriver
och är en verksamhet för utvecklingsstörda i 175 länder och med 3.1 miljomer medlemmar.
Vartannat år genomförs sommar- respektive vinterspel – Special Olympic World Games –
med tusentals deltagare. Spelen har mer karaktären av social gemenskap och motion än ren
tävling. Men tydligen blir man även här mer och mer tävlingsinriktad. Special Olympics har
en speciell sektion inom Svenska Handikappidrottsförbundet (SHIF) i Sverige. Ytterligare en
hågkomst rörande Kanada: den enbente höjdhopparen Arnie Boit (lite osäker på namnet!) var
på 1980-talet en av Kanadas bästa höjdhoppare.

Avslutning
En rik bok med många intressanta artiklar, som väl speglar det kanadensiska idrottssamhället
och de diskussioner som där förs. Men: det är knappast en bok för forskare, som söker
fördjupad kunskap kring den kanadensiska idrotten utan i stället en bred fresk över
diskuterade idrottsfrågor i Kanada under de senaste tio åren. Som underlag för diskussioner i
idrottsvetenskap vid olika högskoleutbildningar kan den fungera väl – framför allt i Kanada
men även i Sverige, eftersom vissa idrottsfrågor är allmängiltiga.

Anders Östnäs
Idrottssociolog/Lunds universitet

Recension på Managing Sport Finance
Robert Wilson
Managing Sport Finance
266 pages, pb
Routledge, Taylor & Francis Group, 2011
ISBN 978-0-415-58180-6 (pbk)
Världens fotbollsindustri växer snabbt och den totala BruttoNationalProdukten BNP för
fotboll, kan beräknas till ca 10 % av all sport i världen beräknad som konsumtion plus
investeringar. Det betyder ca 600 mdr skr av den totala världssportens 6000 mdr skr
(pågående rapport 2011,IEC, www.idrottsekonomi.se). Kung fotboll växer globalt och är nu
den största sporten även ekonomiskt sett. Samtidigt ser vi återkommande exempel på
finansiella problem i fotbollens klubbar i de flesta länderna.
Boken som här recenseras har sin styrka i några aktuella och dramatiska exempel från
engelska fotbollsklubbar och deras ekonomiska redovisning men även från andra sporter. Som
sportintresserad rycks jag med i texten och den ekonomiska dramaturgin just i
fotbollsexemplen från de högsta ligorna i England.
Robert Wilson är en erkänd lärare och forskare i Sport Business Management i Sheffield
Hallam University, UK och förenar sin akademiska skolning i ämnet med en inkännande
kunskap om de analyserade sporternas speciella förhållanden. Boken vänder sig lämpligen till
studenter inom företagsekonomi på grundläggande nivå som YH-utbildning i sportens
ekonomi eller som introduktionskurs i företagsekonomi inom sport management. Boken bör
dock dessutom användas inom ledningen för svenska idrottsklubbar, förbund och arenor för
reflektion om de ekonomiska realiteter som gäller.
Boken består av två delar med del ett som handlar om finansiell rapportering med nio kapitel
som täcker alla viktiga aspekter i årsredovisningens olika delar, regelsystem i redovisning,
årsresultatets beräkning. Del ett lär ut metoder för finansiell och ekonomisk analys i övrigt.
Del två handlar om finansiell och ekonomisk management dvs metoder för ledning och
styrning av den ekonomiska verksamheten. Det avsnittet innehåller fem kapitel som belyser
ekonomisk drift av sportverksamheten, kostnadsstyrning och beslutsfattande, budgetering och
investeringsplanering och tillförsel av externa finansiella resurser.
Dessa 14 kapitel ger läsaren kunskap om huvuddelen av de analytiska verktyg som behövs för
att styra och kontrollera en idrottsförening eller sportföretag över huvud taget. Om bara
metoderna används och leder till åtgärder.
Invändningen som jag nu för fram mot denna typ av handböcker gäller inte själva
verktygsuppsättningen. Alla nödvändiga begrepp och metoder finns där. Med erfarenhet från
föreningar och företag och som kritisk och forskarstuderande ekonom skulle jag vilja se de
bakomliggande förklaringar till vad som leder till dåligt ekonomiskt handlag som vi ofta ser.
Vilka organisatoriska, psykologiska och sociologiska aspekter kan vi använda för analys av
det som leder till de kriser och finansiella sammanbrott som vi ser förhållandevis ofta i
sportklubbar och arenor av olika slag ? Redovisningar av ekonomi skapas regelmässigt men
klubbansvariga eller media reagerar inte på det förväntade sättet där siffrorna är röda. När
redovisningen är förskönande förmår ansvariga inte heller att se bakom dessa siffror.
Idrottsverksamheterna styrs mer av känslor än av den rationella och kritiska analys som
Wilson och vi andra företagsekonomer tränar oss att göra. Även de erkända ekonomer och
företagare som går in sportklubbar, förbund eller nya arenabyggen tycks ledas av känslor som
passion för sporten eller den egna ortens stolthet i sitt ledarskap och ansvar. Det är bra nog
men inte tillräckligt. Hur skall denna skarpare analys bli vardag inom sporten?

Sådan kritisk utvärdering av ekonomisystem och redovisat utfall bör ingå i utbildningar,
åtminstone på akademisk nivå.
De två avslutande kapitlen inspirerar kanske ändå den vakne läsaren till eget kritiskt tänkande.
I kapitel 13 om investeringsanalyser och långsikta ekonomiska bindningar visas hur
alternativa kalkyler kan göras för byggande av arenor eller köp av spelare – exempel på
aktuella problem även i svensk kommersiell idrott. Kalkylmetoder beskrivs som visar hur
räntabilitet och rimlig pay-off dvs återbetalning och inom god tid mm skall uppnås. Kapitel
14 öppnar upp för reflektioner om hur kapital skall kunna tillföras till klubbar, förbund och
arenor i framtiden. I Sverige förefaller här stegen många och långa från den lågt kapitaliserade
föreningsidrotten till de kapitalnivåer som gäller för framgångsrik konkurrens i internationell
sport industry nu och i framtiden . Den kommersiella sporten Europa behöver bättre finansiell
planering men också förmåga att ge ränta på investerade pengar. Det gäller i Sverige fotboll,
ishockey, golf, handboll, basket, bandy , innebandy m fl sporter och motsvarande arenor.
Dessa mönster finns i de nordiska länderna i övrigt men också i Europa. Sportindustrin i
Nordamerika och litteraturen inom sport management och sport finance visar att praxis och
akademisk kunskap där utvecklats längre än i Europa. Den intresserade läsaren bör därför
komplettera litteraturen från Europa med motsvarande från Nordamerika och då särskilt inom
sport management och sport finance. Den storskaliga kommersiella sporten i Nordamerika har
redan skapat strukturer och erfarenheter för att mer professionellt hantera sportens
marknadsekonomi och därmed dess ägande, finansiella förhållanden, bolagiseringar och
börsvärden.

Björn Anders Larsson
samhällsanalytiker, doktorand i företagsekonomi Lunds Universitet
ordf IEC www.idrottsekonomi.se

Recension på Fotboll och huliganism i Skandinavien
”Fotboll och huliganism i Skandinavien” är en antologi från Malmö Högskola,
bestående av sju kapitel plus en kort introduktion från redaktörerna. Innehållet
dissekerar delar av den skandinaviska fotbolls- och supporterkulturen, med särskilt
fokus mot de aggressiva eller våldsamma inslagen. Underhållande? Knappast – men
mycket tankeväckande!
”Fotboll och huliganism i Skandinavien” är sannerligen ingen page turner, särskilt inte som
halva boken är på danska och norska. Ändå vill jag, efter en djupläsning och en veckas
reflexion, påstå att den för fotbollsrörelsen är en av årets viktigaste. Folk i ledande ställning –
från SEF:s högdjur, över elitklubbarnas säkerhetsansvariga till supporterklubbarnas
företrädare – bör sätta sig in i innehållet i denna och liknande litteratur. Jag ska motivera detta
lite senare, men först ett referat.

Våldet åren 1900-1970
Antologin inleds med att Torbjörn Andersson tecknar en bild av det supporterrelaterade våldet
i Sverige under 1900-talets första sju decennier. Vi får lära känna vad han kallar våldets
”konjunkturer”, med en första stökig våg från tiden runt Första världskriget och fram över
mellankrigstiden (ca 1914-39). Efter Andra världskriget följde vad Andersson kallar svensk
fotbolls ”guldålder” (ca 1945-70), med fantastiska sportsliga resultat – OS-guld, VM-silver…
- och relativt lugn på läktarna. Denna period avslutades i och med den blåvita
planstormningen i Örebro 1970, som i akademiska kretsar fått markera den moderna svenska
huliganismens födelse. Såväl supporterkulturen som våldet började nu organiseras och ta
formen av subkulturellt betingade företeelser.
Andersson konstaterar att ordningsstörningar – eller med dåtidens vokabulär
”publikuppträden” – vid 1900-talets början var mycket annorlunda till sin karaktär än vad
fallet är idag. Våldet var ofta spontant och kopplat till matchutvecklingen. Det riktades i regel
mot domare eller motståndarspelare, men relativt sällan mot andra åskådare. Utlösande faktor
kunde vara allt från brutalt spel till usla domarinsatser. Ofta förklarade den samtida pressen
aggressioner med att delar av publiken inte förstod reglerna och därför uppfattade en situation
som provocerande. Vid undersökningsperiodens början var ju sporten ny i Sverige.
Andersson har en hel del att berätta om våldets utveckling, men också om supporterkulturen
och fotbollen i stort. Exempel är då Andersson närmast i förbigående nämner hur blåvita
bortaföljen på 50-talet ”förebådade framtiden”, då våra specialchartrade supportertåg fick en
del utrymme i media. Ett annat guldkorn är ett citat från 1957, då en tysk överkonstapel
yttrade sig angående resande svenska landslagssupportrar som tagit sig till Hamburg:
”Svenskarna är det i grund och botten inget fel på. Men de måste ha väldans tråkigt och trist
i sitt eget land när de kan bli så lössläppta här hos oss. Deras enda fel är egentligen att de i
regel alltid vill slåss.”
Mest tankeväckande är Andersson annars när han antydningsvis reflekterar över
”våldskonjunkturernas” korrelation med samhällsutvecklingen i stort – jag ska återkomma till
detta lite senare. Tankeväckande är han även då han, lite provokativt, avfärdar det rätt vanliga
omdömet från äldre fotbollsentusiaster om att ”ordningen var bättre förr”. Andersson tycks se
det som historielöst; han menar att sådana uttalanden ofta tycks grunda sig i personliga

minnen från 40- och 50-talen, medan de helt bortser från den inte så lugna perioden före
Andra världskriget.

Typologisering av publik och olika former av supportervåld
Efter Anderssons historiska tillbakablick följer ett par kapitel som dels kategoriserar
fotbollspublikens olika typer av supportrar (Lise Joern) och dels tittar närmare på olika typer
av supportervåld (Tore Brännberg). Joern identifierar tre huvudgrupper bland fotbollspubliken
– ”åskådare”, ”supportrar” och ”fans” – var och en med egna undergrupper. Brännberg talar
om sju olika ”typer av huliganism”, definierade utifrån de utlösande faktorerna. Idén med
sådana här kategorier är att försöka förstå de olika publikgruppernas behov, respektive
orsakerna bakom olika slags supporterrelaterat våld. Jag kan dock inte påstå att jag tyckte
analyserna tillförde särskilt mycket nytt.
Mer iögonenfallande är Joern då hon konstaterar att det var i och med Heyselkatastrofen, en
tragedi där 39 människor miste livet, som utvecklingen av ”den engelska modellen” tog sin
början. Mot denna bakgrund ifrågasätter hon om den engelska modellen verkligen är en rimlig
förebild i de skandinaviska länderna, med våra jämförelsevis små supporterrelaterade
problem. Joern diskuterar därefter svårigheten med att överhuvud taget definiera begreppet
”huliganism”. Vilka typer av ordningsstörningar ska räknas in? Hon slår fast att begreppet är
minst sagt luddigt ur både allmänspråklig och juridisk synvinkel – och att detta får olyckliga
politiska konsekvenser, eftersom det förvrider debattklimatet. Lyckas man sätta en
”huliganstämpel” på en grupp, så kan i princip vilka politiska åtgärder som helst trumfas
igenom.

”Den gyllne medelvägen”
Den i särklass hårdast teoretiserande uppsatsen i ”Fotboll och huliganism i Skandinavien” är
norske Arve Hjelseths bidrag. En bärande idé i Hjelseths uppsats är hur norsk fotboll lyckats
förena olika publikgruppers intressen. Man tillgodoser hjälpligt behoven både hos hard cores
på klackläktaren och hos barnfamiljerna. Detta menar han har motverkat radikaliseringen av
den norska supporterkulturen; ordningsproblemen är mindre i Norge än i de skandinaviska
grannländerna. Som en följd har den allt mer levande läktarkulturen varit en av de mest
framträdande framgångsformlerna för kommersialiseringen av norsk fotboll. Det sägs i hög
grad vara denna som bidragit till att locka mer publik till arenorna. Hjelseth menar att man
uppnått en balans inom norsk fotboll, där man är medveten om supporterkulturens potential
till destruktivt beteende, men där nettot ändå är klart positivt. För att värna om den balansen
sägs en kontinuerlig dialog mellan alla aktörer vara avgörande för framtiden.
Hjelseths riktiga styrka ligger i hans analys av supporterkulturen som subkultur, där han
försöker identifiera grundläggande ”ritualer”, värderingar och normer. Han kallar detta för ett
”subkulturellt kapital” – gemensamt för klackläktare och casualkulturen – som bland annat
påverkar miljön kring fotbollen. Analysen identifierar en rad beteenden och idéer, som alla
som följer ett lag regelbundet är mer eller mindre bekanta med. Men Hjelseth diskuterar dem
dessutom utifrån sociologisk teoribildning. Exempel är hur läktarstödets olika uttryck –
gemensamma sånger, rörelsekoreografier och så vidare – analyseras i ljuset av Durkheims
religionsteori. Tanken är att läktarstödet inte bara fyller funktionen att ge våra spelare stöd,
utan även har en rituell funktion som markör av ”vår” enighet. Läktarstödet definierar så att
säga ”oss” och markerar ”vår” interna solidaritet. Andra exempel är då Hjelseth diskuterar
aggression som norm på läktaren – hur man mer eller mindre förväntas ha ett expressivt och

aggressivt (men inte nödvändigtvis våldsamt) beteende på klackläktaren – eller hur
manlighetsidealen framställs inom supporterkulturen.
Hjelseth menar att många av de normer som finns på klackläktarna, har en potential till
aggressivitet och våld, men att de inte nödvändigtvis måste leda till sådant. Ambitionen är att
identifiera dessa normer och värderingar. Kan man hitta och försöka förstå dem, så underlättar
det både dialog och förståelse för hur man ska motverka utvecklingen av en våldsam
casualkultur. Här kan nog vissa uppleva att det bränner till lite, för om Hjelseth har rätt
betyder det att de värderingar som utgör den ideologiska jordmånen för
”fotbollshuliganismen”, formas av betydligt fler supportrar än dem som rimligen kan
betraktas som huliganer. Jag ska återkomma till denna del av Hjelseths uppsats i mina
personliga reflektioner nedan.

Fokus på huliganismen
I de avslutande tre kapitlen styrs sökarljuset in mot huliganismen i snävare mening. Anders
Green återger den moderna skandinaviska huliganismens historia, från de tidiga brittiska
influenserna åren runt 1970 och fram till idag. Utvecklingen gick snabbast i Stockholm, där
såväl klackkulturen i allmänhet som våldet märktes redan under 70- och 80-talen. Våldet
präglades då av fylla och tumult i direkt anslutning till arenorna. Under 90-talet började den
nya casualkulturen synas i Stockholm, för att dyka upp på allvar i Göteborg runt
millennieskiftet och i Skåne något senare. Samma utveckling skedde i Danmark från mitten
på 90-talet, främst runt Bröndby och FC Köpenhamn. I Norge har casualkulturen och våldet
fått fäste först för 2-3 år sedan.
Kristian Rasmussens kapitel, där en dansk Bröndbyhuligan porträtteras efter en djupintervju,
är en rätt rak beskrivning av de vanligaste ligistmyterna (notera att texten baseras på vad en
aktiv utövare berättat). Vi får stifta bekantskap med casualkulturens vurm för vissa
klädmärken, hur firmavåldet planeras och styrs upp, hur hederskoderna om ”fair play”
fungerar (en ”ren” fight; bara anfalla likasinnade, inte slå folk som ligger, inte använda
vapen…) och så vidare.
Boken avslutas med att Tom Carstensen, som under flera år följt Bröndbyfirman Southside
United, utvecklar beskrivningen av den danska ligistscenen från ett lite mer socialt perspektiv.
Bland annat konstaterar han att yrkesbakgrunden är blandad, men med övervikt mot de
traditionella arbetarklassyrkena. Han betonar även den danska huliganismens starka
kopplingar till extremhögern, som tycks vara betydligt mer uttalad än i Sverige. Liksom i vårt
land är trenden dock att den politiska laddningen minskar – det inslaget var starkare ett
decennium tillbaka. Kapitlet avslutas med en översiktlig presentation av de danska firmorna.

Mina omdömen: bokens styrkor
Som jag ser det är det i de större sammanhangen som bokens riktiga förtjänster står att finna.
Anderssons historik över den svenska supporterkulturens utveckling åren 1900 till 1970 är
exempelvis inte bara intressant som betraktelse av fotbollskulturen, utan även som ett bredare
tidsdokument. Den bild av supporterkulturen under 1900-talets första hälft som tecknas, är
helt omöjlig att tänka sig i dagens Sverige. Texten målar därmed även upp bilden av ett
samhälle som i hög grad har dött och som har ersatts av någonting annat. Det är möjligheten
till den här typen av reflexioner som gör ”Fotboll och huliganism i Skandinavien” intressant.
Boken lyckas sätta fingret på beröringspunkter och formulera samband såväl mellan fotbollen

och samhället, som mellan olika, till synes separata delar av supporterkulturen. Jag ska ge två
exempel på just detta.

Våldet som spegel av samhällsutvecklingen
Anderssons beskrivning av det svenska fotbollsvåldets ”konjunkturer” väckte en hel del
nyfikenhet hos mig. Vi talar som sagt om en första våldsam period ungefär från 1914 till
1939, därefter en ”guldålder” från 1945 till 1970. Guldålderns slut markeras av
planstormningen i Örebro 1970, då en ny typ av subkulturellt präglat våld först dyker upp.
Andersson noterar närmast i förbigående kopplingen till den breda samhällsutvecklingen; jag
hade gärna sett en utförligare analys av det. Det är hur som helst slående att den första
våldsvågen sammanföll med en tid av extrem social oro i Sverige. Perioden präglades av
kamp för medborgerliga rättigheter, hungersnöd (under Första världskriget), en rätt befogad
oro för socialistisk revolution (jämför Finland och Ryssland) samt 30-talets depression –
faktorer som rimligen skapade spänningar som dagens svenskar knappt kan föreställa sig.
Andersson reser frågan om en del av dessa spänningar kanske kanaliserades genom bland
annat fotbollens ofta klassrelaterade eller lokalpatriotiskt färgade ”publikuppträden”.
Den ”guldålder” som inträder under andra halvan av 40-talet, ska också ses mot bakgrund av
samhällsutvecklingen. Efterkrigstiden kännetecknades av en makalös ekonomisk tillväxt och
färdigställandet av folkhemmet. Så gott som alla samhällsgrupper hade anledning till
tillförsikt. Dessutom – och det är kanske lätt att underskatta detta – präglades Sverige sedan
minst ett halvsekel av ett urstarkt civilt samhälle, organiserat i de stora folkrörelserna.
Kyrkorna, nykterhetsrörelsen, fackföreningarna och inte minst idrottsrörelsen – alla bars de
upp av tron på möjligheten att förändra livet och samhället, samt på tydliga etiska normer. De
gav, vad man än tycker om själva innehållet, de enskilda medlemmarna såväl tillhörighet och
identitet, som en hög grad av samhällelig fostran. Vilken betydelse hade detta för
tillbakapressandet av våldet runt fotbollen?
När konjunkturen sedan på nytt vände neråt på 70-talet, så kom trendbrottet parallellt med en
ekonomisk strukturomvandling i det svenska samhället – exempelvis oljekriserna och den
tunga svenska industrins död. Samtidigt hade gamla normativa och identitetsskapande
strukturer börjat rivas ned, i takt med bland annat ”ungdomens frigörelse”. Detta sista sagt
utan att värdera förändringarna; de hade rimligen både positiva och negativa effekter.
Boken ”Fotboll och huliganism i Skandinavien” har inga ambitioner att kartlägga ovan
nämnda orsakssamband. Men den lyckas väcka nyfikenhet kring fotbollskulturens förhållande
till en större, samhällelig kontext. Vad är det som föder våldet? Rimligen finns det en hel del
att lära, om vi på allvar dyker ner i frågan. Både när det gäller den ensidiga debatten om hur
ansvaret för kampen mot våldet ska fördelas – och kanske även inför bredare diskussioner om
exempelvis de växande ungdomsoroligheterna i vissa segregerade svenska förorter?

Supporterkulturen som subkultur
Tänkvärd var som sagt även Hjelseths analys av en rad underliggande värderingar, som står
att finna såväl bland casuals/ligister, som inom klackläktarkulturen i vidare mening. Vilka är
dessa värderingar och vilken roll spelar de?
Exempel är idén om vikten av ”inre lojalitet” inom den egna supporterskaran (att ”stå upp för
varandra”), identifikationen med klubben men INTE nödvändigtvis med klubbens ledning,

misstron mot auktoriteter (förbund, ordningsmakt…), irritationen över medias trubbiga
generaliseringar och så vidare. Detta ”subkulturella kapital” skapar en exklusivitet för
deltagarna, en tillhörighet och identitet. Samtidigt skapar det även normer för hur man ska
bete sig i olika sammanhang. Diskussioner om konkreta händelser blir inte bara ett
återgivande av åsikter, de blir direkta normbildningsprocesser – diskussionerna skapar ramar
för hur man ska agera i framtida liknande situationer. Hjelseth studerar särskilt diskussionen
på Kjernens nätforum, efter att polis 2007 beordrats ta ner en banderoll som kritiserade
Rosenborgs klubbledning, men stoppats av klacksupportrarna. Den allmänna uppfattningen
uttryckte, trots att forumet alltså tillhörde den officiella supporterklubben, ett stöd för att
polisen stoppats. Hjelseth anser att graden av aggressivitet i den här typen av diskussioner,
spelar roll för hur massan agerar i framtida konfliktsituationer.
Ovan nämnda diskussion är en av flera intressanta aspekter på supporterkulturen som lyfts
fram av Hjelseth. Att jag valde att referera just denna, beror på att den sätter fingret på
sambandet mellan supporterkulturen i vid mening och supporterrelaterat våld – ett samband
som vi inom supporterrörelsen ibland tenderar att underskatta. Det finns skäl för oss att vara
självkritiska där; exempelvis våra nätdiskussioner kan ibland vara oerhört distanslösa – och
sånt kan alltså spela roll. Men diskussionen om det gemensamma ”subkulturella kapitalet”
visar också på vikten av kännedom om supporterkulturen, när man vill agera mot våldet.
Detta gäller både i det korta och det långa perspektivet. Ogenomtänkta åtgärder riskerar att
vara direkt kontraproduktiva. Kanske beskrevs det bäst av Lise Joern i hennes avslutande ord
om hur ordningen ska upprätthållas på arenorna: ”Vill man dæmme op for optøjerne, er det
derfor ikke et større antal betjente, lovstramninger og øget kontrol, der er afgørende, men
skolede betjente og kontrollører, der kender koderne og kender til ”spillet”.” Det är inte mer
ordningspersonal och hårdare lagar som krävs, det är mer kunnig ordningspersonal. Folk som
känner till koderna och kan ”spelet”.
Man skulle kunna utöka den beskrivningen till att omfatta alla aktörer runt fotbollen. Vill vi
på allvar försöka påverka supporterkulturen i positiv riktning, så behöver alla aktörer –
politiker, ordningsmakt, förbunds- och klubbfolk, supporterrepresentanter och media – se till
att veta vad det är de säger och gör. I annat fall kommer vi fälla krokben för varandra. Det om
något blir tydligt när man läser den här antologin.
Vi som representerar fotbollsrörelsen kan ta vår del av ansvaret. Vi kan se till att vara
väl förberedda och kapabla att ta diskussionen om arbetet för en positiv
supporterkultur, när helst utmaningen kommer. Vi kan visa det genom tillgänglighet,
kompetens och genom att behärska ett ”professionellt språk”.
Att sätta sig in i ”Fotboll och huliganism i Skandinavien” är en bra början.

Anders Almgren
fd ordförande i Supporterklubben Änglarna
(recensionen först publicerad i Änglarnas medlemstidning
Blått&Vitt 2010-3)

Rapport från 13:e FEPSAC-kongressen
Det övergripande temat för den trettonde europeiska kongressen i idrottspsykologi var ”Sport
and Exercise Psychology: Human Performance, Well-Being and Health”. Mer än 600
forskare, studenter och övriga intresserade från ett 50-tal länder deltog i det drygt fyra dagar
långa och intensiva evenemanget i Funchal på Madeira den 12-16 juli.
Kongressen omfattade fem keynote-föreläsningar, nio symposier, sex posterpresentationer
samt generalförsamlingsmöten för FEPSAC och ENYSSP (European Network for Young
Specialists in Sport Psychology) och tävlingen om bästa poster och muntlig presentation för
yngre forskare. Fredrik Weibull från Halmstad valdes till ny ordförande i ENYSSP efter
Caroline Jannes från Belgien.
Av keynote-föreläsningarna hade jag den största behållningen av Sheldon Hanton, som gav en
uttömmande beskrivning av ”Mental toughness”, där historia, nutid och framtid vävdes ihop
på ett föredömligt sätt. Det är så här jag tycker att keynote-föreläsare skall ta sig an sitt
uppdrag – att ta utgångspunkten i ämnet och redogöra för det i stället, vilka många gör, för att
redogöra för vad man själv gjort i ämnet. Symposierna bestod av 9-10 parallella sessioner,
vilket naturligtvis resulterade i svåra val, spring mellan olika lokaler och att många intressanta
presentationer missades. Den enda chansen att presentera muntligt var i dessa symposier och
kravet var att de skulle omfatta 3-5 presentationer från olika institutioner. Det medförde en hel
del nya internationella kontakter. Det var så jag blev rekryterad till ett symposium om
utbildningar i idrottspsykologi och ett om psykologi i lagidrotter. Tanken var också att någon
skulle vara ”Discussant” dvs göra en reflekterad sammanfattning av de olika presentationerna.
I de symposier jag deltog förekom detta dock ytterst sparsamt. De flesta intog den invanda
rollen att bara vara ordförande för symposiet.
Innehållet i symposierna varierade från strikt vetenskapliga presentationer till information om
olika utbildningar, enskilda forskares personliga karriärer och hur man arbetar tillämpat.
Temamässigt fick jag intryck av att SDT (Self-Determination Theory) fortfarande är mycket
populärt, men inte så dominerande som det var på ISSP-kongressen i Marocko för två år
sedan. Talangutveckling, karriärövergångar och ätstörningar var också teman som ofta
återkom.

Posterpresentationerna omfattade två timmar och hade lagts tillsammans med kaffeservering
mellan ett symposium och en keynote-föreläsning. Det visade sig vara en fullträff. Det gavs
tillfälle för informella möten, att få prata av sig med kollegor och gå runt bland postrarna.
Stämningen var mycket god och många kontakter etablerades. Det jag skulle önska är dock att
gemensamma posterinstruktioner blir internationellt standardiserade (något för FEPSAC och
ISSP att ta tag i?) så att man får information om kontaktadress, en handout och rimlig
textinformation och textstorlek.
Någon deltagarlista delades inte ut, men det svenska inslaget var ganska stort och vi var väl
företrädda både i symposierna och på posterpresentationerna. Sammanfattningsvis tycker jag
att det var en bra kongress både vetenskapligt och socialt.

Erwin Apitzsch

Rapport från EASS
Konferens i Umeå, 18-22 maj
Den åttonde konferensen i EASS’s (European Association for Sociology of Sport) regi
anordnades i mitten av maj 2011 under temat People in motion – bridging the local and
global. Det var första gången som konferensen arrangerades i Sverige och värd denna gång
var Pedagogiska institutionen vid Umeå universitet. Antalet deltagare var omkring 160 vilket
motsvarar antalet deltagare vid fjolårets konferens i Portugal. Deltagarna representerade 30
länder varav 22 från Europa. Från de nordiska länderna; Finland, Norge, Danmark och
Sverige deltog ett flertal forskare. Till skillnad från föregående år då endast ett svenskt
lärosäte, Umeå universitet genom Pedagogiska institutionen medverkade var det i år god
representation från inte mindre än 10 Svenska lärosäten nämligen, Gymnastik- och
idrottshögskolan GIH, Högskolan i Halmstad, Malmö högskola, Örebro universitet,
Linnéuniversitetet, Göteborgs universitet, Karlstads universitet, Stockholms universitet, Luleå
tekniska universitet och Umeå universitet. Sex keynote speakers från fem länder varav två
från Sverige och en från vardera Kanada, Australien, Finland och England bidrog till den
höga kvaliteten. Jan Wrights föredrag om ungdomar, fysisk aktivitet och deras vardag var
välbesökt och barn- och ungdomsidrott var även ett populärt tema bland många av
konferensdeltagarnas presentationer. Övriga keynote speakers behandlade barn- och
ungdomsidrott ur ett barnrättsperspektiv, träning och mental hälsa, ungdomar, fysisk aktivitet
och deras vardag och att förstå (re)produktionen av neoliberal subjektivitet från ett
biopolitiskt perspektiv, representation och utbildningslandskap, avgränsad livssfär- med idrott
i fokus. Slutligen, Roland Robertsons föredrag handlade om hur det globala och lokala närmar
sig varandra och allt mer liknar varandra. I övrigt bestod konferensen av cirka 144 muntliga
presentationer och en postersession med omkring 20 bidrag. Presentationerna var tematiserade
under områdena Sport for All, Youth Sport and Physical Education, Gender and Diversity in
Sport, Sport, Health and Risk, Media and Sport, Top Level Sport, Sport Policy, Sport
Infrastracture and Events, Voluntarism and Sport Organizations och Open papers. Totalt
erbjöd konferensen 25 sessioner med moderatorer från 13 länder och 15 abstract reviewers
från 6 länder.
Ett nytt konferensinslag var doktorandaktiviteterna som löpte parallellt med det ordinarie
konferensprogrammet. Avsikten med årets nyhet var främst att uppmuntra och stärka
doktorandernas nätverksbyggande och att erbjuda inslag särskilt riktade till doktorander.
Några exempel på sådana inslag var ett frukostseminarium med temat ”Writing for
publication” och en workshop med temat ”How to be a successful researcher”. Därutöver
gavs möjlighet att för doktoranderna äta lunch med en senior forskare och att delta i en rad
sociala aktiviteter.

Sammanfattningsvis, konferensen tar upp sådana frågor som svenska idrottsforskare inom
samhällsvetenskap intresserar sig för som exempelvis barn- och ungdomsidrott och
idrottsämnet i skolan. Den höga andelen svenska forskare som presenterade studier av god
vetenskaplig kvalitet är ytterligare ett exempel på att svensk idrottsforskning står sig väl i
jämförelse med övrig Nordisk och utomnordisk idrottsvetenskaplig forskning. Antalet
deltagare verkar vara ganska stabilt mellan 150 och 200, vilket gör konferensen tillräckligt
stor för att det ska finnas nytt att upptäcka, men inte så stor att den känns opersonlig.
Konferensen ger onekligen många möjligheter till informella samtal mellan deltagare och
inbjudna föredragshållare. Därmed är konferensen en viktig mötesplats inte bara för teoretiker
utan också för praktiker där forskarnas resultat kan kommuniceras till allmänheten och
omvänt, allmänhetens kunskapsbehov kan synliggöras för forskarna. Trots en riktad inbjudan
till idrottsrörelsens representanter och företrädare fanns relativt få på plats vilket begränsade
denna möjlighet. Förhoppningsvis kan 2012 års konferens locka minst lika många deltagare
som i Sverige när den arrangeras i Bern, Schweiz den 20-23 juni.

Kim Wickman
Pedagogiska institutionen
Umeå universitet

FORSKARSKOLA
i idrott och hälsas didaktik
15 licentiander
Referensnummer till önskat lärosäte skall anges i ansökan
(GIH ref nr: 14-512/11, Malmö Högskola ref nr: 14-513/11,
Örebro universitet ref nr: 14-514/11)
Forskarskolan idrott och hälsas didaktik utlyser lediga studieplatser till utbildning på
forskarnivå som licentiand. Forskarskolan ges i samarbete mellan Gymnastik- och
idrottshögskolan (GIH), Malmö högskola, Örebro universitet och är ett led i regeringens
satsning på forskarutbildning av verksamma lärare (se vidare
www.regeringen.se/sb/d/14484/a/162008). Utbildningen startar våren 2012.
Forskarskolan omfattar studier om två år och sex månader. Deltagarna i forskarskolan blir
antagna till utbildning på forskarnivå i ämnet idrottsvetenskap vid något av lärosätena.
Studierna utgörs av 120 högskolepoäng. Studierna sker i en takt av 80 procent, med 20
procents ”tjänstgöring” på den skola där man arbetar till vardags. Licentianderna kommer
fortsatt att vara anställda på sin vanliga arbetsplats. Forskarskolan vänder sig till dig som har en
tillsvidareanställning som lärare och som vill vara med och utveckla den ämnesdidaktiska
kunskapen inom skolämnet idrott och hälsa.
För en mer utförlig beskrivning se www.gih.se/forskarskolanFIHD

Staten satsar på forskarutbildning av lärare i idrott och hälsa
Kompetensutveckling av lärare i idrott och hälsa har skett inom ramen för Lärarlyftet under
flera år. Med start 2012 kommer det nu att bli möjligt för verksamma idrottslärare att
kompetensutveckla sig på forskarnivå till en Licentiatexamen. Gymnastik- och
idrottshögskolan (GIH), Örebro universitet och Malmö högskola har fått medel från staten
för starta en forskarskola i idrott och hälsas didaktik, med plats för 15 lärare.
Ämnet idrott och hälsa har funnits i den svenska skolan sedan 1800-talets första hälft. Genom
åren har det genomgått många större och mindre förändringar. Samtidens undervisning i idrott
och hälsa vittnar om den brokiga bakgrunden på så sätt att det förekommer olika motiv till
varför ämnet finns i skolan, motiv som i sin tur hänger samman med olika
undervisningsupplägg och sätt att bedöma elevers deltagande och lärande. Ämnets
forskningsförankring har varit svag och fram till helt nyligen knuten till ett antal "stödämnen",
främst fysiologi och pedagogik. Detta har medfört att ämnets mångvetenskapliga karaktär har
försummats.
Under de senaste tio åren har forskningen om idrott och hälsa i skolan ökat markant. Till viss
del har didaktiska frågeställningar berörts i denna forskning, men sällan utifrån praxisnära
utgångspunkter. Behovet av systematisk kunskap om och en forskningsförankring av
verksamheten inom skolämnet idrott och hälsa är stort. Det senaste decenniets framväxt av
utbildningar på forskarnivå inom idrottsvetenskap i landet är också en förutsättning för att
kunskapsbildning och forskningsförankring ska kunna ske utifrån de specifika behov och
förutsättningar som gäller för verksamheten i idrott och hälsa.
Avsikten med forskarskolan i idrott och hälsas didaktik är att stärka praxisnära didaktisk
forskning med fokus på undervisning och elevers lärande. Utifrån denna inriktning kommer
forskningsprojekten att designas i samverkan mellan forskarstuderande och handledare.
Relevanta forskningsområden kan vara didaktiska frågor kring undervisningsinnehåll,
lärande, arbetsformer och bedömning som relaterar till såväl ämnesspecifika som
skolövergripande mål. Forskarskolan knyter an till en sedan tidigare väl utvecklad samverkan
mellan svenska och utländska lärosäten med utbildning och forskning inom idrottsområdet,
bland annat ett nyligen igångsatt forskningsprojekt kring kunskap och lärande i idrott och
hälsa som finansieras av Vetenskapsrådet.
Utlysning av platser i forskarskolan sker under hösten 2011. Antagning och institutionell
placering kommer att ske vid något av de tre lärosätena. Utbildningen inom forskarskolan
kommer att pågå under två och ett halvt år och omfattar 120 högskolepoäng, varav 45 poäng
utgörs av kurser och 75 poäng av arbete med ett forskningsprojekt som redovisas i form av en
licentiatuppsats. De lärare som antas kommer fortsatt att vara anställda på sin vanliga
arbetsplats. Studierna sker i en takt av 80 procent, med 20 procents ”institutionstjänstgöring”
på skolan där man arbetar till vardags.
Upplysningar lämnas av Suzanne Lundvall, GIH (suzanne.lundvall@gih.se), Mikael
Quennerstedt, Örebro universitet (mikael.quennerstedt@oru.se) eller Tomas Peterson, Malmö
högskola (tomas.peterson@mah.se).
För information om regeringens satsning, se på http://www.regeringen.se/sb/d/14484

INBJUDAN

BÄSTA STUDENTUPPSATS OM IDROTT 2010-11
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
Uppsatsen skickas in i två exemplar
110901
Besked till vinnaren/vinnarna
111123-24 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

SVEBIS FORSKNINGS- OCH UTBILDNINGSKONFERENS PAPERS
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
17/10 till (goran.patriksson@ped.gu.se). Bifogad abstrakt-mall ska användas.
Välkomna med bidrag!

Göran Patriksson, tel 031-7732481

Titel:
Poster ( )
Paper ( )
Författare,
hemvist, epost, tel-nr
Abstract:

Introduktion

(Använd
Times New
Roman 11 pt.
Max 600 ord)

Syfte & teoretisk ram
Metod
Resultat
Diskussion

SVEBIS FORSKNINGS- OCH UTBILDNINGSKONFERENS
POSTERS
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 17/10 till
staffan.karp@pedag.umu.se. Bidragen bedöms av en kommitté som även utser "bästa poster"
vid utställningen. Bifogad abstrakt-mall ska användas.
Välkomna med bidrag!

Staffan Karp, tel 090-7866118, 070-3956706
Ann-Christin Sollerhed, tel 044-203332, 070-8357106

SVEBIS ÅRSBOK 2012
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)
som avger ett omdöme, vilket redaktionskommittén baserar sitt beslut på.
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
är skrivet med det. Obs, använd inte raka citattecken utan enbart typografiska (”).
Längre citat samt citat skrivna på andra språk än den huvudsakliga brödtexten, formateras i tidskriften
med indrag och mindre teckenstorlek. Du markerar enklast dessa citat genom att använda mindre
teckenstorlek. Om du dessutom vill göra indrag från marginalen eller använda tätare radavstånd så går
det bra. Citattecken används inte.
Emfas (Betoning)

Emfas skall göras med kursiv stil.
Avstavning
Avstava inte texten. Eventuella avstavningar tas alltid bort för att slippa bindestreck mitt i raderna i
tidskriften.
Tankstreck
Observera att tankstreck (långt bindestreck) alltid skall användas då man vill markera paus. När det
används mellan siffror etcetera görs inget mellanrum före eller efter strecket. Exempel: 2003–2007.
Litteraturhänvisningar i texten
Litteraturhänvisningar skall skrivas i texten. Hänvisningen skall ange författarens efternamn, årtal och
(vid citat) sidhänvisning, allt för att hjälpa läsaren att snabbt hitta i den aktuella referensen.
Kommatecken används mellan efternamnet och årtalet och mellan årtal och eventuell sidhänvisning.
Sidhänvisningar skrivs p. resp. s. alternativt pp. resp s. Exempel: Weinberg & Gould, 2007, p 203.
Semikolon sätts mellan olika referenser. Exempel: Weinberg & Gould, 2007; Chelladurai, 2007.
Boktitlar som anges i löpande text ska kursiveras och inledande versaler skall användas i engelska
titlar. Exempel: Foundations of Sport & Exercise Psychology.
Artikelrubrik
Artikelrubriken får inte vara alltför lång. En kort titel, eventuellt med underrubrik, är bäst.
Abstract
Ett abstract skall alltid skrivas på engelska och omfatta maximalt 1000 tecken inklusive blanksteg och
avslutas med maximalt 5 keywords.
Referenser
Referenser skrivs i princip enligt APA (The Publication Manual of the American Psychological
Association). Exempel:
Böcker
Weinberg, R., & Gould, D. (2007). Foundations of Sport & Exercise Psychology. Champaign, IL:
Human Kinetics.
Tenenbaum, G., & Eklund, R.C. (Eds)(2007). Handbook of Sport Psycholgoy. Hoboken, NJ: John
Wiley & Sons.
Chelladurai, P. (2007). Leadership in Sports. In G. Tenenbaum & R.C. Eklund (Eds)(2007). Handbook
of Sport Psycholgoy. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
Tidskrifter
Hare, R., Evans, L., & Callow, N. (2008). Imagery use during rehabilitation from injury; A case study
of an elite athlete. The Sport Psychologist, 22, 405-422.
I ett manuskript på engelska skall icke-engelskspråkiga referenser ges inom parentes direkt efter
originaltiteln.
Bilder/Figurer/Tabeller
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
redaktionskommittén elektroniskt.

Välkommen som SVEBI-medlem!
Hej!
Nu är det åter dags att betala in medlemsavgiften till SVEBI – Svensk Förening för Beteendeoch 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 forskningsoch 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

