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Redaktören har ordet
Sommaren har gått och hösten står för dörren. När Du läser detta har universitet och
högskolor öppnat sina portar och är i full gång med höstens verksamhet. En tillbakablick på
sommaren vittnar om en en intensiv idrottssommar med EM i fotboll i juni, EM i fri idrott,
Wimbledon i tennis, Båstadtennisen i två veckor samt naturligtvis OS i London. I skrivande
stund stundar (!) en av världens största tävlingar – Paralympics i London. Som
handikappidrottsforskare ligger detta evenemang mig speciellt mycket om hjärtat. En extra
dimension är att en granne till mej i Lund – Rickard Straht, 17 år – deltar som Sveriges yngste
deltagare i Paralympics i fri idrott för blinda/synskadade. Paralympics har expanderat och slår
med all säkerhet alla publikrekord i London. Min rekommendation: se dessa tävlingar in
TV med dess fantastiska utövare. Det var för övrigt häromveckan en utmärkt dokumentär i
TV om den svenske handikappsimmaren Anders Olsson. Men han är mer än simmare – han
har genomfört ett antal Vasalopp och inte minst – landets enda Ironman i Kalmar, dvs ca 3,8
km simning, 18,2 mil cykel och ett avslutande maratonlopp (42195 m). Som en parentes kan
nämnas att jag mötte Anders Olsson i Vasaloppet för ca 5 år sedan i Risbergsbackarna, där
han sittande i sin sit-ski med armarna drog sig uppför detta sega uppförslut. Vi talades vid då
och träffades även senare i Mora. Han avverkade det loppet på knappt 11 timmar – en
fantastisk prestation av en fantastisk människa. Det visar på idrottens potential – inte minst för
funktionshindrade!
Jag har som SVEBIs utsände följt årets Båstadtennis – ett evenemang som jag bevistat sedan
1962. Svensk tennis har gått i vågdalar sedan 1950-talet, men nu är jag uppriktigt bekymrad
för svensk tennis´ framtid. Mina reflektioner finns med i detta nummer liksom tankar kring
mitt deltagande i den Nordiska idrottshistoriska konferensen i Stockholm i maj. Där var fokus
på 100-årsjubileét av Stockholmsolympiaden 1912.
I övrigt: ett antal uppsatssammandrag från Örebro universitet(Björn Tolgfors, Magnus Brolin
och Andreas Jakobsson), GIH ( Maja Bökman/Nathalie Lindquist) och
Linnéuniversitetet/Växjö (Ola Karlsson) samt en artikel från nyblivne doktorn i pedagogik
Ninitha Maivorsdotter – numera på Högskolan i Skövde. SVEBIs sekreterare Erwin Apitzsch
informerar om Mastersprogrammet i idrottsvetenskap i Lund samt betonar vikten av mental
träning inför stora idrottsuppgifter och vår ordförande ”Lollo” Sollerhed reflekterar kring
några sommarkonferenser.
Sen vill jag naturligtvis flagga för årets SVEBI-konferens, som lovar att bli utomordentligt
intressant – som vanligt vill jag med facit i hand tillägga. Konferensdagarna är den 14 – 15
november och konferensstället Umeå universitet. Tidig anmälan ger reducerat konferensavgift
– en avgift som fortfarande kan ses som den lägsta i sitt slag i landet. Alltså: vik dagarna och
anmäl Dej tidigt. All information finns med i konferensprogrammet i detta nummer.
Ytterligare en konferens ligger i ”pipeline”: SNAFA-konferensen i Halmstad i slutet av
oktober. Programmet finns med i detta nummer. På tal om konferenser: nästa års SVEBIkonferens kommer att äga rum på GIH i Stockholm i november. Konferensen kan ses som en
hommage till GIHs 200-årsjubileum. GIH – då GCI – bildades 1813 av idrottspedagogen P –
H Ling – den svenska gymnastikens fader.
Sen drar det ihop sig till nytt verksamhetsår – 1/10 2012 – 30/9 2013. Det innebär att det är
dax att betala ny medlemsavgift. Den är som vanligt låg: 50 kronor för
studerande/pensionärer, 150 kronor för övriga samt 300 kronor för organisationer/bibliotek.

Medlemsavgiften ger lägre avgift till vår forskningskonferens samt Idrottsforskaren med tre
nummer per år samt vår årliga forskningsskrift Swedish Journal of Sport Research (populärt
benämnd Svebis årsbok). Vårt plusgirokonto är det vanliga: 25 18 21-5. För kommande
deltagare i vår konferens i november gäller som vanligt att deltagaravgiften även innefattar
medlemskap för 2012-2013. Välkomna med inbetalning: både ny, nygammal och äldre
medlem. Glöm inte att notera aktuell e-postadress, eftersom Idrottsforskaren skickas ut
digitalt med tre nummer per år. Aktuell SVEBI-folder bifogas i detta nummer, där även
inbetalningskort finns medtaget liksom annan formalia.

Anders Östnäs
Redaktör
anders.ostnas@gmail.com

Succé för LUs masterprogram i idrottsvetenskap
Hösten 2009 startade det första internationella masterprogrammet i idrottsvetenskap vid
Lunds universitet. Programmet har två inriktningar – idrottspsykologi och idrottsmedicin –
och är ett exempel på gränsöverskridande utbildning med medverkan av
samhällsvetenskapliga fakulteten, medicinska fakulteten och tekniska högskolan. Programmet
ges i sin helhet på engelska och lockar många internationella studenter. De två första åren
hade vi mer än 700 sökande till de 20 platserna, men efter beslutet att kräva studieavgifter av
utomeuropeiska studenter har söktrycket minskat markant. De 24 studenter som började
höstterminen 2011 kom från 20 olika länder och representerar fyra kontinenter. Endast en av
dem är svensk.
De studenter som har antagits till den idrottspsykologiska inriktningen startar med en
grundläggande kurs i idrottsmedicin (7,5 hp), medan de som har antagits till den
idrottsmedicinska inriktningen börjasr med idrottspsykologi. Syftet är att de olika
inriktningarna skall få en gemensam grund att stå på¨inom de olika inriktningarna. Därefter
fortsätter den första terminen med en gemensam kurs i idrottspsykologi (7,5 hp) och i
idrottsmedicin (7,5 hp), varpå terminen avslutas med en kurs i ledarskap och kommunikation
(7,5 hp). Under den andra terminen ges fördjupningskurser i respektive inriktning. För dem
som studerear idrottspsykologi innebär det en kurs med inriktning på individen i prestationsoch motionssammanhang (15 hp) och en kurs i lagidrotternas psykologi (15 hp).
Den tredje terminen inleds med en praktikkurs (15 hp) då studenterna får tillämpa sina
kunskaper i en idrottsförening eller idrottsinriktad organisation. Praktikplatserna tillhandahålls
via Skåneidrotten, som vi har ett mycket bra samarbete med. I möjligaste mån försöker vi
tillgodose studenterna förstahandsval beträffande praktikplats och även se till att det finns en
student från varje specialisering på samma praktikplats. De studenter som gjorde sin praktik
höstterminen 2010 var synnerligen goda representanter för utbildningen och gjorde stor nytta i
sina föreningar. Detta medförde att vi nu har fler praktikplatser än studenter.
Ett exempel som belyser den insats som gjordes är omdömet från en tränare om en av våra
studenter: ” Jag skriver för att jag vill att du ska veta att vi är väldigt nöjda med vår student.
Han är en enorm hjälp för mig och övriga tränare. Spelarna har också ett stort förtroende för
honom och börjar be honom om hjälp mer och mer. Vi är i en situation i seriespelet där vi inte
nått de resultat vi hoppats på ännu och studenten gör en stor insats genom att få oss att tänka
på rätt sätt. Om jag varit i en klubb med bättre ekonomiska förutsättningar skulle jag sett till
så att han blev anställd på direkten. Jag hoppas att det är lärorikt för studenten att göra den här
praktiken. Jag önskar att vi hade mer tid att jobba ihop.Tack för att Du erbjöd en så ambitiös,
kompetent och samarbetsvillig student!”
Den tredje terminen avslutas med en gemensam kurs i metod och statistik (15 hp). Den sista
terminen ägnas åt uppsatsskrivande (30 hp). Även när det gäller uppsatsen försöker vi få en
idrottspsykologisk och en idrottsmedicinsk student att skriva tillsammans. Bland de
internationella studenterna är dock huvudinställningen att man vill vara ensamförfattare,
varför det inte blev så många gränsöversakridande uppsatser den första gången.

För att programmet skall motsvara de behov som finns inom idrottsrörelsen och andra
arbetsområden som kan beröra våra studenter, har vi inrättat ett arbetsmarknadsråd, som skall
sammantröäda två gånger per år. Vi har också för avsikt att bilda en alumniförening så att vi
kan hålla kontakt med våra examinerade studenter och på så sätt få veta vilka anställningar de
fått och var.

Erwin Apitzsch
Programdirektör

OS-medalj tack vare mental träning
Brittiska mästerskapen på 3000 m hinder 1987. Mark Rowland, som förra året gick över till
hinderdistansen efter att ha varit 1500-meterslöpare, ledde inför sista hindret. Alla trodde att
han, tack vare sin spurtförmåga som medeldistanslöpare, skulle vinna. Men, Rowland stupade
på sista hindret och kom aldrig med till VM i Rom. Mark Rowland hade som
medeldistanslöpare konkurrens av sina landsmän Sebastian Coe, Steve Ovett och Steve Cram,
som som alla var världsstjärnor, och därför fick han inte representera Storbritannien i
internationella mästerskap. Han valde då att satsa på hinder, men valet var inte självklart. Han
provade 5000 m, men det var för långt. Därför gjordes några försök på 3000 m hinder och
hans förutsättningar att lära sig att ta hindren bedömdes som goda.
Jag kom i kontakt med Mark Rowland i december 1987 då jag och en engelsk kollega, Carole
Seheult, arrangerade en veckolång kurs i mental träning för brittiska löpare inför OS i Seoul
1988. Han gav då uttryck för att det inte var någon höjdare att ta medalj i så udda gren. En
analys visade också att han efter fallet i brittiska mästerskapen 1987 tog hindren med stor
marginal, just i syfte att inte falla. Det medförde dock att tid förlorades. En tredje sak som han
hade problem med var om han försattes i oväntade situationer. Vid en tävling i Crystal Palace
missade han avfarten från motorvägen och kom därför för sent för att kunna genomföra hela
sitt uppvä’rmningsprogram. Detta upplevde han som ett oerhört störningsmoment och kände
sig handfallen inför situationen. Det var alltså följande saker som den mentala träningen gick
ut på: 1) Att identifiera sig som hinderlöpare och känna sig stolt över detta, 2) Att föreställa
sig att ta hindren på ett optimalt sätt genom visualisering och 3) Att lista olika tänkbara
scenarier och skaffa sig en beredskap för hur han skulle agera om de inträffade.
Mark Rowland fick ett mentalt träningsprogram, huvudsakligen inspelade band, och jobbade
bra med detta. Beträffande identiteten som hinderlöpare gjorde vi jämförelsen med Anders
Gärderud, som också började som medeldistanslöpare, för att sedan gå över till hinderlopp
och bli OS-mästare 1976. Om man vill ha en OS-medalj måste det kännas meningsfullt att
jobba för den. Då jag träffade honom i samband med DN-galan på Stockholms stadion i juli
1988 sade han spontant: ”Jag känner mig som en hinderlöpare”. I det följande loppet satte han
personligt rekord med 4,5 sekunder. Under de två följande månaderna fram till OS i
september av att han hade avsevärt förbättrat sina testresultat på ”Mental förberedelse” och
”Självförtroende”. När det gäller att förbereda sig på en uppvärmningstid, som är mindre än
den normala, gjorde vi upp en plan på vad han skulle göra om han bara hade 40, 35, 30 och så
vidare minuter på sig. Utgångspunkten var det antal minuter som stod till förfogande och hur
de bäst skulle utnyttjas. Det gav honom en enorm trygghet. Vi gick också igenom olika
tänkbara saker som kan inträffa under loppet, till exempel att han att han kommer fel inför ett
hinder eller att han blir instängd, i syfte att ha en plan ifall de skulle inträffa.
Vid OS i Seoul kvalificerade sig Mark Rowland till finalen och hade då den sjundebästa tiden
av deltagarna. I början av lopppet lade sig Rowland i mitten av det 13 man starka fältet,
avancerade till femte plats efter 2000 meter, till fjärde plats med två varv kvar och trea då
klockan ringde för sista varvet. Hans tränare, Alan Storey, hade lagt upp ett schema som
slutade på 8.10, det vill säga mer än fyra sekunder under hans personliga rekord och den
brittiske TV-kommentatorn sade om hans hinderteknik; ”He is looking comfortable over the
barriers”. Mark Rowland kom trea i loppet efter kenyanerna Julius Kariuki och Peter Koech
på tiden 8.07,96 minuter, som var nytt brittiskt rekord och han fick sin efterlängtade OSmedalj. I finalen sänkte han sitt personliga rekord med 9,5 sekunder och alltså totalt 14
sekunder under säsongen. Tiden 8.07,96 minuter är fortfarande brittiskt rekord på distansen.

Efter loppet sade Mark Rowland att det framför allt var den mentala träningen som hade gett
honom OS-bronset. Det var en fröjd att hjälpa Mark Rowland med den mentala träningen.
Han följde den uppgjorda planen till punkt och pricka och insåg att det krävs tid för att träna
mentalt.
Två år senare blev Mark Rowland silvermedaljör på 3000 meter hinder vid EM i Split och
därefter var den aktiva karriären över. Han blev tränare för unga, lovande unga brittiska
hinderlöpare och är numera verksam som tränare i Oregon Track Club Elite i USA.

Erwin Apitzsch
Institutionen för psykologi
Lunds universitet
Erwin.Apitzsch@psychology.lu.se

Gymnastiktränare och lärare i idrott och hälsa, en och samma ledare?
●

En observationsstudie om ledarskap

Gymnastik och idrottshögskolan, Maja Bökman (maja.bokman@gmail.com) och Nathalie
Lindqvist (flickis_salto@hotmail.com)

Inledning
Ledarskap är en prioriterad fråga inom flera områden, inte minst inom skola och
föreningsidrott. Teorierna om ledarskap och vad som utgör en bra ledare är många. Samtidigt
är behovet av bra ledare stort inom både företag, organisationer och i samhället. De flesta
människor kommer någon gång i sitt liv att inta ledarrollen. Det kan vara som förälder till
sina barn, som lärare i skolan eller som tränare i en idrottsförening. Det är inte heller ovanligt
att vara ledare inom flera områden samtidigt. Det ställs höga krav på dagens ledare och
egenskaper ställs mot varandra. Man ska vara bestämd och hård för att få saker gjorda men
samtidigt vara tillmötesgående, tillgänglig och se till allas bästa. Nutiden kräver att vi är
flexibla och kan anpassa ledarskapet efter olika situationer.

En del hävdar att en bra ledare ska kunna hantera relationer och vara lyhörd, andra menar att
en bra ledare ska sätta upp mål och ställa krav. Ledarskap kan ses som någonting medfött,
men också som en yrkesroll som man kan utbilda sig inom. Idag pratas det om olika
ledarstilar, till exempel positiva och negativa ledare, eller, som den här studien syftar till att
undersöka, auktoritära och demokratiska ledare.

Vi som hr skrivit uppsatsen har för avsikt att jobba både inom föreningsidrotten och inom
skolan och vill därför undersöka vad som krävs av oss som framtida ledare. Vi kommer att
arbeta som tränare i truppgymnastik samt som lärare i idrott och hälsa. Vår förhoppning är att
vi med vår uppsats kommer att få en inblick i om ledarskapet påverkas när man är ledare i två
olika kontexter.

Teoretisk utgångspunkt
Studien utgår ifrån en teori utformad av forskarna Tannenbaum och Schmidt. Den belyser
situationsanpassat ledarskap med fokus på delaktighet och maktfördelning. Teorin utgår
från att ledare kan förhålla sig på ett kontinuum (1-7) gällande grad av delegering, ansvar

och befogenheter. Ett kontinuum kan ses som en löpande skala från en pool till en annan.
Detta kontinuum har schematiserats genom att det har delats in i sju steg (se figur 2). Var
på kontinuumet en ledare befinner sig i olika situationer är beroende av ledarens krafter
(självförtroende och personlighet), efterföljarnas krafter (efterföljarnas erfarenheter och vilja
att ta ansvar) samt situationens krafter (problemets komplexitet och tidspress). (Svedberg
2007, s 326)

Auktoritärt ledarskap
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2.

3.
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Figur 2: Tannenbaum och Schmidts kontinuum med avseende på auktoritärt och demokratiskt
beslutsfattande.
Teorin har använts vid utformandet av studiens observationsschema, där de sju kategorierna
har legat som grund för det observerade beteendet hos ledarna. Vi har valt att definiera
kategori 1 och 2 som auktoritära beslut (ledaren ger order), kategori 3 – 5 som konsulterande
beslut (ledaren rådfrågar gruppen) och kategori 6 och 7 som demokratiska beslut (ledaren
och gruppen beslutar gemensamt). Detta för att tydliggöra åt vilket håll ledarna lutar åt på
kontinuumet.

Forskningsläge

Auktoritärt/demokratiskt ledarskap
Flera studier (Luthar 1996; Newton & Kushell 1986; Foels et al. 2000) har visat att grupper

i olika sammanhang föredrar ett demokratiskt ledarskap framför ett auktoritärt ledarskap.
Foels et al. (2000, s 684) genomförde en META-analytisk studie där 19 stycken vetenskapliga
artiklar granskades. Resultatet visade att tillfredsställelsen hos gruppmedlemmarna ökade
med ett demokratiskt ledarskap. Gruppens önskemål behöver dock inte överensstämma med
ledarens ledarstil.

Jämförelse mellan tränarrollen och idrottslärarrollen
Rupert & Buschner (1989, s 54 f.) kommer i sin studie fram till att det var stora skillnader
i form av mål och syften mellan träningarna och idrottslektionerna. Tränaren hade höga
krav och mål på sina atleter, vilka hade satts upp av tränaren själv. I idrottslärarrollen fanns
syften och mål med undervisningen redan uppsatta utifrån skolplanen. Ledaren hade därmed
mer beslutsrätt inom tränarrollen och kunde själv sätta upp riktlinjer för hur träningen
skulle genomföras och vad som skulle ingå i planeringen. Rupert & Buschner (1989, s 54)
uppgav att samtliga intervjuade ledare föredrog tränarrollen framför idrottslärarrollen. En av
anledningarna var att atleterna var mer motiverade och hade större motoriska färdigheter än
eleverna.

Auktoritärt/demokratiskt ledarskap hos tränare/idrottslärare
Många studier har skrivits kring auktoritärt och demokratiskt ledarskap. Dock har bara en
studie funnits där tränare och idrottslärare har jämförts med varandra. I den studien (Kwon,
Pyun & Kim 2010, s 141) framkom det att adepterna ansåg att det fanns stora skillnader i
demokratiskt beteende hos sin ledare. I idrottsundervisningen ansåg adepterna att läraren
var mer demokratiskt än i tränarrollen. Hypotesen ”i idrottslärarrollen uppvisar man ett mer
demokratiskt ledarskap än i tränarrollen”, bekräftades samtidigt som hypotesen ”i tränarrollen
uppvisar man ett mer auktoritärt ledarskap än i idrottslärarrollen” inte kunde bekräftas då
man kom fram till att det var situationen som avgjorde om ledaren var auktoritär och inte
tränarrollen eller idrottslärarrollen. Det är dock svårt att relatera dessa resultat till vår studie.
Kwon, Pyun & Kim utgår ifrån adepternas synvinkel och adepterna har dessutom träningar/
idrottslektioner med samma ledare. Dessa förutsättningar är inte desamma som i vår studie,
men det är en faktor att ha i åtanke. Gruppmedlemmarnas tillfredställelse skulle kunna
påverka ledarskapet.

Syfte och frågeställningar

Syftet med studien är att undersöka hur ledarskapet påverkas när man är ledare i två olika
kontexter. De frågeställningar vi vill besvara är:
●

Hur fattas beslut i tränarrollen i jämförelse med lärarrollen?

●

Hur fattar de enskilda ledarna beslut i de olika kontexterna?

Metod
Vi har valt att genomföra en kvalitativ kritisk händelse-observation (Johansson & Svedner
2010, s 45), även om vi också tar hänsyn till kvantiteten. Vi som observatörer dokumenterar
endast när ett kritiskt skede inträffar, det vill säga varje gång ledaren tar ett beslut.
Inriktningen var relevant eftersom syftet var att undersöka auktoritärt och demokratiskt
ledarskap med avseende på beslutsfattande. Vi kunde med hjälp av kritisk händelseobservation löpande dokumentera när beslut togs av ledaren och vilken grad av auktoritärt/
demokratiskt beslutsfattande som uppvisades.

Ett Beslut definieras i Nationalencyklopedin (2011) som ”val av olika handlingsalternativ”.
Vi har valt att utveckla denna definition för att tydliggöra vad ett beslut innebär för oss.
Ett beslut fattas när ledaren tar initiativ till en förändring. Ledaren gör ett val som berör
gruppen. Ledaren kan då förmedla besluten på olika sätt. Dessa kan vara både planerade
och intuitiva. I enighet med vårt observationsschema kan ett beslut förmedlas genom order,
genom konsultation med gruppen eller genom en gemensam överenskommelse med gruppen.

Tre observationer genomfördes per ledare och kontext. Varje ledare observerades därmed
sex gånger och totalt genomfördes 18 observationer. Varje observation var 40 minuter
lång. Antalet observationer kan ses som få, men det har inte varit möjligt att genomföra fler
observationer på grund av tidsaspekten. Lektionerna i idrott och hälsa och träningarna delades
in i tre delar: i början, i mitten och i slutet. Varje del observerades en gång under 40 minuter.
Observationerna genomfördes kontinuerligt under en treveckorsperiod och dokumenterades
med hjälp av observationsscheman och en ljudinspelare. Observatörerna deltog ej aktivt i
upplägg och undervisning utan var fullständiga observatörer.

Diskussion
De observerade ledarna uppvisade ett beslutsfattande som pekar åt ett auktoritärt ledarskap
i de båda kontexterna. Under samtliga observerade tillfällen har fler auktoritära beslut tagits

hos de tre ledarna i både tränarrollen och lärarrollen. I tränarrollen tas 137 auktoritära beslut,
30 konsulterande beslut och 21 demokratiska beslut. I lärarrollen tas 143 auktoritära beslut,
11 konsulterande beslut och 26 demokratiska beslut. En stor majoritet av besluten har i vår
studie kategoriserats in som auktoritära beslut trots att tidigare studier (Luthar 1996; Newton
& Kushell 1986) visat på att grupper i olika sammanhang föredrar ett demokratiskt ledarskap
framför ett auktoritärt ledarskap. Då tidigare studier främst har fokuserat på vad gruppen
föredrar behöver det inte innebära att det är den mest optimala formen av ledarskap. Det är
möjligt att yngre grupper, så som de observerade ledarnas grupper, är mer beroende av ledare
som sätter gränser och fasta ramar i högre utsträckning än vuxna människor i arbetslag.

Beslutsfattandet i tränarrollen och lärarrollen uppvisar i vår studie liknande resultat inom flera
områden. Ledarna uppvisar sammantaget ett liknande beslutsfattande när det gäller totalt antal
fattade beslut. Detta kan tyda på att en och samma ledare uppvisar samma ledarskapsmönster
oavsett kontext. De uppvisar också sammantaget ett liknande beslutsfattande gällande antalet
auktoritära beslut och antalet demokratiska beslut, även om de enskilt agerar olika. Den stora
skillnaden återfinns i antalet konsulterande beslut där man i tränarrollen fattar fler beslut.
Tidigare forskning (Rupert & Buschner 1989, s 54 f.) visar att atleter är mer motiverade än
elever vilket kan bidra till att ledarna i tränarrollen kan diskutera sig fram till beslut i högre
grad. Både ledare och atleter har mål och vill sträva framåt vilket skulle kunna bidra till att
bägge parter måste vara delaktiga för att träningen ska bli som mest effektiv.

Vår studie visar att lärarna i idrott och hälsa fattar fler demokratiska beslut i jämförelse
med antalet konsulterande beslut. Det kan bero på att eleverna i skolan inte är lika insatta
i lektionsinnehållet som atleterna på träningarna. På lektionerna i idrott och hälsa är det
många olika aktiviteter som ska ingå och eleverna har därmed inte samma möjlighet att
påverka lektionsinnehållet. Det gör det svårt för ledaren att anamma ett konsulterande
beslutsfattande då de har ansvar för att presentera en bred aktivitetsbank. Istället är det möjligt
att läraren i idrott och hälsa tar fler auktoritära beslut där ledaren ensam beslutar upplägg,
eller demokratiska beslut där eleverna får välja upplägg efter definierade ramar. Att integrera
eleverna i beslutsfattandet skulle kunna innebära att många olika viljor ställs mot varandra
vilket i slutändan skulle innebära att ledaren ändå är den som fattar det avgörande beslutet.

I Tannenbaum och Schmidts teori är beslutstagandet beroende av tre krafter: ledarens krafter

(självförtroende och personlighet), efterföljarnas krafter (efterföljarnas erfarenheter och vilja
att ta ansvar) samt situationens krafter (problemets komplexitet och tidspress). Det gör det
därför svårt för oss att exakt konstatera vilka av dessa variabler som resultatet beror på. I
uppsatsens startskede utgick vi ifrån att de två olika kontexterna där tränare och lärare verkar
var två helt skilda situationer. Detta visade sig inte vara fallet då tränarrollen och lärarrollen
som separata kontexter inte nödvändigtvis behöver vara det som påverkar ledarskapet mest.
Situationerna har varit så pass olika att inga tydliga mönster kunnat ses mellan de olika
kontexterna. Varje enskild ledares situation har varit individuell. Det är möjligt att resultatet
hade sett annorlunda ur om fler observationer genomförts, samt med ledare som tränade/
undervisade adepter i samma ålder, nivå och med samma innehåll.

De tre observerade ledarna uppvisar enskilt olika former av beslutsfattande. Ledare 1 och
3 fattar fler demokratiska beslut i sin tränarroll än i sin lärarroll, medan ledare 2 uppvisar
ett motsatt resultat. Gemensamt för de tre ledarna är att alla fattar fler auktoritära beslut än
demokratiska beslut i de båda kontexterna. Vi kan inte se några generella skillnader i hur
beslut fattas i de olika kontexterna. Resultatet visar att många olika aspekter förmodligen
bidrar till hur beslut fattas. Kontexterna behöver därför inte vara det som är avgörande för
ledarskapets utformning.
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Estetiska lärprocesser i idrottsutövning
Det är en sån’ skön känsla när bollen går i korgen med lagom spinn.
Bläddrar man i böcker som handlar om estetik, som exempelvis Estetiska lärprocesser –
upplevelser, praktiker och kunskapsformer (Lindstrand & Selander, 2009), eller söker bland
tidskrifter med ordet ”estetik” i titeln, som exempelvis The British Journal of Aesthetics, är
det lätt att få intrycket att estetik bara är relevant i förhållande till särskilda verksamheter så
som konst, dans, musik eller drama. Sällan – om inte aldrig – finner man texter som handlar
om estetik i relation till idrott. Om man söker sig till litteratur där idrott står i fokus, är
chanserna större att man finner texter som behandlar estetik och idrott, men då rör det sig
oftast om dans som inslag i idrottsundervisning, eller konståkning, eller rytmisk gymnastik,
eller någon annan ”estetisk” aktivitet som kan utövas inom idrottens domäner (se exempelvis
Gard, 2006). Det kan också hända att man finner texter som handlar om den estetiska
upplevelsen av att som åskådare njuta av fotboll eller av åsynen av vackra, gröna golfbanor
(se exempelvis Wright, 2003). Vad som förekommer betydlig mer sparsamt i litteraturen är
texter som belyser estetikens närvaro i idrottsutövandet som sådant, det vill säga erfarenheter
från eget utövande som uttrycks i estetiska termer – så som i det inledande citatet – och som i
kraft av den estetiska upplevelsen ger en särskild mening åt praktiken och utgör en del i
lärandet. Bristen på texter kan naturligtvis spegla ett relevant tomrum utifrån aspekten att
estetik inte kan relateras till idrottsutövning på ett användbart sätt, men som titeln på min
avhandling antyder Idrottsutövandets estetik: En narrativ studie av meningsskapande och
lärande (Maivorsdotter, 2012), är det en slutsats som jag inte är beredd att stödja . Efter att ha
tagit del av bland annat Per-Olof Wickmans och Britt Jakobsons arbete om estetikens
betydelse för lärande i naturvetenskap (Wickman, 2006; Jakobson & Wickman, 2008;
Wickman & Jakobson, 2009), fann jag grund för antagandet att studier av estetiska
upplevelser är ett fruktbart sätt att undersöka meningsskapande och lärande i idrottsutövning.

I texten som följer kommer jag att redogöra för några av de fynd som avhandlingen har
frambringat. Texten inleds med en kort introduktion av några av de teorier som legat till
grund för undersökningen. Därefter följer avsnitt som koncentreras kring den estetiska
upplevelsen av fullkomning och dess betydelse för lärande, och estetiska upplevelser i termer
av smak för idrottsutövning. Texten avslutas med en kort reflektion angående avhandlingens
huvudsakliga resultat.

Ludwig Wittgenstein och John Dewey
Ludwig Wittgenstein formulerade aldrig några teorier om lärande, men hans betoning på hur
ord får betydelse genom dess användning, kan användas för att förstå en aktivitet som lärande.
Inom idrottens domäner, resulterar den frekvent ställda frågan ”hur känns det?” i språkliga
utbyten där omdömen som ”härligt”, ”hemskt”, ”kul”, ”jobbigt” eller ”skön känsla” är vanligt
förekommande. Även utan den inledande frågan, visar forskningsrapporter, TV-intervjuer och
vardagliga samtal, att människor ofta använder sig av omdömen av det här slaget i samband
med idrottsutövande. Dessa omdömen kan sägas vara estetiska omdömen, eftersom de är
omdömen som berör om något är behagligt eller obehagligt, skönt eller fult, eller berör
kvalitéer som inte finns i handlingen eller saken i sig (Wickman, 2006). Exempelvis, om en
elev hoppar 3,82 m och läraren säger ”du hoppade 3,82” är inte detta ett estetiskt omdöme,
eftersom hoppet rent faktiskt hade denna längd. Om läraren däremot säger ”du hoppade grymt
långt” är det sägas vara ett estetiskt omdöme. ”Grymt långt” är inte en kvalitet i hoppet i sig,
utan är ett värde som läraren tillmäter hoppet. Wittgenstein (1953/1992; 1969/1992)
framhåller att det centrala i kommunikationen människor emellan, är inte vad exempelvis
omdömet ”grymt långt” har för betydelse i alla sammanhang – det är inte fruktbart att försöka
finna universaldefinitionen av ”grymt långt”. Vad som däremot är av intresse är hur omdömet
”grymt långt” används i dialogen mellan lärare och elev för att föra aktiviteten vidare. Genom
omdömet ”grymt långt” visar läraren vilka handlingar som kan sägas vara ”grymma” och
följaktligen också eftersträvansvärda. I min avhandling har jag inte studerat samtal människor
emellan. I stället har jag använt mig av berättelser skrivna av olika typer av idrottsutövare. I
analysen av berättelserna har jag utgått ifrån idrottsutövarens användning av estetiska
omdömen, som ett sätt förstå vilka handlingar som idrottsutövare upplever leder lärandet i
positiv riktning, och vilka handlingar som upplevs leda i motsatt riktning. Genom att
analysera användningen av estetiska omdömen har jag kunnat se vilka handlingar som
idrottsutövare upplever höra hemma i ett specifikt sammanhang och vilka handlingar som
upplevs inte göra det. Jag har även kunnat följa hur idrottsutövare skapar mening om lärande
och hur de upplever sina egna möjligheter att delta i en specifik idrottsutövning.

Genom att Wittgenstein (1953/1992; 1969/1992) bland annat betonar handlingens betydelse,
är hans filosofi möjlig att länka samman med utbildningsfilosofen John Deweys (1934/1980)
pragmatiska perspektiv på estetik och lärande. För att kunna undersöka estetik har jag följt
Dewey (1934/1980) i spåren och gett denna upplevelse följande definition: En estetisk
upplevelse är erfarandet av hur separata delar faller samman till en fullkomnad helhet, som
exempelvis när de separata delarna ”rörelse”, ”tid”, ”kraft”, ”placering”, ”materia” (kropp,
boll, mål) och ”socialt sammanhang” resulterar i det fullkomliga fotbollsmålet. Den estetiska
upplevelsen är intensiv och bortom vardagens ständiga flöde av upplevelser. Den kan
illustreras av den intensiva känsla som den hängivne löparen upplever vid en lyckosam
målgång i New York maraton, i kontrast till den känsla som samma löpare upplever vid
avslutningen av ytterligare en löparrunda under en träningsperiod. En estetisk upplevelse är
såväl personlig som beroende av sitt sammanhang . Enligt Dewey (1934/1980) har en estetisk
upplevelse en tydlig början, mitt och slut, vilket gör att den skiljer sig från vardagens ström av
upplevelser. Samtidigt framhåller Dewey (1934/1980) att estetiska upplevelser ingår i det
dagliga livet, som en aspekt som leder handlandet i en viss riktning. I vardagen
uppmärksammar vi kontinuerligt om våra handlingar leder i önskad riktning (mot
fullkomnande) eller i icke önskad riktning (bort från fullkomnande). Detta kan exemplifieras
av det inledande citatet där studenten upplever att bollen går i korgen på ett fulländat sätt.
Omdömet ”med lagom spinn” som visar att skottet har gått i korgen på ett fulländat sätt,
förstås av alla som delar studentens smak för basket. En estetisk upplevelse är således både en
intensiv och exklusiv upplevelse (exempelvis att avsluta New York maraton), såväl som en
ständigt närvarande aspekt som leder människors handlingar vidare i olika situationer
(exempelvis att sätta ett snyggt skott i korgen under en lektion i basket).

Sammanfattningsvis kan sägas att avhandlingens teoretiska ramverk bygger i huvudsak på
arbeten av Ludwig Wittgenstein och John Dewey. Med utgångspunkt från avsnittet ovan,
kommer jag nu att beskriva och illustrera vilket meningsskapande och lärande som blir synligt
i berättelser skrivna av idrottslärarstudenter som deltagit i lektioner i gymnastik, basket och
handboll med utgångspunkt från de estetiska omdömen som används i skrivna berättelser.

Upplevelse av fullkomnande
Avhandlingen visar hur idrottsutövare använder estetiska omdömen i anslutning till om
handlande är på väg mot eller bort från fullkomning. I berättelserna används ofta positiva
estetiska omdömen om de handlingar som idrottsutövaren upplever leder aktiviteten mot
fullkomning, och likaså används negativa estetiska omdömen för att beskriva handlingar som
idrottsutövaren upplever leder bort från fullkomning. Detta kan illustreras av studenten som
ger sig själv omdömet ”feg” i anslutning till att inte utföra – vad hon kallar – ”de svåraste
övningarna” under en lektion i gymnastik, eller skridskoåkaren som använder omdömet
”magiskt” i samband med den fria och fartfyllda åkningen på en nyspolad isbana. Att inte
göra svåra övningar leder studenten bort från fullkomnande av lektionen, medan att åka fritt
på en nyspolad is leder skridskoåkaren mot fullkomnande av skridskoåkning. De estetiska
omdömen som idrottslärarstudenten eller skridskoåkaren använder visar vilka handlingar som
de upplever leder mot eller bort från fullkomning. Dessa omdömen är inte enbart personliga,
utan normativa, och visar vad som är önskvärt eller inte önskvärt inom olika typer av
idrottsutövande. Att omdömen är normativa betyder att de såväl speglar, som aktivt påverkar,
hur något värderas.

Jag kommer nu att illustrera hur handlande och fullkomning kan samspela i en berättelse
skriven av en idrottslärarstudent som deltar i basket. Jag har kursiverat de estetiska omdömen
som ligger till grund för analysen.
Jag är ganska ovan basketspelare, har bara spelat lite på skolidrotten och en del
på fritiden ibland. Jag upplevde den här lektionen som mycket givande. Det var
en stegring och en röd tråd genom hela lektionen. Vi började från början med
det enkla och gick till det svåra. Ungefär som ett pussel. Eftersom jag inte alls
kunde särskilt mycket basket innan, så blev jag glatt överraskad hur fort man
gjorde framsteg. Jag lärde mig bla. skott-teknik, skott i fart, hoppskott, lay up
m.m. Och taktik i anfalls- och försvarsspel. Det kändes väldigt bra i hela
kroppen och knoppen. I och med stegringsövningarna kändes det bra att först
behärska ett moment och sedan bygga vidare på det. I och med det fick jag
bättre självförtroende och blev mer motiverad att försöka lära mig. Det var
roligt och lärorikt att lektionen var en ”påbyggnad” av förra lektionen. Jag
känner att jag har blivit mycket bättre på att skjuta och förstår tänket i
basketspelet lite mer och bättre. Att det var mycket enskild skott-träning, fast i
grupp, var bra. Då kunde man koncentrera sig på sig själv, men samtidigt se på
andra och få tips av dem. När man gör många mål i korgen efter varann, känner
jag mig glad i hela kroppen, men om jag missar en del skott, känns det som att
korgen har övertaget och hur man än skjuter vill bollen inte gå in. Det är lite
tungt. Men förr eller senare vet man att det vänder.

Vilken förväntan finns återgiven i studentens berättelse? I sitt sätt att skapa mening om
lektionen tycks studenten sträva efter att erövra basketens specifika rörelsemönster. Utifrån
denna strävan uppfyllde lektionen studentens förväntningar. Hon uttrycker detta genom det
estetiska omdömet ”mycket givande” i samband med att hon beskriver att lektionen hade en
röd tråd och en stegring från det enkla till det svåra. Vad gäller hur lektionen är upplagd, så
stödjer den studentens möjlighet att ”fullkomna” basketens rörelsemönster. Studentens
förväntningar om att bli en fullvärdig basketspelare infrias också av att hon gör snabba
framsteg, vilket tydliggörs genom det estetiska omdömet ”glatt överraskad”. Studenten
framhåller ytterligare varför lektionen, enligt henne, har en tydlig riktning mot fullkomning
genom att skriva ”väldigt bra”, ”bra”, bättre och ”blev mer”. Studenten sammanfattar att
lektionen infriar hennes förväntningar genom de estetiska omdömena ”roligt och lärorikt”.
Därefter följer ytterligare några positiva estetiska omdömen ”mycket bättre”, ”lite mer och
bättre” och ”bra”. Studenten skriver även att hon kände sig ”glad i hela kroppen”. Finns det då
ingenting som hotar denna positiva riktning? I slutet av berättelsen fäller studenten några
negativa estetiska omdömen som visar att fullkomnandet inte pågår utan problem.
Basketkorgen tillskrivs ”att ha övertaget”, vilket är ett negativt estetiskt omdöme då detta är en
kvalité som basketkorgen rent faktiskt inte har. Studenten skriver också att svårigheten att inte
få bollen i korgen känns ”lite tungt”. Vi kan på detta sätt – genom de negativa estetiska
omdömena som studenten använder – se vilka handlingar som studenten upplever leder bort
från fullkomning.

De handlingar som studenten upplever leder mot fullkomning kan alla direkt eller indirekt
knytas till utvecklandet av basketens specifika rörelsemönster och förståelse av spelet. De
fåtaliga handlingar som går i motsatt riktning – bort mot fullkomnande – handlar om att inte
lyckas sätta bollen i korgen. Denna normativa sortering av vilka handlingar som leder i önskad
riktning speglar en norm som även förekommer inom föreningsidrotten. Att utveckla
rörelserepertoar och speluppfattning med avseende på att producera mål, är handlingar som ges
ett positivt värde såväl inom föreningsidrott som – vilket visas av studentens berättelse – inom
idrottslärarutbildningen. Studentens estetiska upplevelse av lektionen, det vill säga, hennes
upplevelse av vilka handlingar som leder mot fullkomning, påverkar vilket lärande som sker.

Med smak för idrott
Avhandlingens visar att idrottsutövares estetiska upplevelse inte styrs helt och hållet av det
formella syftet med utövandet. Även idrottsutövarnas egna syften och erfarenheter spelar in.
Detta visas exempelvis i en av avhandlingens delstudier av en flicka som åker konståkning.
Flickan delar inte den av föreningsidrotten påbjudna normen, nämligen att teknikträning leder
till fullkomning. Flickan upplever att åka fritt och fartfyllt som estetiskt tilltalande, medan att
träna figuråkning och andra påbjudna rörelser, inte leder till fullkomnande enligt henne. I
berättelsen synliggörs ett didaktiskt problem som även Wickman och Jakobson (Wickman,
2006; Jakobson & Wickman, 2008; Wickman & Jakobson, 2009) belyser i sina studier av
elever som deltar i naturorienterad undervisning. Individers faktiska estetiska upplevelse av
vilket handlande som leder mot fullkomning, kan hamna i konflikt med den rådande normen
om vilket handlande som leder mot fullkomnande. Enligt Wickman och Jakobson (Wickman,
2006; Jakobson & Wickman, 2008; Wickman & Jakobson, 2009) finns det i sådana
situationer bara två möjligheter för individen för att kunna fortsätta med aktiviteten. Det ena
alternativet är att individen använder sin uppfinningsrikedom och kommer på ett alternativt
sätt att handla som inte är negativt estetiskt, med andra ord, att individen omformulerar och
påverkar normen. Det andra alternativet är att individen vänjer sig – ett ord som ofta används
för lärande – vilket i det här sammanhanget kan uttryckas som att individen ändrar smak.
Genom att helt enkelt upprepa handlingen kan individen lära sig att de negativa estetiska
upplevelser som han eller hon har, kan transformeras till positiva. Individen accepterar eller
böjer sig för den rådande normen.
Detta handlingsmönster – att delta för att så småningom vänja sig – är frekvent
förekommande i idrottslärarstudenternas berättelser. I analysen som följer kommer jag att ge
ett kort exempel på hur studentens smak för idrottsutövande, som i huvudsak har sin grund i
tidigare erfarenheter som gymnast, hamnar i konflikt med den rådande smaken för
idrottsutövning under en lektion i handboll.

Jag kände mig ovan vid situationen. Har inte spelat handboll sedan högstadiet.
Kom knappt ihåg regler eller taktik. Tänker mest på när man ser handboll på
TV. Lektionen gav mig kunskap om regler, plan, antal spelare m.m. Svårt att få
till ett spel. Det var högt tempo, rörigt, hårda bollar. Men det gick ändå över
förväntan. Jag gjorde inte illa mig och de flesta spelar juste spel, vilket jag
uppskattar mycket eftersom jag är så ovan. Jag blev varm och andfådd. Kände
mig duktig när passen gick rätt, eller då man kände att man bidrog till spelet.
Jag gillar snabba och fartfyllda spel. Bra övningar innan själva spelet började
gjorde att man kom in i det hela, i spelet, på ett bra sätt. Bra med korta
matcher. Jag har lärt mig hur spelet är uppbyggt, att man måste vara snabb i
fötterna, se och ta snabba beslut. Jag har också lärt mig massa nya namn och
begrepp som 0-6 uppställning, 9 m linje osv. Den övning som jag tyckte var
mest obehaglig var den första övningen, när man på en bestämd yta skulle
passa till varandra 2 och 2 på massa olika sätt. Passningarna i sig var kul. Men
lite obehagligt när någon springer rakt in i en. Men det är nog bra att öva på att
hålla uppmärksamheten på flera olika saker samtidigt. I kroppen kändes det bra
under hela lektionen, varm, svettig. Kul att känna samhörighet med sitt lag.
Anna [studiekamrat, fingerat namn] förklarade också var jag skulle placera mig
och hur spelet fungerade. Då kände jag mig mer bekväm.

Studentens syfte med att delta i lektionen tycks vara att kunna delta i handbollsspelet som en
fullvärdig spelare. Genom att omväxlande använda positiva och negativa estetiska omdömen,
visar studenten på ett antal konflikter mellan hennes smak för idrottsutövning och den smak
som råder under lektionen. Konflikterna försvårar hennes deltagande i lektionen och påverkar
riktningen för lärande. De negativa omdömena handlar om att studenten känner sig ovan, att
det är svårt att få till ett spel och att det var obehagligt med känslan av att någon kunde
kollidera med henne. De positiva estetiska omdömena handlar om att hennes deltagande i
lektionen gick över förväntan, att hon passade rätt och därmed kände sig duktig, och att det var
kul att känna samhörighet med ett lag. De konflikter som studenten upplevde var att hon i och
för sig tycker om snabba och fartfyllda spel, men att det var obehagligt med handboll där
spelare kan kollidera i högt tempo. Hon tyckte också att hennes deltagande gick över
förväntan, men detta uttrycktes i relation till att inte ha skadat sig under lektionen. Som helhet
visar de estetiska omdömena att studentens deltagande präglas av en känsla av osäkerhet som
påverkar hennes lärande. Berättelsen synliggör en ”estetisk konflikt” mellan studentens smak
för idrottsutövning och den smak för idrottsutövning som råder under lektionen i handboll.
Studenten ifrågasätter inte den rådande smaken i sin berättelse. Värdet av bollspel är en starkt
rådande norm inom idrottslärarutbildningen (Larsson, 2009). I stället kan man i berättelsen se
hur studenten försöker införliva den rådande smaken till att även vara hennes egen, något som
tycks ske med varierande framgång. Studenten har i huvudsak erfarenheter från en individuell
idrott och bollsportens laganda ges positiva förtecken genom att studenten använder sig av det
estetiska omdömet ”kul”.

Däremot visar det halvt positiva omdömet ”nog bra” att det är tveksamt om närvaron av
hårdför kroppskontakt verkligen har införlivats i studentens smak för idrottsutövning.

Avslutande reflektion
Jag har i ovanstående text velat visa hur människors estetiska upplevelse av idrottsutövning
påverkar riktningen för lärande. Upplevelsen av om handlande leder mot eller bort från
fullkomning, utgör en central del i individers sätt att skapa mening om idrottsutövning och får
därmed konsekvenser för det lärande som sker. Den estetiska upplevelsen är såväl personlig
som beroende av sammanhang, något som synliggörs i bruket av estetiska omdömen i
samband med idrottsutövning. I avhandlingen visas hur idrottsutövares estetiska upplevelse
kan leda till att de tar sig vidare i aktiviteten på ett lyckosamt sätt, men även hur den estetiska
upplevelsen kan bidra till motsatsen. Det är i dynamiken mellan upplevande, handlande och
sammanhang som estetiken kopplas till lärande. Denna dynamik innebär didaktiska
utmaningar för dem som engagerar sig i idrottsutövande och lärande. Att som idrottslärare
eller tränare uppmärksamma estetiska omdömen och reflektera över de processer som dessa
omdömen såväl speglar, som aktivt påverkar, är en möjlig väg att öka förståelsen för lärande.
I min avhandling Idrottsutövandet estetik presenteras ett sätt att analysera och reflektera över
lärande med utgångspunkt från estetiska upplevelser och det är min förhoppning att
avhandlingen ska bidra med redskap för att utveckla idrottsdidaktiken.
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Bedömning för lärande i idrott och hälsa på gymnasiet
Inledning
”Bedömning för lärande” (=BFL) eller ”formativ bedömning” har blivit allt vanligare i den
svenska gymnasieskolan på senare tid. Enligt Dylan Wiliam (2010) handlar BFL i stora drag
om att läraren fortlöpande bedömer läget i elevens lärande i förhållande till kursens mål, för
att kunna ge så bra feedback som möjligt, så att eleven kan ta nästa steg mot måluppfyllelse.
Eleven förväntas dessutom fortlöpande ställa sig själv frågorna; Vad är målet? Var befinner
jag mig? Vad är nästa steg? Wiliam (2010) jämför eleven med en pilot som måste känna till
målet för sin resa och kompassriktningen dit, för att överhuvudtaget nå fram. Läraren
motsvarar flygledaren som sitter i kontrolltornet och ansvarar för vägledning, så att alla
piloter ska kunna starta och landa på ett säkert sätt och kommunicera i det gemensamma
flygrummet så väl som möjligt. Enligt min mening tyder denna metafor på att en central tanke
i BFL är ”styrning” och att det borde vara möjligt att undersöka ”i vilken riktning” eleverna
styrs genom detta förhållningssätt. Det har jag för avsikt att göra i min studie av BFL i ämnet
idrott och hälsa på gymnasiet. (Denna artikel är en sammanfattning av det pågående arbetet.)
I bakgrunden kommer jag att beskriva hur BFL kan ses som ett symptom på den statliga
styrning som den svenska skolan numera verkar under. Ur ett skolpolitiskt perspektiv kan
marknadsliberalism sägas ligga till grund för kunskapsbedömningen. Det tar sig uttryck
genom ett ökat fokus på mätbarhet och (internationell) jämförbarhet av skolors och elevers
resultat. Kvalitetssäkring, effektivitet och konkurrenskraft är ledord inom ramen för den
centrala styrningen av skolan (Korp, 2011). Wahlström (2011) menar att den politiska
styrningen ändrat fokus från mål-/resultatstyrning till att syfta mer mot krav-/kontrollstyrning
under senare år. ”I krav- och kontrollstyrningen tonas målens roll ner, medan detaljerade
kunskapskrav, juridisk reglering och utvärdering, som även rör hur verksamheten arbetar med
sitt uppdrag, ges ett större utrymme” (Wahlström, 2011, s.12).
Min förförståelse, baserad på egna erfarenheter och många samtal med kollegor, är att vissa
lärare främst tycks använda formativ bedömning som en instrumentell metod, med fokus på
styrning och kontroll för att åstadkomma en rättvis betygssättning. Andra pedagoger verkar
uppfatta BFL som ett friare pedagogiskt förhållningssätt med det huvudsakliga syftet att ge
eleverna goda förutsättningar för lärande och utveckling till självstyrande (=autonoma)
medborgare. Styrningen av eleverna kan även beskrivas i termer av konformism och
kreativitet; Styrs eleverna genom en normaliseringsprocess mot likformning utifrån lärarens
tolkning av kursmålen eller finns det möjlighet till kreativitet i undervisningen, vilket t.ex.
kan innebära olika individuella vägar mot måluppfyllelse?

Jag har valt att betrakta detta problemområde som ett didaktiskt spänningsfält, inom vilket det
råder en slags dragkamp mellan olika dialektiska förhållanden: styrning – självstyrning,
kontroll – frihet samt konformism – kreativitet (inkl. konvergent – divergent tänkande &
reproduktion – produktion av kunskap). Spänningen mellan polerna i respektive motsatspar
innebär sällan något ”antingen eller-förhållande”, utan begreppen ska snarare betraktas som
något läraren medvetet eller omedvetet ”skapar förutsättningar för i olika utsträckning”.
Tidigare forskning
Redelius och Hay (2011) propagerar för en tydligare ”alignment” mellan mål, undervisning
och bedömning i ämnet idrott och hälsa. De uppmärksammar behovet av formativ bedömning
i undervisningen, då lärare fortlöpande bör ge feedback till eleverna utifrån de kriterier som
gäller för en viss uppgift. Eleverna bör dessutom få hjälpa varandra genom kamratbedömning
utifrån mål och kriterier. Avslutningsvis rekommenderar författarna att idrottslärarna bör vara
noggranna i processen av att samla ”bevis”, på vilka bedömningen baseras. Dessa måste även
vara tillgängliga för eleven i god tid innan betygssättningen. Dessutom är det av stor vikt att
eleven är medveten om vilka kriterier som dessa bevis på kunskap ska relateras till (Redelius,
Hay, 2011).

Hay menar att det finns ett behov av forskning som belyser formativ bedömning i praktiken i
ämnet idrott och hälsa, eftersom sådan hittills varit begränsad i jämförelse med studier av
andra ämnen (Hay, 2006, s. 321). Det tar jag som en uppmaning!
Syfte
Syftet med min studie är att undersöka hur en grupp idrottslärare resonerar kring det
pedagogiska förhållningssättet BFL i sin undervisning på gymnasiet. Hur tolkar och realiserar
lärarna de fem nyckelstrategierna, som enligt Wiliam (2010) handlar om att; 1) tydliggöra
målen, 2) möjliggöra effektiva klassrumsdiskussioner, frågor, uppgifter och aktiviteter som
skapar synliga tecken på lärande, 3) ge feedback som utvecklar lärandet, 4) aktivera eleverna
som resurser för varandra, samt 5) engagera eleverna som ägare av sitt eget lärande?
Dessa konkreta exempel på hur de fem nyckelstrategierna kan ta sig uttryck i ämnet idrott och
hälsa ämnar jag sedan analysera utifrån de perspektiv jag valt i min teoretiska referensram;
styrningsprocesser och kreativitet.
Min huvudsakliga frågeställning vid analysen är följaktligen:
I vilken riktning styrs eleverna genom BFL i ämnet idrott och hälsa, i spänningsfältet mellan
styrning – självstyrning, kontroll – frihet och konformism – kreativitet?

Teoretisk referensram
Sociologen Nikolas Rose (1999) anser att förhållandet mellan frihet och styrning kan tyckas
utgöra en paradox. ”To be governed through our freedom: the very idea seems paradoxial”
(Rose, 1999, s. 62).
Rose (1999) framhåller dock att just frihet utgör själva grundvalen för samtidens
demokratiska liberalism. Frihet tycks utgöra en etisk utgångspunkt för många politiska
tänkare vilket synliggörs genom;
”the search for new politics of freedom, the attempt to delineate and construct practices of
freedom, the idea that we should strive for a style of existence characterized by a certain way
of working upon ourselves in the name of freedom” (Rose, 1999, s. 61).
I denna frihetssträvan inryms alltså en idé om att någon med makt att styra andra har som
syfte att få dessa andra att styra sig själva. Målet kan därmed sägas vara individens
självstyrning (=autonomi), för både den enskilda medborgarens och samhällets bästa.
Individen vinner sin frihet, t.ex. genom en mängd möjligheter att välja och påverka sin egen
situation, och samhället berikas i gengäld med aktiva, ansvarsfulla medborgare (Miller &
Rose, 2008).
Sir Ken Robinson (2011) menar dock att skolan systematiskt utbildar eleverna bort från
kreativitet, genom signaler om en traditionell syn på vilken slags kunskap som anses mest
värdefull och standardisering av metoder att mäta elevernas lärande. ”Young children enter
pre-school alive with creative confidence; by the time they leave high school many have lost
that confidence entirely” (Robinson, 2011, s. 49).
Vill vi att barn och ungdomar ska få möjlighet att utveckla sin kreativitet för att vara beredda
på att möta framtidens utmaningar, t.ex. avseende en föränderlig arbetsmarknad, miljöhot,
befolkningstillväxt, teknologisk utveckling och hälsorelaterade livsstilsval, så är inte
konformism (likformning) förenligt med den ambitionen. Kreativitet kan definieras som; ”the
process of developing original ideas that have value” (Robinson, 2011, s. 2). Den s.k.
originaliteten i idéerna avser i utbildningssammanhang att eleverna får möjlighet att utveckla
kunskaper som är nya för just dem. Undervisning i vilket ämne som helst kan skapa
förutsättningar för eleverna att; besvara öppna frågor utifrån olika perspektiv (divergent
tänkande), ägna sig åt kritiskt tänkande, samarbeta för att hitta lösningar på olika problem,
använda fantasin för att utforska möjligheter och sätta idéer i verket. Det sistnämnda betyder
att kreativ undervisning ger eleverna möjlighet att utveckla kunskap i handling (Robinson,
2011).

De olika perspektiven i min teoretiska referensram kan sammanfattas genom figuren nedan,
som utgör ett analysverktyg i min studie.

Självstyrning

BFL

Styrning

Metod
Studien utgörs av en “action research” (Zuber-Skerritt, 1996), i form av systematiska
gruppreflektioner i ett s.k. “Teacher Learning Community” (TLC) (Wiliam, 2010). Ett
ämneslag av idrottslärare delger varandra hur de arbetar i enlighet med de fem
nyckelstrategierna i BFL. Dessa samtal spelas in, transkriberas och analyseras utifrån syftet
med studien. Då idén med forskarskolan idrott och hälsas didaktik är att deltagarna ska utöva
praktiknära forskning är jag själv både samtalsledare för ovan nämnda TLC och dessutom
aktiv deltagare i det aktuella lärarlaget. Detta kan få konsekvenser för studiens trovärdighet.
Men, ett TLC är ett forum som kan liknas vid en platt organisation där alla deltagare är
jämbördiga och har lika stort talutrymme. Deltagarna kommer i möjligaste mån att
avidentifieras i texten och har dessutom gett mig sitt informerade samtycke till att delta i
studien.
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Hälsa och lärande i samspel
Inledning
Jag har fått förmånen att under 2,5 år (80 %), parallellt med min lärartjänst, gå en forskarskola
i idrott och hälsa, didaktik (FIHD). Den här texten beskriver i korthet innehållet i den lic
uppsats som jag håller på att skriva.
Redan under min egen skoltid insåg jag vilken otrolig kraft som finns inneboende i
idrottsämnet. Kraften kunde vara såväl positiv som negativ beroende på lärare, grupp samt
den egna idrottsliga och sociala förmågan.
Dock var det på något sätt självklart att man antingen älskade eller hatade idrotten. Alla blev
synade, sorterade och bedömda. Kroppar exponerades i omklädningsrummet och redan där
började den hierarki som sedan ytterligare förstärktes. Detta skedde exempelvis genom
lagindelningsprincipen där de två bästa killarna (alltid killar!) valde spelare till sitt lag.
Någonstans vid mitten av klassen kom vattendelaren. För de som blev valda sist var
idrottsämnet en mardröm och något som hade en förödande inverkan på deras självbild.
Många valde också att inte ens försöka göra sitt bästa eftersom tillkortakommandet var
mindre smärtsamt då. Inte heller de duktiga eleverna mådde bra i denna miljö eftersom deras
framgång alltid stod i paritet med andras misslyckande och således skedde på deras
bekostnad. Det var så här det var och inget som vare sig elever, föräldrar eller lärare
reflekterade särskilt mycket över. Helt enkelt var det tingens ordning som befästes i alla dess
beståndsdelar.

Bakgrund
Att kraften i Idrott och hälsa än idag alltför ofta riktas åt fel håll är något som stört mig
mycket och som jag, under mina 17 år som lärare, försökt motverka och funderat mycket
kring. Detta arbete mynnade så småningom ut i att jag var med och skapade en hälsoprofil,
Hälsa och lärande i samspel, på skolan där jag arbetade. De största utmaningarna som jag har
ställts inför är formulerade i uppsatsens syfte. Det är frågor som jag tidigare endast har
angripit utifrån en pedagogisk synvinkel. Att nu få möjlighet till ett nytt angreppssätt, det
vetenskapliga, känns stimulerande och utmanande.

Stora Mellösa har prisats i en rad sammanhang, bland annat är vår skola 2011 utsedd till ett
nationellt föredöme av SIQ (institutet för kvalitetsutveckling). Samtidigt som jag givetvis är
stolt över detta känner jag att sådant förpliktigar. Som ansvarig för vår profil (som jag ofta är
ute och föreläser om) känns det därför väldigt relevant och angeläget att nu försöka anlägga
forskarens kritiska förhållningssätt. Jag anser att viljan och modet att våga ifrågasätta det man
gör är en förutsättning för att fortsätta utvecklas.
Som vägvisare har jag med mig denna uppmaning från Foucault:
The point is not that everything is bad, but that everything is dangerous, which is not exactly
the same as bad (se McCuaig, 2007, s. 289).

Syfte och frågeställningar
I min uppsats ämnar jag undersöka olika aspekter av hälsa, så som de framträder på en f-6
skola, vilken under ett antal år bedrivit systematiskt hälsoarbete med utgångspunkt i Idrott och
hälsa.
Mitt syfte med uppsatsen är att belysa och diskutera kring de aspekter på hälsa som berör
skolan och skolämnet idrott och hälsa i synnerhet. Undersökningen kommer att kretsa runt
följande frågeställningar:

Vilka delar i hälsoarbetet kan identifieras som framgångsfaktorer för eleverna?
Vilka faktorer har gjort hälsa till en viktig del av skolämnet idrott och hälsa?
Vilka dimensioner av hälsa sett ur ett salutogent perspektiv kan identifieras i berättelserna?
För att få ett brett perspektiv kommer jag att använda mig av lärarens, elevens samt
observatörens berättelser. Dessa berättelser kommer att analyseras med narrativ metod i
termer av meningsskapande, både var för sig och som en helhet.
Nästkommande avsnitt kommer att behandla de delar som är relevanta för att sätta in läsaren i
uppsatsens kontext:
- Min teoretiska referensram, det salutogena hälsoperspektivet,
- Perspektiv på hälsa, historiskt och i dagens samhälle.
- Perspektiv på skolämnet idrott och hälsa, historiskt och i dagens samhälle.
Min ambition med uppsatsen är dessutom att den ska vara praktiknära, därför känns det
relevant att ge sig i kast med den utmaning det innebär att undersöka sin egen praktik.
Förhoppningen är att nå en ökad insikt i mitt arbete med skolans hälsoprofil vilket i sin tur
förutsätter ett kritiskt förhållningssätt.

Teoretisk referensram
Det räcker inte att laga bron över livsfloden så de inte hoppar eller ramlar i, man måste även
lära dem simma! (Antonovsky, 1991, s. 7). Ovanstående citat illustrerar väl min egen
lärarfilosofi. Eleverna ska inte bara klara skolan, de ska förberedas för livet. Detta görs inte
genom att undvika allt som upplevs som farligt och jobbigt utan genom att hjälpa eleven hitta
de verktyg som behövs.
Aaron Antonovsky, som myntat det salutogena hälsoperspektivet, har betytt mycket för att
vidga och förnya synen på hälsa. Han menar att man inte ska låsa fast sig vid endast ett sätt att
tänka. Man ska söka brett efter lösningar och försöka ställa salutogena frågor. Jag tror att det
salutogena sättet att se på hälsa kan hjälpa mig i sökandet efter svaret på de frågor jag ställer i
mitt syfte. Vidare tror jag att en del av de problem som finns i skolämnet idrott och hälsa
härrör från samhällets och inte minst sjukvårdens (uppdelning i sjuk-frisk) sätt att se på hälsa.
Normen där är att rörelse alltid är något bra.
Antonovsky är även känd för att ha myntat begreppet KASAM som står för känsla av
sammanhang. KASAM uppkommer när man känner att verkligheten går att begripa och
hantera. På sätt blir livet meningsfullt(Antonovsky, 1991). Även här är det lätt att knyta an
resonemanget till skolan.

Metod
För att kritiskt kunna granska sin egen praktik behövs olika perspektiv. Studien är därför
tredelad och kommer att utgöras av tre berättelser:
1. Den autoetnografiska berättelsen, vilken är min egen berättelse, skriven ur ett
lärarperspektiv. Här ämnar jag berätta om olika möten jag har haft med elever genom
åren. Hälsa är det genomgående temat.
2. Elevberättelserna, skrivna av elever i år sex som ett arbete i ämnet svenska. Eleverna
berättar om sin syn på hälsa och om tiden på Stora Mellösa skola.
3. Praktikberättelsen, här kommer ett antal lektioner i Idrott och hälsa på Stora Mellösa
skola att observeras.
Berättelserna analyseras såväl var för sig samt som en helhet i termer av meningsskapande.
Slutligen använder jag mig av det salutogena perspektivet för att se vilken slags hälsa som kan
identifieras.
Ett av huvudsyftena med FIHD är att forskningen ska vara praktiknära. Därför känns det
viktigt att kunna ha sin egen praktik som utgångspunkt.

Samtidigt är jag medveten om det problematiska i att undersöka sin egen praktik. Jag kommer
att få arbeta mycket med trovärdighetsaspekten. En av de största utmaningarna blir att förhålla
sig kritisk genom hela forskningsprocessen.
Fördelen med den autoetnografiska berättelsen är att det är just min egen berättelse och
därmed helt i sin ordning att vara subjektiv (givetvis kommer jag att försöka förhålla mig
kritisk till det jag berättar). En annan fördel med den narrativa metoden är att jag på ett,
förhoppningsvis, lättbegripligt sätt kan dela med mig av upplevelser och erfarenheter.
Fördelen med elevberättelserna är att jag inte alls är inblandad i processen. Arbetet sköts
uteslutande av deras svensklärare. Givetvis är eleverna färgade av det hälsoarbete jag/mina
kollegor bedriver på skolan men det är ju samtidigt det som är själva poängen (det de ska
berätta om).
Fördelen med praktikberättelsen är att det blir en form av action research där jag genom att
vara en aktiv observatör kan faktiskt kan fråga en elev i realtid om hur denne upplever
situationen. Här är upplägget inte riktigt färdigt men under hösten kommer ett analysredskap
att upprättas. Ett par tydligt riktade glasögon är också värdefullt för trovärdigheten i den här
berättelsen.
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Lärares uppfattning av lärandesituationer i idrott och hälsa.
Inledning
Min resa som verksam lärare i idrott och hälsa de senare åren kantats av en hel del
ifrågasättande. Främst på grund av den generella, något negativa inställningen bland lärare i
idrott och hälsa till Lpo 94 (vår dåvarande läroplan); otydliga mål och kriterier, för stort
tolkningsutrymme, ämnet idrott och hälsa som kunskapsämne etc. Vid de flesta
nätverksträffar och ämnesträffar jag deltog i, ältades otydligheten i styrdokumenten. Detta
väckte en nyfikenhet hos mig; Vad står det på riktigt i kursplanen? Hur bedrivs egentligen
undervisningen i ämnet om ingen kan tolka målen? Vad lär sig då eleverna i idrott och hälsa
under de 500 timmar de förhoppningsvis deltar i? Vad är viktig och värdefull kunskap i ämnet
idrott och hälsa?

I och med lärarlyftet för ett par år sedan öppnades dörren till den aktuella idrottsdidaktiska
forskning som bedrivs. Jag har fått många svar men även nya frågor. Jag ser min pågående lic
uppsats som dels en chans att stilla min egen nyfikenhet men också en chans till att försöka
visa på goda exempel för att minska lärares osäkerhet kring lärandesituationer i idrott och
hälsa.

Jag hoppas att min lic uppsats bidrar till att problematisera lärande i idrott och hälsa som en
linjär funktion av lärarens planering, undervisning och instruktioner. Den mest effektiva
lärandesituationen är möjligtvis beroende av andra faktorer och mekanismer?

Syfte och frågeställningar
Mitt övergripande syfte är att undersöka hur lärare i idrott och hälsa resonerar kring och
beskriver lärandesituationer i ämnet idrott och hälsa. Specifikt med utgångspunkt i hur lärande
i idrott och hälsa blir tillgängligt och synligt i olika situationer.

Mina huvudfrågeställningar blir som följer;


Hur identifieras och beskrivs lärande i undervisningsspraktiken av lärare i idrott och
hälsa?



Hur beskriver lärare i idrott och hälsa hur synliggörandet av lärandet styrs eller
isoleras?



Hur resonerar lärare i idrott och hälsa om hur lärandets riktning påverkas?

Mitt teoretiska fundament
Jag kommer att analysera gruppdiskussionerna utifrån situationellt lärande (Lave & Wenger,
1991). Enkelt beskrivet ser Lave lärande som en utveckling från att, i en viss situation,
kontext eller praktik, starta som en perifer deltagare. Genom att anamma det specifika
språkbruket, rörelsemönstret och artefakter (hur artefakter används) som används i situationen
stärks känslan av identiteten som fullvärdig medlem. I en viss situation sker alltid ett lärande,
frågan är alltså inte om ett lärande sker utan vilket lärande som sker. Lärandet behöver i alla
lägen inte vara avsiktligt, eller rent av medvetet.
Synlighet (transparency) och isolering (sequestration) är två centrala begrepp för att få
tillgång till, eller utveckla kunskap i en situation. Synlighet tolkar jag som graden av hur lätt
en perifer deltagare eller nykomling har att uppfatta det speciella språkbruket, de rörelser eller
artefakters användning och betydelse som är signifikanta för situationen. ’Kunskap inom en
praktik, och uppfattningen och användandet av objekt, ligger i tolkningen av artefakter som på
olika sätt som är mer eller mindre synliga.’ (Lave & Wenger, 1991, p. 102, min översättning).
Isolering syftar på i vilken mån en perifer deltagare eller nykomling bjuds in till att utvecklas
till en fullvärdig medlem. Jag kan här dra paralleller till det Kirk skriver om progression i
ämnet; ’Again, typically, there is little vertical progression in the development of these
techniques; in other words, it would be unusual to see pupils year after year introduced to
more progressively more advanced techniques (…)’. (Kirk, 2010, pp. 3-4). Med tanke på det
Lave skriver om isolering, bjuds alltså eleverna i Kirks scenario inte in till en utveckling mot
mer komplexa rörelser, eller en utvecklad förmåga till att delta i ett spel eller en situation.
Alltså isolerade från att bli fullvärdiga medlemmar i en viss kontext.

Metod
För att få svar på mina frågeställningar och fylla mitt syfte avser jag att genomföra
gruppdiskussioner med lärare i idrott och hälsa. Jag kommer att genomföra en sorts
aktionsstudie på en lärargrupp. Tanken är att följa dessa lärare under ett läsår. Under detta
läsår kommer jag att träffa gruppen ett par gånger per termin. I dagsläget är idén att filma ett
antal lektioner. Filmerna diskuteras sedan i grupp med ett fokus på lärandesituationer.
Diskussionerna filmas för att jag ska kunna analysera dem med bakgrund av mitt teoretiska
fundament.

Jag kommer vid diskussionstillfällena genomföra semistrukturerade diskussioner. Jag kommer
att styra diskussionerna utifrån ett par strukturerade frågor. Dessa kommer i sin form vara
relativt öppna.

Förväntat bidrag
Jag hoppas naturligtvis att resultaten av min lic uppsats främst ska kunna användas
praktiknära. I den bästa av världar kommer uppsatsen visa goda exempel på hur lärare genom
sina reflektioner identifierar ett mer divergent lärande än det som är avsett. Förhoppningen är
också att ge exempel på hur variationer av lärande beskrivs och diskuteras. I detta ligger
också en förhoppning av att berika det språk lärare i idrott och hälsa använder sig av då de
samtalar om lärandesituationer.
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Innebandytränarens egenskaper och beteende
En studie av innebandytränares och innebandyspelares syn på ledarskapet inom damoch herrlag på avancerad breddnivå

Abstract: The main purpose of this study is to examine which essential traits floorball coaches
for men’s and women’s team require. One issue was to see if there was any distinction between
which leader traits and behaviors the players and the coaches regarded as essential. Another
issue was to see if the coaches’ behaviors differed whether he was coaching men or women.
Two men’s team and two women’s team, was selected to participate in the study. The empirical
material consists of both surveys accomplished by players, and interviews with the coaches.
The research emphasizes that engagement, floorball competence and coherence were the most
important traits as a coach. One significant difference between the genders was that female
players desired more teaching skills, and male player’s emphasized more cooperative abilities.
Both male and female player’s favored a coach that was democratic and focused more on the
comradeship than the results. The theoretical topic (Larsson 2001) concerning gender in sport,
says that women rather prefer an authoritarian coach, and men a democratic, which was
inconsistent with the results of the survey. The survey shows that there is in fact less
discrepancy between the male and female players’ attitudes on how they expect and desire their
coaches to treat them, than the coaches assumed and earlier research has shown. This could be
a serious problem, because in that case are coaches treating the players in a way that the players
don’t want or expect. Many of the female players also regard themselves as weaker as and less
skillful than male players. The survey indicates that female players not only accept the gender
differences, but also reinforce them. Some of the male players shared these opinions but not as
explicit.

Key Words: Floorball, Leadership, Coach, Traits, Behaviors, Gender.
Inledning
Innebandy är en av Sveriges mest populära idrotter, som vuxit lavinartat sedan den bildades i
början av 1980-talet. År 1985, då innebandy togs upp i Riksidrottsförbundet (RF), fanns 165
föreningar i landet, och totalt 2500 licensierade spelare. Idag finns närmare 125 000

licensierade innebandyspelare fördelat på omkring 1100 föreningar i seriespel. 1 Eftersom
innebandyn är en förhållandevis ny lagidrott kan det tänkas att det inte finns en alltför
betungande tradition och kultur som säger hur sporten bör vara, vilka som bör utöva den och
hur tränarnas beteende önskas vara. Gör detta innebandyn till en idrott som kan se nya
fördomsfria vägar att gå som utvecklar sporten? Ett exempel som möjligen kan ses som en
fördomsfri väg är att herrlandslaget i innebandy haft en kvinnlig tränare i form av Kristina
Landgren Carestam2. Tanken på denna moderna idrott som ett föredöme ur ett
jämställdhetsperspektiv skapade mitt intresse för studien som berör just innebandyns tränare
och de egenskaper som de innehar eller borde inneha enligt spelarna, och det beteende som
spelarna önskar se hos tränaren, samt det beteende som tränarna tror behövs för att med
framgång leda deras lag. Min förhoppning är att denna studie kan bidra med att kasta ljus över
frågor huruvida det finns specifika tränaregenskaper inom innebandy som en ledare bör ha för
att lyckas leda sitt herr- eller damlag med framgång, och på så vis kunna förkasta eller befästa
eventuella fördomar om herr- och daminnebandy och deras tränares förväntade beteende.

Syfte
Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka egenskaper innebandytränare anses behöva för
att leda herr- och damlag på avancerad breddnivå. För att konkretisera syftet har jag valt att
bryta ner det till följande frågeställningar:

1. Vilka tränaregenskaper och beteenden upplever aktiva spelare och innebandytränare
som viktigast att inneha för att med framgång leda innebandylag?

2. Är tränarens egenskaper och beteende samma oberoende på lagets könstillhörighet och
finns en samsyn mellan tränares och spelares uppfattning gällande detta?

Bakgrund
Ledarskap är ett centralt begrepp i denna uppsats, då huvudsyftet är att utreda vilka
ledaregenskaper som är effektivast och mest vägvinnande att inneha som tränare för herrlag
respektive damlag. Ledarskap är ett brett begrepp som används i många olika sammanhang,
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men i denna uppsats berör begreppet idrott, och närmare bestämt ledarskap inom lagidrotter. I
uppsatsen används begreppet ledaregenskaper som ett samlat begrepp för en ledares
egenskaper, men också för vissa kompetenser som ledaren innehar. Claes Annerstedt lyfter i
sin ledarskapsforskning fram vissa egenskaper som idrottsledaren bör inneha för att han eller
hon ska bli framgångsrik. Engagemang, raka besked och handfasthet i många situationer är
enligt Annerstedt en förutsättning för att man som ledare ska lyckas på elitnivå (Annerstedt,
2006:03).
Per Göran Fahlström och Carl-Axel Hageskog menar i boken Kreativ coaching – när det
snurrar i bollen (2010), att kontextens betydelse för ledarskapsprocessen inte kan underskattas.
I ledarskapsprocessen interagerar en eller flera ledare med sina följare i en viss kontext eller ett
sammanhang. Kontextens betydelse har först på senare år ansetts vara av stor vikt för
ledarskapsforskning. I ledarskapsprocessen sker en ständig överföring från ledaren till följarna
i form av kunskap, attityd, inställning, feedback mm, samtidigt som följarna bearbetar den
informationen och i sin tur påverkar ledaren genom reaktioner, beteenden mm, vilket formar
ledarens filosofi och handlande. Allt detta pågår i ett sammanhang eller i en kontext som ex.
kan vara en förening i en viss idrott och kultur (Fahlström och Hageskog, 2010). Kopplingen
mellan framgångsrikt ledarskap och ledarens beteende har intresserat många forskare,
däribland ovan nämnda Annerstedt, som i enlighet med Fahlström och Hageskog (2010) funnit
att situationens och kontextens betydelse för ledarskapets framgång inte kan nonchaleras. Den
demokratiska ledarstilen dominerar i Annerstedts studie, vilket författaren anser är föga
överraskande då studien görs i Sverige och den rådande kulturen och mentaliteten påverkar
idrottsledarskapet i landet (Annerstedt, 2006:03).

Ett annat viktigt begrepp som givetvis kommer att ingå i denna studie är genus som ofta
översätts med socialt kön. Något förenklat visar begreppet vad det är som gör att män och
kvinnor agerar olika och hamnar så olika i livet genom föreställningar om hur det ska vara,
vilket blir hinder för män och kvinnor i deras tänkande och handlande i samhället. Trots att vi
är så lika när vi föds formas vi olika genom olika bemötande, bedömningar, behandlingar och
beskrivningar av omgivningen beroende på vem vi är (Hirdman, 2008). Det är också av vikt
hur uppfostran och inlärning från unga år påverkar vår syn på kön och genus, vilket leder till
olika val och ställningstaganden i livet. Förenklat innebär detta att vi väljer yrken eller
aktiviteter som ligger oss varmast om hjärtat. Detta skulle då innebära att kvinnor, som
uppfostras till att bli omhändertagande skulle välja aktiviteter och yrken där det kommer i

uttryck, som ex. vården eller barnomsorgen. Med detta resonemang skulle det därför vara mot
kvinnors natur att välja en ledarroll och de skulle inte ens passa till ledare av den anledningen.
Detta kan till viss del förklara de kvinnliga ledarnas ofta stressiga situation, då de krav som
ledaren känner från arbetarna inte ligger i linje med kvinnans traditionella roll (Eriksson, 2000).

Frågan huruvida det är skillnad att träna manliga och kvinnliga idrottare är i stort sett
outforskad, men det finns forskning som berört ämnet. En studie av Claes Annerstedt visar att
samtliga tillfrågade elitcoacher i hans studie (12 st.) menar att det finns en tydlig skillnad
mellan att coacha manliga och kvinnliga idrottare. Som ledare bör man då agera på olika sätt
beroende på vilket kön du leder och för att lösa uppkomna problem krävs olika hanteringar.
Författaren menar att det är intressant att studera ledarnas syn på att coacha män och kvinnor,
och också orsakerna till att de har den uppfattningen. I studien betonar flera ledare att det
uppkommer fler problem när man leder kvinnor än om man leder män (Annerstedt, 2006:03).
En annan svensk studie, denna gjord av Mårten Nilsson bygger på intervjuer av flera olika
lagidrottstränare som utefter sina erfarenheter delger de egenskaper som de anser är viktigast
för att lyckas med att leda ett herrlag. Egenskaper som nämns är engagemang, kunskap i
idrotten, timing i coaching, motivationshöjare samt situationsanpassning då exempelvis en
ledarstil inte passar in ett lag pga. kulturskillnader mm. (Nilsson, 1999).

Som ledare är det oerhört viktigt att man är medveten om de skillnader som finns mellan könen,
och därför anpassar sin ledarstil i en riktning som passar gruppens sammansättning och behov.
Barbro Dahlbom Hall (2000) anser att pojkar tränar för att bli bäst, medan flickor gärna satsar
på idrotten, men prioriterar också skolan i större utsträckning än vad pojkar gör. Detta behöver
inte innebära att drivkraften är olika mellan könen, utan bara deras sätt att uttrycka sig. En
annan skillnad är ofta att flickor behöver prata av sig innan träningen börjar, då deras idrottande
i större grad byggs på vänskap och glädje (Dahlbom Hall, 2000). Lars-Åke Bäckström har
tränat både herrlag och damlag i fotboll under lång tid och menar att han talar till damerna på
ett anat vis än vad han gör till herrarna. Till herrarna svor han ofta och upplevde sig mer som
en i gänget då jargongen var en annan. Han upplevde att kvinnor tycker det är viktigare att
tillhöra laget/gänget än vad män gör, och trivseln i laget är mer central för kvinnorna. Skillnader
finns också när det gäller att ta åt sig kritik, då männen ofta tenderar att skylla ifrån sig på andra
faktorer som dålig plan eller domaren, medan kvinnorna oftare tar på sig hela skulden själv
efter en förlust (Karlsson, 1994).

Kristina Landgren Carestam har tränat både herrlandslaget och damlandslaget i innebandy, men
menar att skillnaderna inte är anmärkningsvärt stora mellan de båda tränaruppdragen. Hon
anser att huvuduppdraget oavsett om du leder män eller kvinnor är att leda en samling
människor mot ett bestämt mål. Däremot kan vägen dit se lite annorlunda ut. Hon upplevde att
tiden som tränare för herrlag var lite besvärlig, mest för de förutfattade meningar som fanns
utanför laget och i media. Hon möttes ständigt av fördomar och kommentarer som ”tar du
verkligen order från en tjej”, och ”är du inne i duschen samtidigt som killarna?” Däremot
upplevde hon aldrig att spelarna i laget såg henne som tjejen, utan som tränaren. Landgren
Carestam upplevde att det var svårt att kombinera tränarrollen med yrkesroll och familjeliv.
Hon menar att man måste ställa sig frågan om det är värt de uppoffringar man tvingas göra.
Hon tror vidare att det är svårare att som kvinna lyckas med att kombinera de tre sysslorna, i
hennes fall fanns stöttning från man och släkt, vilket enligt henne är en förutsättning för att det
skulle fungera. Det är med detta i åtanke inte alls konstigt att det inte finns fler kvinnliga
tränare, då det hela tiden handlar om prioriteringar. Landgren Carestam menar vidare att
skillnader mellan att leda herrlag och damlag givetvis finns, men mest inom det
idrottspsykologiska planet. Med tjejer måste man jobba mer med att stärka spelarnas
självförtroende, vilket killarna oftast har bättre från grunden, menar hon. Med killar måste man
lägga ner mer tid för att de ska förstå helheten bakom prestationen, dvs. mår man inte bra
utanför planen är det svårt att prestera på planen. Det tar längre tid att lära känna spelarna i ett
herrlag än i ett damlag avslutar Landgren Carestam.3

Skillnader mellan att träna herr- och damlag finns bevisligen, framförallt enligt Annerstedt
(2006:03). I synnerhet finns skillnader mellan hur vi betraktar oss själva i förhållande till det
motsatta könet, vilket blir en betydande del i min studie där respondenterna får ge sin bild av
de skillnader och likheter som finns mellan herr- och damlag enligt deras sätt att se det.
Teoretiska utgångspunkter
Michael Mumford (2000) fokuserar och utgår från uppkomna problem i en organisation. För
att en ledare ska lyckas måste han eller hon enligt modellen inneha viktiga färdigheter för att
kunna hantera och lösa sociala problem som uppstår inom organisationen. Sociala interaktioner
pågår ständigt inom organisationens olika nivåer och kan leda till att problem uppkommer på
olika sätt. Michael Mumford har arbetat fram en modell där just detta står i fokus, och betonar
tre nyckelkompetenser som ledaren bör ha, nämligen problemlösningsförmåga, social
3
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bedömningsförmåga samt kunskap. De här nyckelkompetenserna står i centrum i hans
femkomponentsmodell

som

tillsammans

med

ledarens

individuella

attribut

och

karriärerfarenheter påverkar problemlösning och prestation. De individuella attributen är
ledarens stabila personliga egenskaper i form av personlighet, intelligens, empirisk erfarenhet
samt motivation. Samtidigt finns omgivningsfaktorer som påverkar de övriga delarna i
modellen och kan t.ex. vara kompetenser som finns i organisationen eller i idrottslaget, vilka
konkret kan sägas är spelarnas färdigheter som i mycket stor utsträckning påverkar tränares
chanser att lyckas som tränare (Mumford, 2000).

I en lagidrott sker de sociala interaktionerna på varje träning och match, vilket ställer höga krav
på ledaren, vilket Mumfords femkomponentsmodell grundas på. Ledaren måste kunna läsa av
de här sociala interaktionerna genom sin sociala bedömningsförmåga, för att försöka förhindra
större konflikter. Skulle konflikter uppstå krävs problemlösningsförmåga för att lyckas med
just problemlösning innan konsekvenserna av konflikten blir för negativa. En tränare som inte
lyckas förebygga konflikter, eller lösa dem när de uppkommit kan snabbt få sparken, då det går
ut över lagets prestation och resultat. Jag har svårt att hitta något exempel på lag som vunnit ett
VM-guld eller ens en distriktsserie med interna stridigheter i laget, oavsett idrott. Därav ser jag
denna teori som ett spännande redskap för analys och diskussion, för att utreda om man kan se
någon skillnad mellan hur viktiga just de konfliktrelaterade kompetenserna anses vara för
ledaren att inneha i herr- respektive damlag.

Håkan Larsson berör både kön, genus och idrott i sin avhandling Iscensättning av kön i idrott
(2001), men betonar främst omständigheterna som får oss att uppfatta oss som män och kvinnor
i anknytning till idrott. Författaren problematiserar kring synen på idrott och kön och
iscensättningen av idrottsmän och idrottskvinnor i nutida svensk idrott. Larsson undersöker hur
idrottande ungdomar beskriver sig själva som flickor och pojkar, sin kropp och sin tränare.
Larssons resultat lyfts in i min studie som en teori som jag kallar för just iscensättning av kön
i idrott, då den speglar den syn respektive kön har på det motsatta könet i idrottsliga
sammanhang och förväntningar på ledarskap.

Enligt resultatet av Larssons studie är pojkar och flickor i stort lika livliga under träningar, men
när en ledare säger till ungdomarna skärper oftast grabbarna sig, medan flickorna surnar till
efter en tillrättavisning. Intervjuade tränare uppger det svårt att skälla ut flickor, och menar att
pojkarnas normala beteende är livligt. Flickorna uppfattas som mesiga och svåra att

kommunicera med, då de inte accepterar raka direktiv och dessutom är de svåra att förstå sig
på. Samtidigt uppfattar flickorna sitt eget idrottande oftast som mer seriöst än pojkarnas, som i
deras ögon har en slappare inställning till träningarna. Å andra sidan ser pojkarna sig själva
som mer mogna tävlingsidrottare och prestationsinriktade, medan de uppfattar tjejer som
relationsinriktade. Den mest framträdande bilden av den önskvärda tränaren i flickornas ögon
präglas av auktoritet. Tränaren vet vad och hur man ska träna och vad som är bäst för idrottaren,
kan ryta till om det behövs och riktar sitt engagemang mot de seriösa idrottarna. Pojkarnas bild
av den önskvärda tränaren tenderar att vara mer demokratisk och socialt inriktad där tränaren
mer är en kompis med idrottarna, men ses även som en fadersgestalt. Trots det angav flickorna
att den auktoritära tränaren passar pojkarna bäst och pojkarna ansåg att den demokratiska
tränaren var bäst lämpad för att leda flickor. Pojkar och flickor liksom män och kvinnor, ses
som rena motsatser till varandra. Detta gör att en man (t.ex. en tränare) aldrig kan förstå en
kvinna (t.ex. en idrottare) och inte heller kunna kommunicera med henne om vi drar det till sin
spets (Larsson, 2001).

Metod och avgränsning
I studien används två kompletterande metodiska grepp i form av enkäter och intervjuer, som
syftar till att ge djup och bredd åt studien. De fyra lagen som ingår i studien befinner sig på
avancerad breddnivå vilket i studien motsvarar div 1 och 2, där lagen tränar 2-3 gånger i veckan
och spelar seriespel som lägst i högsta Smålandsserien (div 2). Samtliga fyra tränare som
intervjuades var män, och de insamlade enkäterna från deras lag uppkom till totalt 73 stycken.

Enkäter
Syftet med enkäten till innebandyspelarna har varit att få svar på vilka tränaregenskaper
spelarna anser att en bra innebandytränare bör ha, samt om det finns en ledarstil som
respondenterna anser bäst lämpar sig för att leda herrlag respektive damlag. Enkätfrågorna
bestod till störst del av slutna frågor. De slutna frågorna ställdes i form av svarsalternativ där
spelarna bl.a. fick rangordna de fem viktigaste tränaregenskaperna enligt utvalda egenskaper
som tidigare forskning visat på. Eftersom tydliga ledaregenskaper fanns från tidigare forskning,
användes de som slutna alternativ för att förenkla för respondenterna.

Respondenterna fick också ta ställning till i vilken grad de önskade att deras tränares beteende
stämde överens med angivna påståenden. Dessutom fanns öppna frågor där respondenterna
kunde utveckla sina resonemang eller skriva icke angivna svarsalternativ. Enkäter skickades ut

till två herrlag och två damlag. Antalet besvarade enkäter för herrlagen var 37, och för
damlagen 36. Det externa bortfallet var totalt tio stycken, vilka av olika anledningar inte
närvarade på träningarna den aktuella veckan, och därför inte kunde deltaga i undersökningen.
En enkät från damlagen fylldes in felaktigt, vilket gör att 35 enkäter från damlagen kommer att
analyseras, vilket gjorde det interna bortfallet till en. Medelåldern för damlagens spelare som
deltog i undersökningen var 19,4 år. Motsvarande siffra för herrlagens spelare var 21,8.
Intervjuer
Intervjufrågorna konstruerades utefter enkätfrågorna, men bestod till större del av öppna frågor
för att öppna upp till möjligheter för mer fullödigt empiriskt material, med chans för följdfrågor
och utvecklande svar. Syftet med intervjuerna har just varit att få så utförliga kommentarer av
tränarna som möjligt angående deras syn på vilka tränaregenskaper en innebandytränare bör
ha. Genom intervjuerna gavs dessutom möjligheter till längre diskussioner gällande ledarskap
kopplat till herrlag och damlag. Genom intervjuernas öppna frågor gavs tränarna dessutom
chansen att associera fritt och utveckla svaren utan direkt styrning.
Metodiskt förfarande och analys
Uppsatsens reliabilitet, som i stor utsträckning handlar om upprepbarhet vid mätningar likt
denna, måste givetvis tas i beaktande. För att sträva mot en hög reliabilitet är testintervjuer och
tester av enkäten gjorda och utvärderade. Vidare är samma instruktioner givna inför samtliga
enkätundersökningar,
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enkätundersökningarna är utförda under en tvåveckorsperiod och respondenterna var i en ålder
mellan 14 och 34. Validiteten kan påverkas av den historia som lagen haft, denna säsong och
bakomliggande. Goda och mindre goda erfarenheter av tränarna kan påverka resultatet, samt
en rådande diskussion om ledarskap i samhället och spelarnas eventuella förutfattade meningar
om ledarskap, manligt och kvinnligt. Spelarnas ålder varierar dessutom vilket kan påverka
resultatet i undersökningen något, men den skillnaden är främst kopplad till lagets
könstillhörighet. Trots det är förhoppningen att studien kan visas generaliserbar på fler
seniorlag på samma nivå, i och utanför Småland.

Eftersom två av fyra tränare både tränat herrlag och damlag får deras svar ses som en bild av
deras verklighet i de lag som de har tränat. De har således en möjlighet att göra en jämförelse
mellan de lag som de tidigare har tränat kopplat till könstillhörighet. Gällande de andra två
tränarna som då inte både tränat herr- och damlag får deras kommentarer och svar tas i
beaktande som personliga uppfattningar vilket givetvis måste tas hänsyn till i analys och
diskussion framöver. I studien används två kompletterande metodiska grepp vilka syftar till att

ge både djup och bredd åt studien. Samtidigt som detta kan vara en styrka inser jag också dess
svaghet då studien kan uppfattas ge en skev bild av verkligheten då endast tränarna ges
möjlighet till att utveckla deras svar och tankar genom intervjuer. Valet är trots den vetskapen
gjort för att på bästa möjliga sätt kunna svara upp mot mina frågeställningar.

Resultatanalys
Ledaregenskaper
I följande kapitel behandlas spelarnas och tränarnas svar i förhållande till varandra och tidigare
forskning. Det totala antalet enkäter som korrekt fyllts i, och som då är med i analysen är 72
stycken. Gällande vilka tränaregenskaper som spelarna efterfrågade hos deras tränare finner vi
att innebandykunnig (77,8 %) och engagerad (72,2 %) är de viktigaste egenskaperna för
innebandytränare att inneha enligt spelarna i de fyra lagen. Som den tredje viktigaste
egenskapen enligt spelarna kom tydlig som 54,2 % eller 39 personer kryssat i. De minst viktiga
egenskaperna är enligt spelarna empatisk som fem spelare kryssat i, samt förebygga konflikter
som tre personer kryssat i. Hela tabellen finns nedan som tabell 1.

Tabell 1. Sammanställning av enkätsvaren gällande tränaregenskaper
Totala gruppen

Damer

Herrar

Egenskaper

N (%)

N (%)

N (%)

Innebandykunnig

56 (77.8%)

26 (74.3%)

30 (81.1%)

Engagerad

52 (72.2%)

25 (71.4%)

27 (73.0%)

Tydlig

39 (54.2%)

20 (57.1%)

19 (51.4%)

Social kompetens

25 (34.7%)

12 (34.3%)

13 (35.1%)

Analytisk

24 (33.3%)

11 (31.4%)

13 (35.1%)

Nytänkande

24 (33.3%)

15 (42.9%)

9 (24.3%)

Samarbetsförmåga

22 (30.6%)

8 (22.9%)

14 (37.8%)

Öppen för förändringar

21 (29.2%)

9 (25.7%)

12 (32.4%)

Rättvis

19 (26.4%)

7 (20.0%)

12 (32.4%)

Pedagogisk

18 (25.0%)

12 (34.3%)

6 (16.2%)

Öppen och lyhörd

18 (25.0%)

9 (25.7%)

9 (24.3%)

Trovärdig

13 (18.1%)

5 (14.3%)

8 (21.6%)

Konflikthanterande

11 (15.3%)

5 (14.3%)

6 (16.2%)

Tålmodig

10 (13.9%)

6 (17.1%)

4 (10.8%)

Empatisk

5 (6.9%)

4 (11.4%)

1 (2.7%)

Förebygga konflikter

3 (4.2%)

1 (2.9%)

2 (5.4%)

Skillnaderna mellan herrlagen och damlagen gällande önskade ledaregenskaper var
förhållandevis små. Innebandykunnig, engagerad och tydlig är de viktigaste egenskaperna för
en tränare att inneha enligt både damerna och herrarna. De minst viktiga egenskaperna att
inneha som tränare är förebygga konflikter och empatisk enligt både damerna och herrarna.
Däremot finns avvikelser mellan damlagens och herrlagens svar i egenskaperna som finns i
mittregionen av tabellen ovan. Nytänkande, samarbetsförmåga, pedagogisk, rättvis och öppen
för förändringar var egenskaper som avvek förhållandevis explicit mellan lagens svar.

Avvikelserna mellan könens svar ovan var väntade bland flera spelare och tränare i
undersökningens intervjuer och enkätsvarens öppna frågor. Herrlagstränare 2 ansåg att du i ett
damlag behöver vara mer pedagogisk som tränare, då damer oftare vill höra en motivering till
din valda övning eller syftet med träningen. Han ansåg inte det var en lika viktig egenskap att

inneha när man tränar ett herrlag vilket helt stämmer överens med enkätsvaren där damlagen
såg pedagogisk som en viktig egenskap som 34,3 % av spelarna kryssade i, motsvarande siffra
för herrlagen var som tidigare redovisats endast 16,2 %. Vi har varit inne på anledningen,
damlag behöver enligt tränarna en mer pedagogisk tränare, dels då de vill veta syfte med
övningar och taktik, och dels för att de är tekniskt och taktiskt svagare än herrarna, och behöver
därför mer vägledning.

Killar tar kritik på ett helt annat sätt än tjejer. Jag tror/vet att tjejer tar åt sig mer, så
för allas trevnad måste tränare för damlag vara ganska pedagogiska.
(Damlagsspelare 18 år).

Samarbetsförmåga såg herrarna som den fjärde viktigaste egenskapen genom att 37,8 % av
spelarna kryssade i den, medan den egenskapen först kom på tionde plats hos damerna med
22,9 %. Jag vill påstå att ovan nämnda analys där tränare och spelare ser på damlagsspelare
som mindre tekniskt och taktiskt kunniga stämmer in även här. Herrarna är enligt tränare och
spelare mer kunniga i innebandy och vill därför ledas av en tränare som går att samarbeta med
så att spelarna kan få gehör för sina idéer. Damerna har inte samma behov, enligt de intervjuade
tränarna, då de anses som mindre kunniga och därför vill tränas av en tränare som på ett tydligt
och pedagogiskt vis kan förklara innebandyns taktik och hur laget ska formera sig och spela.
Detta kan också hänga ihop med damlagsspelarnas förmåga att ta kritik på alltför personligt
sätt, vilket både spelare och tränare vittnar om. För att damlagens spelare inte ska ta till sig
kritik på ett personligt sätt krävs en pedagogisk tränare så att missförstånd i största möjliga
grad undviks.

Man kan inte vara lika elak mot en damspelare. Herrar kan ta saker rakt, medan en
damspelare behöver mer förklaring. (Damlagsspelare, 23 år).

Tidigare forskning, som t.ex. Annerstedt (2006:03) lyfter fram engagemang som en oerhört
central egenskap som idrottsledare bör inneha. Denna studie befäster den tesen genom ett stort
procentuellt övertag för just engagemang bland respondenternas enkätsvar. Dessutom önskar
innebandyspelarna i enkätstudien ha en tränare med stor kunnighet inom innebandy och
tydlighet i sitt ledarskap. Även tränarna uppger engagemang som en oerhört viktig egenskap.
De intervjuade tränarna visade sig ha bra koll på vilka tränaregenskaper deras spelare ansåg att
tränaren skull inneha. De menade också att damlag vill ha en mer tålmodig och tydlig ledare,
vilket också spelarnas enkätsvar visade.

Enligt Mumfords femkomponentsmodell (Mumford, 2000), behöver ledaren vara duktig på att
förebygga konflikter och hantera konflikterna när de uppstått, för att organisationen eller laget
ska nå framgång. Enligt innebandyspelarna verkar dock inte detta vara en modell som de tror
stämmer särskilt väl. Endast 14 spelare kryssade i något av de två alternativen konflikthantering
eller förebygga konflikter, vilket tyder på dess ringa betydelse för de aktuella lagen. Någon
signifikant skillnad mellan könen gällande denna fråga finns inte heller, även om fler herrar än
damer ansåg att de egenskaperna faktiskt var betydelsefulla. Tränarna ansåg att det finns en
bild av att konflikter är vanligare i ett damlag, men samtliga tror inte att det är en rättvis bild
av det verkligen läget. Damlagstränare 1 menar att just denna myt inte alls stämmer överens
med hans verklighet, utan hävdar tvärtom att du behöver mer konflikthanteringsförmåga när du
tränar herrar. Herrlagstränare 1, som tidigare i karriären har en viss erfarenhet av att träna
damlag, menar dock att konflikter är vanligare i damlag än i herrlag. Herrlagsspelare kan enligt
honom se skillnad på verkligheten på planen och utanför planen på ett annat vis, men menar
till sist att det säkerligen varierar beroende på i vilket lag du tränar och i vilket situation de
befinner sig i. Detta ger styrka åt tidigare forskning (bl.a. Chelladurai 1999, Fahlström &
Hageskog 2010) som just betonar kontextens betydelse för ledarskapsprocessen.

Även damlagstränare 2 ger stöd åt det resonemanget och menar att det kan uppstå en konflikt
av någon småsak som hänt för flera veckor sedan i ett damlag och som aldrig skulle uppstå i
ett herrlag. Detta ger stöd åt Annerstedts (2006) studie där elittränare uppger att det är mer
problem som följer när man tränar tjejer. Enligt både damlagsspelarna och herrlagsspelarna är
dock inte konflikthanteringsförmåga och förebygga konflikter något som tränaren behöver i
någon omfattande grad. Detta tror inte heller damlagstränare 1: ”Det är en fördom att det skulle
vara mer konflikter i ett damlag”, menar han och påtalar alla de varningar som han fått från
utomstående innan blev damlagstränare. Just de varningarna menade att damlag är svårare att
träna och att det hela tiden skulle bli konfliktfyllt, vilket han helt och hållet avfärdar.

Förväntat och önskvärt beteende
När vi tittar på spelarnas enkätsvar gällande hur de önskar att deras tränare beter sig mot
spelarna och vilken ledarstil de önskar att deras tränare innehar får vi följande resultat vilket
redovisas i tabell 2. Spelarna fick ta ställning på en fyrgradig skala i vilken grad påståendet
stämmer överens med deras egen bild av hur en bra innebandytränare bör vara. Siffran 1
motsvarade ”Inte alls”, siffran 2 motsvarade ”I liten grad”, siffran 3, ”I stor grad” och slutligen
siffran 4 som motsvarade ”I mycket stor grad”. Tittar man på en sammanställning av

enkätsvaren ser man att innebandyspelare i denna studie hellre ser att deras tränare är
relationsinriktad än resultatinriktad och de ser hellre att tränaren är mer demokratisk än
auktoritär. På de två sista påståendena ser man tydligt att spelarna hellre vill att deras tränare
skriker på dem under matchsituation från båset, än står tyst och lugn.
Tabell 2: Sammanställning av enkätsvaren gällande ledarens beteende
Tränaren:

Medelvärde
Totala gruppen Damer

Herrar

(72 st)

(35 st)

(37 st)

Skall vara resultatinriktad

2.76

2.74

2.79

Skall vara relationsinriktad

3.04

3.11

2.97

Ska ha en demokratisk ledarstil

3.01

3.14

2.89

Ska ha en auktoritär ledarstil

2.25

2.17

2.32

Får gärna skrika på oss under match

3.17

3.03

3.30

Ska stå tyst och lugn i båset under match

1.67

1.60

1.73

Damlagens spelare som i undersökningen är 35 stycken, vill hellre tränas av en relationsinriktad
tränare än en resultatinriktad tränare. Den resultatinriktade tränarens medelvärde hamnade strax
under ”I stor grad” på 2,74 medan värdet för den relationsinriktade tränaren hamnade strax
över med 3,11. Den demokratiska tränaren är enligt undersökningen mer populär i
damlagsspelarnas ögon och fick medelvärdet 3,14 vilket motsvarar ett värde över påståendet ”I
stor grad”, medan den auktoritära tränaren hamnade på medelvärdet 2,17 vilket är ett värde
precis över ”I liten grad”. Damlagens spelare tenderar att hellre vilja ha en tränare som skriker
på dem från båset, vilket fick medelvärdet 3,03, än en tyst och lugn dito som fick ett medelvärde
på 1,6. Herrlagens spelare, som i studien uppkommer till 37 stycken, vill hellre tränas av en
relationsinriktad tränare än en resultatinriktad tränare. Medelvärdet var 2,79 för den
resultatinriktade och 2,97 för den relationsinriktade, vilket dock inte kan sägas som en speciellt
tydlig skillnad. De vill hellre tränas av en demokratisk än en auktoritär tränare även om inget
av de medelvärdena överstiger värdet för ”I stor grad”, då den demokratiska tränaren fick 2,89
och den auktoritära 2,32. Herrlagens spelare tenderar att hellre vilja att deras tränare skriker på
dem från båset vid en matchsituation, än han står tyst och lugn i motsvarande situation.
Medelvärdet för den mer skrikande matchtränaren var 3,29 och den mer tystlåtne var 1,73.
Även tränarna trodde på denna distinktion, men de trodde att skillnaderna skulle vara betydligt
mer explicita än resultatet visade. Den gängse bilden bland både spelare och tränare i

undersökningen är trots det att damlagen är mer relationsinriktade än herrlagen som i sin tur då
är mer resultatinriktade. Herrlagstränare 1 sammanfattar dock skillnaderna enligt honom själv
mellan herrlag och damlag i innebandy med följande ord: ”I damlag krävs mer medling än
taktiskt kunnande.” En kommentar som förmodligen sticker i ögonen på många, men den kan
kopplas till den bild som enkätundersökningen visar, att just damlagsspelare i större
utsträckning än herrlagsspelare vill ledas av en relationsinriktad tränare än en resultatinriktad,
som dessutom tenderar att vara pedagogisk. Just pedagogisk var en egenskap som betydligt fler
damlagsspelare än herrlagsspelare såg som betydelsefull hos tränaren, som redovisades i tabell
1.

I enkäten fick spelarna uppge om de tror att samma tränaregenskaper är viktiga oavsett om
tränaren har ett herrlag eller ett damlag. De fick också gärna motivera sina svar fritt efter den
frågan. 46 personer, vilket motsvarar 63,9 % uppgav att de tror att samma tränaregenskaper är
viktiga oberoende på vilket kön det är på spelarna. Återstående andel 36,1 %, eller 26 personer
uppgav däremot att de inte tror att samma tränaregenskaper är viktiga för tränaren att inneha,
utan att andra egenskaper krävs för tränaren som tränar herrar än den som tränar damer. Bland
damlagsspelarnas kommentarer finns många åsikter som gör gällande att damlag är lite
besvärligare att leda, i alla fall om man frågar damlagsspelarna själva. Damerna ser sig som
mer komplicerade att leda vilket gör att det krävs mer pedagogiskt kunnande hos tränaren
menar flera av dem. Många tjejer uppger dessutom att det oftare är konflikter och tjabb i ett
damlag och att killarna har ett större kunnande, enligt deras tyckande. Damerna svarade i större
utsträckning att det skiljer mer mellan damlag och herrlag än vad herrarna svarade.

Svårare att träna damlag när det blir tjabbigt. Damer kan vara tjuriga längre.
(Damlagsspelare, 19 år).
Tjejer har en tendens att ta kritik på fel sätt, vilket gör att man som tränare måste
tänk på vad man säger. Killar är mer hårda och gnäller inte, vilket medför att där
behöver du inte vara lika empatisk. (Damlagsspelare 19 år).
Tjejer och killar behöver olika ledarfigurer. Tjejer kanske inte tål kritik och skrik.
(Herrlagsspelare, 25 år).
Tränaren kan vara mer bestämd mot ett herrlag. (Herrlagsspelare, 16 år).

Spelarna fick dessutom frågan om de tror att tränaren beter sig olika mot spelarna beroende på
om han eller hon tränar ett herrlag eller ett damlag? Även efter denna fråga fick de motivera

sitt svar om de ville. Det sammanlagda resultatet av alla enkäter oavsett kön, visade att 87,5 %
eller 63 personer tror att tränaren beter sig olika mot spelarna beroende på vilket kön de tillhör.
Endast 9 personer, eller 12,5 % tror att tränaren beter sig likadant mot damlagsspelare som mot
herrlagsspelare.

Bland kommentarerna tillhörande denna fråga ses en tydlig bild av damlagsspelarnas åsikter
som till stor del består av att killar tenderar att vara hårdare, att de tål mer och därför behandlas
annorlunda i förhållande till tjejer.

Man kan vara tuffare mot killar. (Damlagsspelare, 19 år).
Killar tål lite mer. (Damlagsspelare, 18 år).
Man kan inte vara lika elak mot en damspelare. Herrar kan ta saker rakt, medan en
damspelare behöver mer förklaring. (Damlagsspelare, 23 år).
Herrar är hårdare, de kan ta mer stryk! (Damlagsspelare, 18 år).

Det finns också exempel på att tjejerna tröttnat på denna behandling och önskar tuffare tag och
inte någon mjuk behandling i alla lägen. Bland damerna svarade endast två personer att de
anser att de behandlas likadant som herrlag av tränaren. Något fler, sju herrlagsspelare anser
att tränaren beter sig likadant mot spelarna oavsett lag, men kommentarerna är ganska lika
damernas, och även bland herrlagsspelarnas svar syns bilden av att killar är hårdare än tjejer
och att de kan ta mer rak kritik och skäll från tränaren.

Tjejer har svårt att ta negativa saker, medan vi killar oftast biter ihop och kämpar
vidare. (Herrlagsspelare, 26 år).

Damlagstränare 1 betonar att de största skillnaderna mellan att träna ett herr- och damlag just
verkar vara de fysiska och tekniska skillnaderna som gör att man som tränare får bryta ner
övningar till en konkretare nivå med färre steg i ett damlag, vilket också de andra tränarna i
undersökningen vidhåller. Spelarna själva antydde i enkätundersökningen att det finns väldigt
stora skillnader mellan herr- och damlag, och att tränaren beter sig olika beroende på lagets
könstillhörighet. Det man kan se i enkätsvaren är att damlagen tror att det är större skillnad
mellan könen än vad herrarna tror, vilket gör att damerna inte motsätter sig de förutfattade
meningarna som finns rörande daminnebandy. Enligt tidigare forskning, i detta fall Kutte
Jönsson (2007), leder det till ett befästande av könsskillnaderna, vilket i sin tur förstärker dem.

Den mest framträdande bilden av den önskvärda tränaren i flickornas ögon präglas av
auktoritet, enligt teorin Iscensättning av kön i idrott inspirerad av Larsson (2001). Pojkarnas
bild av den önskvärda tränaren tenderar att vara mer demokratisk och socialt inriktad där
tränaren mer är en kompis med idrottarna, men ses även som en fadersgestalt. Trots detta angav
flickorna enligt teorin, att den auktoritära tränaren passar pojkarna bäst och pojkarna ansåg att
den demokratiska tränaren var lämpligast för att leda flickor. Detta är ett exempel på de
förväntningar vi har på respektive kön. Teorin får stöd av flera av mina respondenter som i
intervjuerna angav att damlag i större utsträckning vill tränas av en auktoritär tränare än herrlag.
Anledningen som tränarna gav till det, var rent kunskapsmässiga, då damer i deras ögon har
sämre tekniska och taktiska färdigheter än herrar på motsvarande nivå. I och med detta
resonemang menar de att herrar pga. större kunskaper inom idrotten kan och vill bidra med mer
själva och vill då hellre tränas av en mer demokratiskt lagd tränare.

Annars uppger respondenterna små skillnader mellan könens önskemål på ledarstil, utan det
beror helt på vilket lag man leder, vilken situation man befinner sig i och hur man är som
tränare själv. Om man som tränare, vilket herrlagstränare 2 menar, är demokratisk är det svårt
att inta en väldigt auktoritär position som tränare. Han menar att man då motsäger sin egen
tränarfilosofi och spelar en roll som man inte är van vid eller trygg i. Spelarna vill enligt
enkätundersökningen hellre ledas av en demokratisk tränare än en auktoritär. Både damer och
herrar har denna uppfattning, men tendensen är tydligare bland damlagsspelarna än hos
herrlagspelarna, vilket säger emot den bilden som råder bland de intervjuade tränarna och hos
ovan nämnda teori.

Dahlbom Hall (2000), menar att tjejer behöver längre tid inför en träning att prata av sig, viket
tydliggör att det finns en uppfattning av att tjejer i större utsträckning bedriver lagidrott mer
relationsinriktat än killar. Detta understryker också damlagstränare 2 och menar att spelarna
mycket väl kunde prata bort en kvart vid en drickapaus om han inte avbröt deras prat. Även
damlagstränare 1 anser att damerna är mer relationsinriktade än herrar, och han uppger att de
inte ens pratar om resultat, vid exempelvis en matchgenomgång. Med herrlag menar han att det
är annorlunda, då resultatinriktningen är mycket mer påtaglig, och fokuseringen på poäng och
allvaret under match går före relationerna och deras egen utveckling. Även herrlagstränarna
anger att damerna är mindre resultatinriktade än herrarna även om deras uppfattning skiljer sig
åt gällande fördelning. Enkätsvaren vittnar om relativt små skillnader mellan könen i denna
fråga, men trots allt finns skillnader och den relationsinriktade tränaren är i högre grad önskad

bland damerna, än den är bland herrarna enligt undersökningen. Herrarnas enkätsvar tyder på
att de gärna ser en kombination av de båda typerna, då både relations- och den resultatinriktade
tränaren hamnade på en siffra strax under värdet 3. Sammanfattningsvis kan man enligt dessa
siffror se att skillnaden mellan könen i denna fråga är betydligt mindre än vad både tidigare
forskning och de intervjuade tränarna ansåg.

Tidigare forskning, i form av Annerstedt studie där han intervjuar elittränare i frågan, anser att
alla menar att det finns skillnader mellan att träna herrar och damer, men anledningarna är mest
vaga föreställningar och antaganden. Även tränarna i denna studie anser att det finns skillnader,
och de försökte också motivera varför de tyckte så. ”Det är mer humörsvängningar helt enkelt,
mer tjafs i ett damlag.” menar herrlagstränare 1, när han förklarar den stora skillnaden mellan
att träna herrlag och damlag enligt sitt sätt att se det. Damlagstränare 1 tycker inte att
skillnaderna mellan att träna herrar och damer är så stora som han trodde på förhand. Han anser
att det är förutfattade meningar som personer som inte själva tränat damlag varnat honom för.
Spelarna i undersökningen ansåg i stor omfattning att det finns en skillnad mellan damlag och
herrlag och hur tränaren behandlar spelarna i dem. Speciellt tydlig var denna bild hos
damlagsspelarna som explicit uttryckte att de var klenare än herrarna, att killar tålde mer och
att det är betydligt mer tjafs och konflikter i ett damlag. Vilken sanning detta är kan man
diskutera i oändlighet. Det kanske kan vara så att spelarnas bild stämmer till 100 %, men det
kan lika gärna vara förutfattade meningar och åsikter som är ett resultat av våra tidigare
upplevelser och förväntningar på det motsatta könet, eller som en herrlagsspelare (23 år) valde
att uttrycka sig angående om tränaren behandlar damer och herrar olika: ”Det borde inte vara
så, men samhället har lärt oss att behandla pojkar annorlunda än flickor.”

Både spelare och tränare är överens om att damlagsspelare tar kritik mer personligt än vad
herrlagsspelare gör, vilket kräver en mer pedagogisk ledare för ett damlag i spelarnas och
tränarnas ögon. Av enkätens kommentarer kan man dessutom se att bilden av herrar och damer
består av att herrar är tuffare, kan ta mer skit och kan därför behandlas tuffare av tränaren.
Detta ansåg både damlagsspelare och herrlagsspelare. Speglar könsskillnaderna en bild som
både herrar och damer skriver under på och enligt deras uppfattningar befäster som en ”sann”
bild av skillnaderna mellan könen? Just detta anses som en fara enligt tidigare forskning med
Kutte Jönsson (2007) i spetsen som menar att om tjejerna antar och befäster könsskillnader så
förstärks de ytterligare.

Diskussion
Tidigare forskning i allmänhet och Mumfords femkomponentsmodell (Mumford, 2000), i
synnerhet bygger på att konflikthantering och förmågan att förebygga konflikter är viktiga
kompetenser och egenskaper som är en förutsättning för att med framgång fungera som en
idrottsledare. Spelarnas resonemang kring detta visade sig inte stämma överens med den bilden.
Ska vi då ta teorin om Mumfords femkomponentsmodell och kasta den i soporna, i alla fall om
den ska användas som modell till innebandyns krav, värderingar och förväntningar? Nja, jag
skulle ändå inte påstå det. Visst, spelarnas och tränarnas syn på konflikter kanske inte är så
centrala som Mumford påstår, men de finns där och lurar i bakgrunden enligt de kommentarer
som har inkommit. Det kan vara så att de lagen som ingår i studien varit befriade från konflikter
under säsongen och därför inte tänker på de problem som uppstår med konflikter mellan spelare
eller mellan spelare och tränare? Men det räcker med att två spelare kommer i en liten konflikt
så rubbas balansen i laget, och rollerna som spelarna tagit eller fått prövas på nytt. En sådan
liten konflikt leder på sikt till något större, vilket kan innebära att lagets prestation försämras.
Skulle två spelare vägra att passa bollen till varandra för att de inte kommer överens, har vi ett
allvarligt problem som måste tas itu med av tränaren. Då behöver tränaren ha en förmåga och
kompetens att kunna se upprinnelsen till konflikten och förebygga den, eller hantera den när
den väl uppkommit. Lyckas inte tränaren med det så tror jag, precis som Mumford menar, att
lagets prestation och resultat försämras avsevärt, och tränaren i fråga kanske får se sig om efter
ett nytt lag.

Teorin om Iscensättning av kön i idrott gällande demokratisk och auktoritärt ledarskap,
stämmer ganska väl överens med undersökningens resultat som kom fram av intervjuerna med
tränarna, då flickor hellre vill ledas av en tränare som är auktoritär och kunnig och som vet bäst
hur de ska träna. Precis denna bild stödjer damlagstränare 2 helt och hållet, då han menar att
damlag i innebandy inte har kunnandet, eller intresset för att utveckla kunnande, som gör att de
därför behöver mer struktur och auktoritet hos tränaren. Detta menar dock inte damlagsspelarna
som vill tränas av en demokratisk tränare i större utsträckning än de vill tränas av en auktoritär,
vilket kan bero på flera saker. Begreppet auktoritär kan uppfattas som negativt, och kan syfta
till en sträng, skrikande tränare som beordrar ut armböjningar som straff om spelarna inte lyder.
Givetvis kan damlagens svar också innebära att de faktiskt vill tränas av en demokratisk tränare
vilket i så fall innebär att genusteorin och tränarnas tankar helt enkelt inte stämmer överens
med damlagsspelarnas i studien. Detta är i så fall, ett mycket allvarligt problem som vi stöter
på. I så fall finns det oerhört många lag som tränas av en tränare som tror att han eller hon ska

vara si eller så, när denne i själva verket av spelarna ska vara precis tvärtom. Detta för att vi
förväntar oss att damlag och herrlag önskas ledas på ett speciellt sätt och av en speciell typ av
ledare. Är då teorin som bygger på iscensättning av kön i detta fall inte applicerbart på
innebandylag? Givetvis kan den varken befästas eller förkastas till 100 % enligt mitt sätt att se
det, men däremot sätter det ledarskap inom innebandy på svåra prov, och ger en bild av att
verkligheten för innebandylag på avancerad breddnivå i Småland ser väldigt olika ut. Det är
detta som gör idrottsledarskap så pass komplext och spännande, då det inte finns något givet
svar på hur tränaren bör vara eller ska agera i olika situationer i sitt specifika lag.

Sammantaget kan vi se att spelarna, och framförallt damlagsspelarena ser större skillnader
mellan herr- och damlag än vad tränarna gör. Damlagsspelarna undervärderar sin egen
kapacitet och lyfter upp herrarnas förmågor överdrivet högt. Så länge damlagsspelarna själva
tenderar att ha denna bild av skillnaderna ser jag det som en lång och svår väg att vandra för
att herr- och daminnebandy någonsin ska bli mer jämställd än vad den bevisligen, enligt
spelarna, är idag. Så länge spelarna accepterar att behandlas annorlunda av tränaren bara för att
de spelar i ett damlag, kommer tränarna att tro att spelarna vill behandlas annorlunda. Detta
kan i så fall innebära att skillnader som finns mellan hur spelarna i herr- och damlag i innebandy
behandlas av tränarna, snarare kommer att förstärkas ytterligare än att motverkas.

För framtida studier ser jag att en jämförelse mellan dam- och herridrott i andra idrotter vore
ytterst spännande att forska vidare om. Skiljer sig idrotter åt, eller är damer och herrar likadant
behandlade oavsett idrott? En jämförelse mellan tränaregenskaper mellan kön vore synnerligen
intressant i jämförelse med lagidrott och individuell idrott. Vill en friidrottare ha en tränare
med samma egenskaper som en ishockeyspelare? Vilket ansvar har tränarutbildningarna i
denna fråga och hur arbetar de för jämställdhet? Där välkomnar jag en granskning som kan
bidra till att fler talanger oavsett kön kan hittas och behandlas på ett sätt som spelarna önskar
och som främjar deras utveckling.
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Svensk tennis nu - och i framtiden
Bakgrund
Jag har under drygt 60 år följt svensk tennis och på olika sätt varit involverad i tennisens
föreningsverksamhet sedan 1960-talet – som tennisdomare i 25 år (bl.a.Davis Cup/Stockholm
Open/Båstad), styrelseaktiv (kassör/valberedning/vice
ordförande/kontaktman/administratör/skribent mm) i ATL i Lund, Lunds Tennisgille,
Staffanstorp TK och Gerda TS, krönikör för skånsk tennis i dåvarande Tennistidningen i 15
år, tennistränare, (fortfarande) aktiv inom veterantennisen (seriespel/veteran-SM mm) och
naturligtvis som åskådare. Detta har bl.a. inneburit samtliga Stockholm Open sedan starten
1969 och alla Båstadturneringar sedan 1965. Tennisen har alltså varit en del av min fritid
sedan tidiga år. Mitt första reella möte med tennisen skedde i den gamla Alvikshallen
(nuvarande SALK-hallen i Bromma), där jag intervjuade en tämligen okänd Janne Lundqvist
(för övrigt 75 år i år), som då hade vunnit JSM i tennis. Året var 1953 och min intervju kunde
sedan läsas i Panterbladet – en hektograferad föreningstidning för den av mej och Anders
Lundin (sedermera chef för Bosön och verksam inom RF) bildade idrottsföreningen IF
Pantrarna i Bromma/Abrahamsberg i Stockholm. Som Ulf Karlsson tog upp i sitt inspirerande
föredrag om sin idrottsungdom - som liknade min idrottsungdom - under SVEBI-konferensen
i Karlstad i november 2011 blev vi idrottande ungdomar inte curlade till träningar på den
”gamla” tiden. Nej, vi arrangerade ”OS-tävlingar”, spelade efter skolan slut
(fotboll/ishockey/handboll) och bildade egna föreningar utan föräldrars inblandning. Det var
spontanidrott, när den var som bäst!
Båstadturneringen i korthet
I år hade jag som SVEBIs utsände möjlighet att i sin helhet följa de bägge turneringarna i
Båstad på plats, Syftet var tudelat: dels att se turneringen ur ett rent tennisperspektiv, dels att
prata med kunniga tennispersoner som följer svensk tennis på nära håll. Det som håller
Sverige på den globala tenniskartan är tyvärr inte våra spelare utan våra turneringar, där
Båstad år efter år rankas av spelarna som den bästa av världens turneringar och dit
världsstjärnor gärna kommer. Ungefär detsamma gäller för Stockholm Open. Trots relativt
sett lite prispengar (ATP 250; se nedan!) har bägge turneringarna hög status bland spelarna –
de är välorganiserade och spelarnas boende och andra faciliteter finns i närheten av banorna
(framför allt i Båstad).
Om årets Båstadturnering (Skistar Swedish Open för herrar och Sony Swedish Open för
damer - i den spelordningen) kan man fatta sig kort: god publiktillströmning (72000 åskådare
– dock en minskning med 14000 jämför med 2011; då hade vi å andra sidan Robin Söderling
som affischnamn) under framför allt herrturneringens senare hälft, ojämnt väder, hyggligt spel
utan att nå upp till några höjder - och då jämför jag framför allt med Robin Söderlings
fantastiska spel i Båstad 2011, där han krossade världsspelaren Ferrer i finalen. Sen dess har
skador stoppat hans karriär och frågan är om han någonsin kommer tillbaka till det spel han
presterade 2011? Eller om han kommer tillbaka överhuvudtaget?
Just spanjoren David Ferrer – 5:a i världen – var outstanding i herrturneringen. Han krossade
sin landsman – en lite halvskadad Almagro (11:a i världen) - i en odramatisk final. På
damsidan var fältet tunnare. I en mycket svängig men knappast välspelad final vann
fjolårsvinnaren Polona Hercog från Slovenien över fransysk-svenskan (tävlar tyvärr för
Frankrike) Madeleine Johansson med 2-1 i set. Det enda svenska glädjeämnet var – som
vanligt – hemmasonen Robert Lindstedt som vann dubbelklassen tillsammans med ständige
partnern rumänen Tecau. Här har vi faktiskt en världsspelare!

Sen kan man verkligen ifrågasätta arrangörernas initiativ att ge wild cards till Michael
Ryderstedt och Christian Lindell. Bägge försvann snabbt i första omgången efter mediokra
insatser. Det hade varit bättre om de hade kvalat och eventuellt via kvalet fått speltid och
självförtroende inför huvudturneringen. Sen spelas ofta de mest intensiva och roligaste
matcherna i början av turneringarna utifrån min erfarenhet. Ska man se mycket tennis och
riktigt intensiv tennis bör man som åskådare infinna sig under tennisturneringarnas inledande
dagar. Och gärna se kvaltävlingarna för det är här som morgondagens stjärnor visar upp sig.
Reflektioner kring svensk tennis i dagsläget
Jag hade under turneringsdagarna i Båstad haft möjlighet att tala med personer med stor
kunskap om svensk tennis på olika nivåer. Alla förmedlade samma grundtankar som jag själv
känner: bekymmer inför svensk tennis i nuläget, men även inför framtiden. Svensk herrtennis
påminner om början av 1970-talet, när vi nästan var helt avhängiga av Björn Borg. Utan Björn
hade vi inte vunnit Sveriges första Davis Cupvinst 1975. Visst hade vi en Ove Bengtsson som
oftast stabil dubbelpartner till Björn och ett ”bloss” i form av Birger Andersson – även kallad
Bragd-Birger efter ett antal osannolika avgörande segrar i DC-matcherna mot Västtyskland
och Spanien 1975. Det var dock Björn Borg – med rätta ansedd som Sveriges främste
idrottsman genom alla tider – som drog det tunga lasset.
Läget är liknande idag, där den stora stjärnan är Robin Söderling – en stjärna som tyvärr inte
har spelat på ett år. Bakom Robin (just nu ca 150e i världen) ser det minst sagt mörkt ut.
Övriga med Michael Ryderstedt och Patrik Rosenholm i spetsen ligger strax under ranking
400 i världen. På damsidan är det för nästan för första gången i modern tid något bättre ställt:
Sofia Arvidsson är kring ranking 50 och Johanna Larsson runt 80. Som den optimist jag är
tror jag på att svensk tennis har en framtid och att det så småningom kommer fram en ny
fixstjärna, som kan bilda modell för en ny generation toppspelare.
Analys
Mina samtal med kunniga tennispersoner leder mej fram till tesen att det finns inom svensk
tennis en sorts bekvämlighetskultur, som är fjärran från den som levdes av våra
framgångsgenerationer från 19 80-talet. Man skjutsas till träningen av curlande föräldrar,
avverkar sin pass och åker sen hem alternativt använder sociala media som chattning,
Facebook, twitter etc. Dagens tennisspelande ungdomar involveras inte som förr i den totala
verksamheten. Magnus Gustafsson har bl.a. med rätta påtalat det faktum att få tennisjuniorer
ställer upp som domare. Förr var det givet att man som ung spelare skulle gå en domarkurs
och ofta ställa upp som domare i olika sammanhang. Detta gäller inte idag. Det finns inte
samma attityd till tennisen som under den ”gyllene” generationens dagar. Det att hata att
förlora – även på träning. Detta präglade en Björn Borg förr och en Robin Söderling idag
(eller kanske snarare igår). Av de knappt 15 spelare som har lägre än ranking 1000 i världen
kan jag inte se någon som kan tillföra svensk tennis något inför framtiden. Flertalet ligger
idag runt ranking 7-800. Detsamma gäller för damerna. Samtidigt ska man komma ihåg att
konkurrensen ökar för varje år. Nya nationer som inte fanns på tenniskartan förr poppar
ständigt upp – Kazakstan, Uzbekistan, Ukraina, Tunisien, Japan m.fl. Dagens tennis fordrar
ett helhetskoncept, där träning (styrka/dynamik/rörlighet/kondition) och tävling vävs samman
med bl.a.kostråd. Och där träning inte enbart handlar om att stå på banan utan även innefattar
grundläggande konditions- och styrketräning. Och tävla med start på future- och
challengernivå följt av steget upp till ATP- nivå (kval och senare direktkvalificering). Det är
många steg att ta sig igenom, men nödvändigt för att nå toppen. Idag är det nästan omöjligt att
som 16-17-åring nå toppen som en Björn Borg, en Mats Wilander eller en Boris Becker. Det
fordras oerhört mycket ”tränings- och tävlingsarbete” för att bli en stjärna, vilket naturligtvis

inte är unikt just för tennisen. Att nå toppen i dagens konkurrensutsatta tennis innebär hårt
arbete och kanske framför allt – rätt inställning.
Svensk tennis är i nedan, men det gäller även andra klassiska svenskidrotter som bordtennis
(JO Waldner, Mikael Appelgren och den fortfarande aktive Jörgen Person var
världsdominanter i början av 1990-talet) – och inom vinteridrotterna skridsko. Den senare
sporten är i det närmaste ”död” i landet. Minns stjärnor som Sigge Eriksson, Jonny Nilsson,
Johnny Höglin, Göran Claesson och Tomas Gustavsson! Man kan konstatera att
idrottsstrukturen förändras över tid, där ibland gamla storhetstider blir ett minne blott.
Den här bekvämlighetskulturen som jag menar finns inom svensk tennis och även i andra
idrotter kan kanske i sociologisk mening relateras till den förändrade samhällsstrukturen. Det
har skett stora samhällsförändringar sedan mitten av 1980-talet – murens fall, EUutvecklingen, ekonomiska kriser, avregleringar på många marknader mm. Och inte minst –
mediautvecklingen. Framför allt den senare utvecklingen har på olika sätt påverkat våra
ungdomar. Dessa är dominerande på sociala media som dataspel, Facebook, twitter, bloggar,
chatande mm. Samtidigt lockar inte hårt arbete dagens ungdom – inte ens om den är arbetslös.
Vilka är det som plockar bär i våra skogar och tar monotona jobb på fabrikerna?
De riktigt hungriga tennisspelarna saknas i stor utsträckning i dagens Sverige, de kommer ofta
från länder med tuffare samhällsförhållanden. Det gäller att försöka få tillbaka hungern, som
var grunden för det svenska tennisundret på 1980-talet. Idrottspedagogen Rolf Carlson på
GIH i Stockholm skrev i slutet av 1980-talet en uppmärksammad lic-avhandling om det
svenska tennisundret – en avhandling som blev internationellt uppmärksammad. En slutsats
som Rolf kom fram till var att våra stjärnor oftast bodde på mindre orter som Södertälje
(Björn Borg), Växjö (Mats Wilander), Västervik (Stefan Edberg), Olofström (Jan
Gunnarsson), Staffanstorp (Mikael Pernfors), Kristianstad (Mikael Tillström), Lomma
(Henrik Sundström), de prövade på många idrotter och hade föräldrar som pushade i lagom
omfattning. De var inte bäst som juniorer, men blev bäst när det gällde. Under
utvecklingsåren kuskade många runt med tränaren Jonte Sjögren i en folkvagnsbuss, som
knappt höll ihop. Det var enkla förhållanden, men det skapade en laganda som var i särklass i
världen. Det är naturligtvis andra tider nu och 1980-talets svenska tennishausse kommer
aldrig tillbaka. Och att nå toppen kräver oerhörda uppoffringar. Man kan ta Björn Borg som
exempel, som praktiskt taget ”levde” tennis under perioden 13-25 år. Sen var han utbränd och
lämnade till mångas förundran tennislivet. Motivationen var borta! Ett samtida exempel är
amerikanen och tidigare världsettan Andy Roddick, som nu har spelat sin sista match på
touren - 30 år gammal. Även här saknas motivationen! Man kan fråga sig om den här 100procentiga satsningen är värt priset och därmed ständiga försakelser kring det sociala livet vid
sidan av tennisen? I weberiansk mening har tennisen både egenvärden som social gemenskap
och känslan av att ha roligt på tennisbanan och investeringsvärden i form av framgångar och för toppspelare – en tryggad ekonomisk framtid. För oss tennismotionärer dominerar
naturligtvis egenvärdena. För en blivande toppspelare mixas egenvärden och
investeringsvärden. Och som tennisentusiast kan man hoppas att åtminstone några av våra
tennisjuniorer tycker att en tennissatsning är värt priset.
Svensk tennis och dess framtid
Jag nämnde att jag trots det prekära läget inom svensk tennis är försiktigt optimistiskt. Man
ska ha i åtanke att det finns resurser i svensk tennis i form av tränare och hallar. Men det
behövs en attityd- eller kanske snarare kulturförändring. Samtidigt finns det en del tecken att
detta är på gång. Jag ska ta några exempel:
- Fler ITF-tävlingar i Sverige genomförs idag, dvs första steget: Futuretävlingar.
- Rising Star Tour – ett projekt för att stödja kommande talanger.

-

-

En ny och modernare utbildning är på gång, där även Högskolan (främst
Linnéuniversitetet i Växjö med Calle Hageskog i spetsen) är involverad.
Tennissatsningen Good to Great i Stockholm med de gamla stjärnorna Magnus
Norman, Mikael Tillström och Niclas Kulti i spetsen. Här finns kanske framtidens
stjärnor? De främsta i dagsläget är Skarafostrade bröderna Ymer och Daniel Windahl,
där Mikael Ymer vann EM för pojkar 14 år och den två år äldre Elias vann EM-dubbel
tillsammans med Daniel Windahl i klassen pojkar 16 år i somras. Här finns tveklöst ett
framtidskapital för svensk tennis.
Alla tennisinvolverade är ense om att det måste ske en förändring och en
kvalitetshöjning – på alla plan. Här finns tecken på att ett uppvaknande håller på att
ske - på olika nivåer inom svensk tennis.

Här kan nämnas att tenniskarriären består av följande steg rörande tävlingar: pojk- och
flicktävlingar, juniortävlingar, futuretävlingar (ITF-anordnare), challangertävlingar (ATPanordnare), kval till ATP/WTA och direktkvalificeringar till ATP/WTA med det ultimata –
Grand Slam (i kalenderordning: Australien Open, French Open, Wimbledon och US Open).
Sen är ATP/WTA-tävlingar också graderade i olika steg från 250 till 1000 avhängigt av
storlek och prispengar. Det handlar om många steg innan toppen är nådd.
Samtidigt vill jag hissa en varningens flagg för alltför överdrivna förväntningar på ungdomar
som Ymer m.fl.. Se vad som hände med Daniel Berta, som för några år sedan vann Franska
Öppnas juniortitel och som skapade mängder med förväntningar inom stora delar av svensk
tennisrörelse. Idag är han rankad strax under 700 i världen! Det är ett oerhört långt steg från
att tillhöra eliten på pojk- och juniorsidan till att bli en etablerad världsspelare. Konkurrensen
är idag oerhört mycket tuffare än den var på storhetstiden – 1980-talet. Idag vinner man inga
titlar som 17-18-åring som Björn Borg/Mats Wilander/Boris Becker på sin tid. Jag ser dock
med viss försiktig tillförsikt fram emot svensk tennis´framtid och kommer även
fortsättningsvis att noggrant följa utvecklingen. Kanske i form av ett forskningsprojekt?
Avslutningsvis- på tal om utveckling: 1985 dömde jag DM-finalen i tennis i Lund mellan
bolltrollaren Mikael Pernfors och en motståndare från Göta, Helsingborg. Mikael vann efter
visst besvär. Kommande år, 1986, var han i final i Franska Öppna Mästerskapet efter att ha
slagit Boris Becker och Stefan Edberg. Här blev det visserligen förlust mot Ivan Lendl, men
tala om utveckling!!! I dagens tennisklimat är detta en omöjlighet.

Anders Östnäs
Tennisentusiast
SVEBI

Idrott, olympism och lite annat
Idrott är ett gammalt fornnordiskt ord. Jag har sett någonstans att det har översatts med ”allt
som en människa behöver kunna” och innefattade då allehanda aktiviteter, inte bara
kroppsövningar och lekar utan också skeppsbygge, spinneri, vävning, musik, diktning,
runskrift mm. Det som ingick i begreppet idrott var genomgående högt värderade aktiviteter.
Delar man upp ordet i delarna id och drott så skulle id betyda verksamhet eller aktivitet och
drott betydde kraft, styrka och uthållighet. Ordet drott påminner mig om när jag spelade
handboll och vi mötte laget Drott från Halmstad. De utstrålade verkligen kraft och styrka! Det
var många stora och tunga spelare i deras lag så att jag som lätt 50-kilos linjespringare hade
inte mycket att sätta emot. De flyttade runt mig lika lätt som en påse popcorn. Som tur var så
blev det en och annan kontring och då hade jag fördel av att det gick snabbare att få fart på en
påse popcorn än det gick att accelerera en ångvält. Roligt var det i alla fall trots alla
blåmärkena efter brottningen på linjen.
Betydelsen av ordet idrott har bitvis förändrats till att enbart omfatta kroppsliga övningar och
färdigheter. Vävning, spinnande av ull, båtbygge och runskrift fick stryka på foten i det
idrottsliga och när Viktor Balk, en Karlskronit med präktiga mustascher och ett brinnande
intresse för gymnastik, fäktning och en massa andra idrotter dök upp på scenen så var idrott
ungefär detsamma som sport. Han livade upp ordet idrott och kallas ibland för den svenska
idrottens fader.
Jag hoppas att ni har haft en fin sommar med mycket idrott. Idrott i den ”nya” betydelsen
antar jag, men skulle någon ha rest en ny runsten, yxat till ett skepp eller vävt något snyggt
draperi så är det ju faktiskt idrott det också! Någon har kanske mest idkat idrott i bästa
fåtöljen framför TV-apparaten och tittat på sommarens stora idrottsevenemang, de olympiska
spelen i London. OS är speciellt, inte bara för att det inträffar så pass sällan som vart fjärde år,
utan det skiljer sig från andra idrottsevenemang för att det är så hårt bundet till en ideologi, en
filosofi som omfattar hela livet inte bara kroppsövningen som utförs. I The Olympic Charter,
som den speciella regelboken heter, beskrivs de fundamentala principerna i olympism.

Olympism is a philosophy of life, exalting and combining in a
balanced whole the qualities of body, will and mind. Blending sport
with culture and education, Olympism seeks to create a way of life
based on the joy found in effort, the educational value of good example, and respect for
universal fundamental ethical principles.
The goal of Olympism is to place everywhere sport at the service
of the harmonious development of man, with a view to encouraging
the establishment of a peaceful society concerned with the preservation of human dignity.
Den innehåller allt, men kan också uppfattas så allmänt hållen att det blir fritt för all möjlig
tolkning. I mina ögon är det en fantastisk filosofi. Det knepiga med visioner och ideologier är
när det kommer till praktiskt användande. I förra numret av Idrottsforskaren hade jag utlyst en
liten pristävling som faktiskt hade anknytning till olympism. Frågan var vem som hade sagt
följande om någon. ”You can melt down all the medals and cups I have and they wouldn't be a
plating on the twenty-four karat friendship that I felt for Y at that moment". Detta påstående
ska ha sagts av Jesse Owens och personen Y var Luz Long. Under längdhoppstävlingen på
OS i Berlin 1936 utspelades en scen i idrottshistorien som har tagits upp ett otal gånger som
ett strålande exempel på olympism. Owens hoppade flera övertramp och satt och deppade.

Luz Long, tysk längdhoppare, gick fram till honom och tipsade honom att förändra ansatsen,
vilket han gjorde och vann över Long. Med Hitler på läktaren kanske det inte var ett så
populärt drag av Long. Owens och Long blev mycket goda vänner och inledde brevväxling
mitt under brinnande krig. Man vet väl inte hur mycket som är sant av historien, men den är
fin i alla fall. Long belönades posthumt med Pierre de Coubertins medalj för Spirit of
Sportmanship.
Det var ingen som hade skickat in rätt svar på den lilla tävlingen. Jag väljer dock att skicka
tavlan till en mycket vänlig person som jag aldrig har träffat, men som jag känner utstrålar
vänlighet och olympism! Som ny och ovan ordförande i SVEBI har jag inte alltid vetat när
och hur jag ska skicka ut meddelande till er medlemmar. Men varje gång jag har gjort ett
utskick så har jag direkt fått ett positivt och vänligt svar från Knut Göthe, en av våra
medlemmar i Stockholm. Jag vill tacka dig Knut för all vänlighet. Tavlan kommer med posten
så småningom!
Jag har haft förmånen att delta i International Olympic Academy där det diskuteras olympism
dagen lång. Det hålls veckolånga sessioner i Olympia i Grekland och jag har varit med flera
gånger, senast 2011. Man bor två och två i små rum som ser nästan ut som munkceller. Man
har inte valts sin room mate utan tanken är att man ska förbrödras/försystras och överbrygga
kulturella skillnader. Man delas in i grupper som ska diskutera olika spörsmål, gruppen ska
tillsammans författa ett bokkapitel och redovisa för övriga deltagare. Jag har hamnat i olika
grupper. Ibland har det varit ganska enkelt att ha en öppen dialog, men ibland har det varit
riktigt svårt. Diskussionsspråken är antingen engelska eller franska. Jag minns t ex en gång
när jag hamnade i den fransktalande gruppen. Vi var två kvinnor, Dehlia från Uruguay och
jag, övriga i gruppen var män från Afrikas fransktalande länder och ledaren kom från
Algeriet. Alla försökte vara artiga och ”olympiska”, men det var helt klart en motsättning i
luften och när Dehlia och jag hävdade att kvinnor kan, vill och ska få idrotta var det ganska
jobbigt. Jag har upplevt att det har varit svårast att mötas mellan olika kulturer när det gäller
frågan om män och kvinnors rätt i idrott och samhälle.
Ett annat år hamnade jag i Vladimir Rodichenkos grupp. Han var boss för OS i Moskva 1980
och talade gärna och mycket om det. Han gick ofta ifrån gruppen för att ringa till Jeltsin, som
han sa. I hans grupp ingick förutom jag en tjej från USA, Stephanie Powers, några kvinnor till
men sedan mest mustaschgubbar från Ryssland och andra forna sovjetiska länder. Det var inte
mycket till diskussioner, dels beroende på att Rodichenko tog död på allt diskuterande och
dels för att språksvårigheterna var enorma. Han kallade hela tiden både mig och Stephanie för
Darling. Han var en fena på härskartekniker! Konflikten blev öppen när Stephanie, som var
USAs bästa häcklöperska då det begav sig1980. Hon hävdade att idrott och politik hörde ihop.
Hon inte fick vara med i OS på grund av att USA uteblev av politiska skäl. No, no Darling sa
Rodichenko! There are no connections between politics and sport!
Jag blev förresten halvt dränkt i bassängen ett år, jag minns inte vilket. Jag blev översimmad
av Jaques Rogge som simmade ryggsim som en väderkvarn. Han blev förkrossad och utbrast
Oh Pardon! Ca ne fait rien hostade jag. Trots att han simmar som en egoistisk späckhuggare
så är han den mest fantastiske gentlemannen man kan tänka sig. Han var inte president för
IOC när jag träffade honom, han blev det året efter. Han pratade mycket om olympism och
höll flera föreläsningar kringe det. The Olympic Youth Games som hölls i Singapore 2010
sägs vara mycket efter hans idéer om olympism. Alla ungdomarna som fick åka dit skulle
undervisas både före, under och efter spelen.

Jag har fått för mig att olympism och olympic education är ganska okänt i Sverige. Jag har
kanske fel, då får ni rätta mig och berätta var det finns. I några länder har man anammat
olympic education även för barnen i skolan, t ex i vissa delar av Canada. I början på 2000talet hade också Grekland infört olympic education på schemat för alla barn, men jag tror inte
att de har det längre.
I somras hölls två stora idrottskonferenser. ECSS i Brugge i Belgien och ICSEMIS i Glasgow
i Skottland. Det var två fantastiska konferenser med mycket folk och många intressanta
presentationer inom allehanda discipliner. Det är det som jag gillar allra bäst med de här
multikonferenserna - att kunna växla mellan olika discipliner. Ena stunden höra föreläsningar
om proteiner, neuroner, hormoner på mikronivå, andra stunden höra stora svepande översikter
över idrott i världen och strax därpå nystas in i filosofiska dilemman. Det är fantastiskt roligt
att variera mellan de olika ämnesområdena som är så olika men ändå har som gemensam
nämnare idrott. Från konferensen i Brugge minns jag särskilt en rolig föreläsning i
musikfysiologi. Jag visste inte ens att musikfysiologi fanns. En mycket skicklig neurofysiolog
från Hannover jämförde en musiker och en idrottare. Jag minns också en föreläsning i
idrottsekonomi där man tittat på kostnader för idrottsskador. Vrickning i fotleden kostar mer
än 80 miljoner Euro per år i Holland, inte illa. Jag lyssnade på många många fler intressanta
föreläsningar, men kan inte berätta om alla. I Glasgow var det så många föreläsningar att bara
en bråkdel var möjliga att lyssna på. Det som var mest kontroversiellt och mest diskussion
kring var förmodligen genetisk manipulation och diskussionen kring idrottstävlande och
intersexes.
Jag vill slå ett slag för SVEBI-konferensen den 14-15 november i Umeå. Ni är alla varmt
välkomna dit. Passa på att anmäla er före den 30 september så får ni billigare
anmälningsavgift. Se programmet på www.svebi2012.se
Fatta gärna pennan (eller tangentbordet!) och skriv en artikel till nästa nummer av
Idrottsforskaren, deadline 30 november. Jag önskar er en fin höst med mycken idrott! Idrott
enligt gammal eller ny definition, gör något kul helt enkelt, något som ni värderar högt!
Bästa SVEBI-hälsningar

Ann-Christin ”Lollo” Sollerhed
Ordförande

Nordisk idrottshistorisk konferens i Stockholm
Tema: Perspektiv på OS i Stockholm 1912
Inledning och program
Jag deltog den 10-11 maj vid den nordiska idrottshistoriska konferensen i Stockholm, där
fokus var inriktat på hundraårsjubileét av de olympiska spelen i Stockholm 1912.
Deltagarantalet var ca 100 idrottshistoriska intressenter från hela Norden. Första dagen höll vi
till i GIHs aula med inledande plenarföredrag av Gertrud Pfister (” From a side show of a
world fair to an Olympic sport event – the development of Olympic programs 1900 – 1912”)
och Erkki Vettenniemi (” The `Ugly Olympiad´Revisited”) följt av eftermiddagens dubbla
föredragssessioner om totalt fem föredrag. Dessa handlade om OS i Stockholm – mellan
patriotism och internationalism (Ansgar Molzberger), centrala förgrundspersoner som Carl
Diem, Karl ritter von Halt, Avery Brundage och Sigfrid Edström (Jörn Hansen),
Stockholmspelens publik (Mats Hellspong), norska hållningar till OL (Natti Goksöyr) samt
fallet Jim Thorpe (Peter Dahlén). Sen var det visning av Stockholm stadion och Östermalms
idrottsplats med ciceronerna Karl Örsan (Riksidrottsmuseet) och Åke Jönsson (författare till
den intressanta boken ”Vägledning till Solskensolympiaden 1912”). Dagen avslutades med
mingel och middag på närbelägna Jakthornet.
Dag tvås program hölls i Reinholdsalen på Stockholms universitet. Före lunch hölls
föredragssession tre med Therese Nordlund (”Att organisera olympiska spel”), Patrik Steorn
(”Konst och idrott – skilda världar”) samt Karolina Wiell (” simning som kvinnlig OS-gren
100 år”). Eftermiddagen veks åt Jens Linds utmärkta dokumentär om OS i Stockholm 1912,
där vi inledningsvis fick en förhandsvisning varefter följde en diskussion kring filmen med tre
kommentatorer: Marina Dahlquist, Peter Dahlén och Christian Widholm.
Reflektion
Stor kredit till arrangörerna SCIF, GIH, Historiska institutionen vid Stockholms universitet i
samarbete med Idrottsförvaltningen, Stockholms stad och Arena 2012 som lyckades sy ihop
detta intressanta program med Helena Tolvhed som kontaktperson. Tidigare konferenser har
företrädesvis hållits i Malmö, men med tanke på årets tema var det naturligt att förlägga
konferensen till Stockholm. Dessa nordiska konferenser som hållits vartannat år under 2000talet lär ha arrangörsmässigt finansiella problem, men jag önskar verkligen att dessa går att
lösa för konferenserna har alltid varit välbesökta, välorganiserade och intresseväckande – och
de behövs!
Det var genomgående mycket intressata föredrag med efterföljande diskussioner, men ska jag
lyfta fram något får det bli Jens Linds förhandsvisning av OS-filmen. Denna liksom Linds
återkommande bidrag i TV-s sportprogram betitlade ”Stopptid” är verkliga pärlor för
idrottshistoriska nördar. OS-filmen visades sedan ett antal gånger från slutet av maj i Sveriges
television. Jag tror jag har sett den tre gånger och hittar alltid något nytt och intressant varje
gång.

Anders Östnäs
SVEBI
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Välkommen till ett samarrangemang mellan
nätverket SNAFA, Högskolan i Halmstad,
RUC och Region Halland

Konferens kring fyra teman:
Anpassad fysisk aktivitet – inkludering – innovation – rörelse
för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar
Seminarieledare
Lars Kristén. Konferensen inleds av Högskolans rektor Mikael Alexandersson.

Datum
31 oktober – 1 november 2012

Lokal
Malcussalen, byggnad J Visionen, Högskolan i Halmstad. Vägbeskrivning (till höger på sidan finns Campuskarta)

Målgrupp
Medlemmar i Svenskt Nätverk för Anpassad Fysisk Aktivitet (SNAFA), samt lärare i Idrott och hälsa,
idrottsvetare/idrottspedagoger, specialpedagoger, idrottsledare, sjukgymnaster, fritidstjänstemän och forskare inom
området Lärare inom grundskola och gymnasieskola samt studenter inom temaområdet.

Tider
Konferensen genomförs under följande dagar och tider:
Onsdag 31 oktober kl. 10.00 - 17.00. Kaffe serveras från kl. 09.30, och dagen avslutas med måltid kl. 19.00.
Torsdag 1 november kl. 09.00 - 15.00

Kostnad
Kostnad per deltagare är 2 000 kr inkl moms för båda dagarna, 1 000 kr för en av dagarna. I priset ingår för- och
eftermiddagsfika samt lunch båda dagarna. Även måltid på kvällen den 31 oktober ingår. Kostnad för resa och boende
ingår ej.

Förslag boende
Quality Hotel Halmstad
Scandic Hallandia
Best Western Grand Hotel
First Hotel Mårtenson

www.qhh.se
www.scandichotels.se/hallandia
www.grandhotel.nu/
www.firsthotels.se/martenson

Anmälan
Anmälningstiden är 120903-120930, och anmälan är bindande. Anmäl här efter 120903: www.hh.se/rucsem
Vid för få anmälda deltagare ställs konferensen in. Efter anmälningstiden skickar vi bekräftelse med program, och
faktura på seminariekostnaden.

Vill ni presentera intressant projekt eller verksamhet?
Kontakta Lars Kristén senast 120824 för att presentera intressant projekt eller verksamhet.
Formen för presentation kan vara antingen föreläsning/seminarium (30 min inkl frågor) eller workshop (45 min inkl
frågor). Ni kan också få en plats (skärm och bord) på Marknadstorget.

Exempel på innehåll:
Föreläsningar
Paralympics 2012 –
elitidrott för funktionshindrade
Jan Lexell, professor i rehabiliteringsmedicin,
ansvarig läkare svenska truppen till Paralympics,
Lunds universitet.
Tillgänglighet i idrott och hälsa
Gerd Karlsson Ingvarsson och Ulla Bjärenäs,
Specialpedagogiska Skolmyndigheten Göteborg och
Halmstad
Ämnet idrott och hälsa
- allas rätt och möjlighet att delta i undervisningen
Lars-Åke Bäckman, undervisningsråd Skolverket.
Ämnet idrott och hälsas uppdrag som det uttrycks i
läroplanen i relation till allas rätt och möjlighet att få
delta i undervisningen.
Seminarier
En guide för inkludering i skolämnet Idrott
och hälsa
Tine Soulie, Handikappidrottens Videncenter,
Roskilde, Danmark.
Hoppolek
Ylva Dalén. Hoppolek; medicinteknik genom
specialpedagogik.
Levnadsvaneintervention
Gunnar Johansson, professor i Folkhälsovetenskap,
Högskolan i Halmstad. En individanpassad
levnadsvaneintervention för personer med varaktiga
psykiska funktionsnedsättningar.

Valbara workshops
Elevernas sociala interaktion
Ida Johansson, Margareta Andreasson och Sanna
Ångström på Åsbackaskolan presenterar Comeniusprojekt inom AFA där elevernas sociala interaktion
lyfts fram.
Inkludering för alla
Rauni Hannula, Hallandsidrotten, och Christina
Söderlund, Habiliteringen, Länssjukhuset, Halmstad.
Lycka på hjul
Linda Lagesson, Hallandsidrotten.
Kamratstöd/mentorsstöd
Lars Kristén, Lena Hammar, Specialpedagogiska
Skolmyndigheten Örebro och Maths Salo,
Frösakullsskolan. Samarbetsorienterat lärande med
kamratstöd/mentorsstöd för ökad delaktighet i
ämnet idrott och hälsa.
Idrott – Identitet – Inklusion
Peter Svensson, Furuboda Kunskapscentrum, Åhus.
i3-projektet: Idrott-Identitet-Inklusion.
Relation play
Solweig Hallberg, Umeå Universitet.
Exempel på handikappidrotter
Peter Malmberg, Hallands Handikappidrottsförbund,
Halmstad.
Marknadstorget
Här presenteras intressanta projekt eller
verksamheter inom området.

Swing Ping Pong
Marie Paulsen, uppfinnare, Borås, presenterar en
svensk innovation
Förstudie Swing-pingis
Lars Kristén, Högskolan i Halmstad, beskriver
förstudien kring ett hjälpmedel inom Idrott och
hälsa.
Lek med AKKA-plattan
Mikael Jonasson
En studie om elevinflytande och delaktighet
hos elever i årskurs 9
Bodil Klingvall och Inger Lindevall

Välkommen till två dagar för SNAFA – Svenskt Nätverk för Anpassad Fysisk Aktivitet!
Lars Kristén

Ulla Palmqvist

Information om SNAFA:

lars.kristen@hh.se

ulla.palmqvist@hh.se

www.hh.se/snafa

Tel: 035-16 72 15

tel: 035-16 77 85

Swedish Journal of Sport Research 2013
Aims and scope
Representing the Swedish Association for Behavioural and Social Research in Sport, the
journal publishes original articles on educational, historical, pedagogical, philosophical,
psychological and sociological aspects of sport.
Instructions for writers
The Swedish Association for Behavioural and Social Research in Sport (SVEBI) invites
researchers and doctoral candidates to contribute with original articles in The Swedish Journal
of Sport Research (SJSR). Contributions may be submitted throughout the year, but the
following time limits apply:
30 March – Last day for submission of manuscripts.
15 May – Notification of acceptance (with or without revision) or rejection of the manuscript.
5 June – Last day for submission of revised manuscripts.
1 July – The Swedish Journal of Sport Research is printed.
All manuscripts are to be original contributions and may not simultaneously be sent to other
scientific journals. The copyright for accepted articles passes over to SVEBI.
Editorial Committee
Editor
Erwin Apitzsch (Erwin.Apitzsch@psychology.lu.se)
Committee members
Ann-Christin Sollerhed (Ann-Christin.Sollerhed@hkr.se)
Staffan Karp (staffan.karp@pedag.umu.se)
Consideration of submissions
Manuscripts are to be sent to Erwin.Apitzsch@psychology.lu.se. Confirmation of receipt will
be sent.
Individual manuscripts are de-identified and assessed by two mutually independent reviewers
(peer review), who give their opinions. It is on the basis of these assessments that the Editorial
Committee then makes its decision.
Length and typeface
The manuscript may not exceed 6,000 words (excluding the abstract and references) which
add up to approximately 18 pages in the journal. Please include a word count. Articles
exceeding 6,000 words will not be assessed.
The manuscript is to be written in Times New Roman 14 with 1.5 line spacing.
Language
All manuscripts are to be written in British-English. If the Editorial Committee so requests, a
language revision is to be done before the manuscript is sent for peer review.
Headings
Three types of headings, over and above the article heading, are used:
Subheading I (1)
Subheading II (2)
Subheading III (3)
Indicate which heading level is to be applied by writing the heading level number (1, 2 or 3)
in brackets immediately after the heading. These numbers will not appear in the final text.

Quotations
Short quotations within the text are to be indicated by quotation marks. Do not use italics –
that is, unless they are used in the original text. NB! Do not use straight quotation marks, but
only typographical ones (“”).
Long quotations, as well as quotations written in languages differing from that of the main
text, are to be formatted with indentations and a smaller type size. The simplest way of
writing this type of quotation is to use smaller type size. If, in addition, you wish to make
indentations from the margin or use narrower line spacing that is fine. Quotation marks are
not used for this type of quotation.
Emphasis (Accentuation)
Emphasis shall be shown by using italics.
Hyphenation
Do not hyphenate at the end of lines. Any division of words will be removed in order to
avoid hyphens in the middle of lines in the journal.
Em dashes
Note that em dashes (long hyphens) are always to be used when one wishes to illustrate a
pause. When dashes are used between numbers etc, there should be no space before or after
the dash, for example: 2003–2007.
Source references in the text
References to sources are to be written in the text. The reference must state the surname of the
author, the year and (in the case of quotations) the page reference. This is all in order to
facilitate for the reader to quickly find the reference in question.
A comma is used between the surname and the year and between the year and any page
reference given.
Page references are written with p. or pp. For example: Weinberg & Gould, 2011, p. 203.
A semicolon is used between different references. For example: Weinberg & Gould, 2011;
Chelladurai, 2007.
Book titles that are mentioned in the ordinary text are to be written in italics and initial letters
are to be capitalised in English titles. For example: Foundations of Sport & Exercise
Psychology.
Article heading
The heading of the article must not be too long. A short title, possibly with a subtitle, is the
best.
Abstract
An abstract shall always be written and consist of a maximum of 1,000 characters, including
blank spaces, and concluded with a maximum of 5 keywords.
Images/Charts/Tables
Any images/charts/tables are to be inserted in the right place in the document. Note that charts
that are drawn up in A4 format will be scaled down!
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References are to be written according to the APA (The Publication Manual of the American
Psychological Association). For example:
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Weinberg, R., & Gould, D. (2011). Foundations of Sport & Exercise Psychology. Champaign,
IL:
Human Kinetics.
Tenenbaum, G., & Eklund, R.C. (Eds)(2007). Handbook of Sport Psychology. Hoboken, NJ:
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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.
Non-English references shall be translated into British-English, and are to be written in
brackets after the original title.
This is to be sent in
The manuscript is to be provided with one title page including the name of the author(s), the
university or college, and an e-mail address of the corresponding author, as well as one title
page excluding names and is to be sent electronically to the Editor.
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Anmälan
Anmäl dig på webben: www.svebi2012.se. Din anmälan vill vi ha senast den
8 oktober. Anmälan före 30 september ger en lägre avgift.

Avgifter
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F Ö R E N I N G
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B ETE E N D E-

O C H

SA M H Ä L LSVETE N S K A P L I G

I D ROT TS F O R S K N I N G

exkl moms

Anmälan före 30 sep
Medlem
1.840 kr
Icke medlem
2.480 kr
Student
600 kr

Anmälan efter 30 sep
Medlem
2.480 kr
Icke medlem
3.120 kr
Student
800 kr

Konferensmiddag på IKSU 420:-

Logi

Bokning av logi görs via anmälningsformuläret samtidigt med anmälan till konferensen. Umeå Congress har
förbokat rum för deltagarna på ett flertal hotell i Umeå. Priser avser kostnad per person och natt inkl. moms och
frukost. Observera att förbokade rum ej kan bokas direkt hos hotellen.

Kontakt

Elisabet Norlin: 090-13 00 35 - Ansvarig för anmälan och övriga frågor
Konferens@pedag.umu.se - Frågor angående det vetenskapliga programmet
Information om konferensen uppdateras fortlöpande på: www.svebi2012.se

Medlemskap

Vill du bli medlem inbetala följande avgifter till SVEBI:s pg-konto 251821-5
Pensionär/student 50:Övriga 150:Organisationer/bibliotek 300:-

Upplev IKSU, Europas största motions- och idrottsanläggning.
Vi bjuder på guidad tur och fri träning under konferensen.

SVEBI 2012
– var med och stärk kunskapsutvecklingen
inom Svensk idrott
UMEÅ 14-15 NOVEMBER

Program för SVEBI:s forskningskonferens i Umeå, 14-15 november 2012
Konferenstema: Perspektiv på idrottens prestationssystem – från debut till avslut
ONSDAG 14 NOVEMBER

TORSDAG 15 NOVEMBER

09.00-10.00
10.00-10.30
10.30 -11.15

09.00-09.45

11.15-12.00

12.00-13.00

Registrering
Välkomstanförande
Plenar I Idrott i skolan
Developing youth talent in sport: the social perspective.
Ph.D. Martin Toms, University of Birmingham
Plenar II Elitidrott
‘No goals, no glory’ - The value of talent idenfication and development in sports.
Professor Marije Elferink-Gemser, University of Groningen
Lunch

Tema Elitidrott:
I nationens eller individens intresse?
13.15-13.45
Elitidrott i skilda världar: Det statliga elitidrottsstödet och den svenska
elitidrottens existensvillkor. Docent Josef Fahlén, Umeå universitet
13.50-14.20
Jag är kärringen som simmar mot strömmen! Om åldrande, genus och
tävlingsidrott. Fil. dr. Josefin Eman, Umeå universitet
14.25-14.55
Varifrån kommer eliten om rätten raserar pyramiden? Jur. dr. Johan
Lindholm, Umeå Universitet
15.00-15.25 Kaffe

Tema Idrott i skolan:
En arena för lärande eller talangidentifikation?
13.15-13.45
Idrottsprofilerad grundskola – för elevernas hälsa eller talangutveckling? Fil. dr. Inger Eliasson och Doktorand Magnus Ferry,
Umeå universitet
13.50-14.20
De nationellt godkända idrottsgymnasiernas talangorganisation.
Fil. dr. Stefan Lund, Linnéuniversitetet
14.25-14.55
Dual career in sport and studies: European guidelines and related
psychological research. Professor Natalia Stambulova. Högskolan i
Halmstad

09.50-10.20
10.20-10.40

Plenar III Bredd/Motionsidrott
Frivillig idrett som politisk verktøy for helse- og sosialpolitikk - bør eller kan det være det?
Dr. Eivind Å Skille, Hedmark University College Elverum
Bästa uppsats avancerad nivå
Posterutställning
Kaffe

Tema: Bredd/Motionsidrott:
För hälsa, fitness eller social välfärd?
10.45-11.15
Motion som möjlighet och risk för mental hälsa respektive ohälsa.
Professor Peter Hassmén, Umeå universitet

Fria föredrag

11.20-11.50
Youth sports club as a health promoting setting.
Ph.D. Sami Kokko, University of Jyväskylä

11.20-11.50
Fria föredrag 2

11.50-13.00
Vetenskapslunch med docent Erwin Apitzsch och
Dr. Med. Sci. Ann-Christin Sollerhed: Vetenskaplig publicering i internationella tidskrifter

11.50-13.00
Vetenskapslunch med docent Erwin Apitzsch och
Dr. Med. Sci. Ann-Christin Sollerhed: Vetenskaplig publicering i internationella tidskrifter

10.45-11.15
Fria föredrag 1

15.30-16.00
The ecology of talent development in sport: What can we learn from
studying world class talent development environments?
Ph.D. Kristoffer Henriksen, University of Copenhagen

15.00 -15.25 Kaffe

13.05-13.35
Fria föredrag 3

13.05-13.35
Fria föredrag 4

15.30-16.00
Pygmalion i gympasalen. Doktorand Peter Åström, Umeå universitet

13.40-14.10
Fria föredrag 5

13.40-14.10
Fria föredrag 6

16.00-16.35
Talangerna och Coacherna - om talangutveckling och coachernas
betydelse. Fil. dr. PG Fahlström, Linnéuniversitetet

16.00-16.35
Varför undervisar Wii i idrott och hälsa? Docent Mikael Quennerstedt,
Örebro universitet

14.10-14.30 Kaffe

14.10-14.30 Kaffe

17.00
19.15
20.00

Årsmöte
Guidad tur IKSU Sportcenter
Konferensmiddag, IKSU Sportcenter

14.35-15.35

Plenar IV Mångfald och prestation
Nå längre med mångfald - en föreläsning om prestation.
Peter Häggström, f.d. längdhoppare och sprinter. På meritlistan finns ett antal SM-guld och deltagande i OS.
För tre år sedan kom han ut i media som homosexuell och berättar nu sin historia.

15.40

Avslutning

SVEBIs uppsatstävling
Nästa år är det 10-årsjubileum för SVEBIs uppsatstävling. Då SVEBI bildades 1975 hade vi
en årskonferens och ett medlemsblad. År 1987 tillkom årsboken och 2003 uppsatstävlingen.
Syftet var att stimulera studenterna att skriva idrottsrelaterade uppsatser. Vinnarens pris är
kostnadsfritt deltagande i årskonferensen och att där få presentera sina resultat.
Sedan starten har 47 uppsatser skickats in för bedömning, i snitt drygt fem per år. Trenden är
att färre uppsatser med högre kvalitet deltar i tävlingen. Studenter från totalt 11 lärosäten har
deltagit, med Lunds universitet (16) och Göreborgs universitet (11) i topp. Det vanligaste är
att uppsatsen har författats av en student, vilket har varit fallet 30 gånger. Två författare har
förekommit vid 16 tillfällen och en uppsats har haft tre författare. Könsfördelningen har varit
ganska jämn, 30 kvinnor och 34 män har deltagit under åren. De mönster som kan iakttagas
bekräftas av vinnarna. I samtliga fall, utom ett, har en ensamförfattare vunnit, fördelat på fyra
kvinnor och fem män. Lund och Göteborg har haft två vinnare vardera.
Här presenteras vinnarna och uppsatstitlarna.
År Namn
2003 Mattias Hjälm
Linköpings universitet
2004 Carl-Johan Olsson
Umeå universitet
2005 Peter Jansson
Göteborgs universitet
2006 Ninitha Maivorsdotter
Lärarhögskolan i Stockholm
2007 Peter Olsson
Göteborgs universitet
2008 Christian Engell &
Carsten Hvid Larsen
Lunds universitet
2009 Jessica Smulter
Göteborgs universitet
2010 Lucia Christensen
Högskolan i Halmstad
2011 Cecilia Engström
Lunds universitet

Erwin Apitzsch

Titel
Marknaden för professionell golf - en
institutionell analys av Europatouren för herrar
Imagery training improves performance on a
finger tapping task
Motion eller ej – En studie om motion och de
bakomvarande motiven bland kommunalt
Den levda kroppen och det objektiva tänkandet –
konsekvenser för idrottsforskningen
Farväl till idrotten? En studie av
avbrottsproblematiken inom barn- och
ungdomsidrotten
A system theory perspective on goal setting – An
explorative case study with professional football
players
Så länge det ger mer än det tar – En studie om
drop-out och motivation i friidrott
Young athletes’ imagery experiences in relation
to their goal orientation profiles
Dual career for student-athletes: A longitudinal
study of adaptation during the first six months at
the sport gymnasium in Sweden

Som medlem i SVEBI får Du:

»» THE SWEDISH JOURNAL OF SPORT RESEARCH
– den enda skrift som följer den beteende- och
samhällsvetenskapliga utvecklingen på idrottsområdet i Sverige.

»» Tidskriften IDROTTSFORSKAREN, där Du håller
dig à jour med vad som händer inom forskning
och utbildning inom idrotten.
»» Förtur samt lägre anmälningsavgift till våra årliga forsknings- och utbildningskonferenser.

INTRESSERAD AV
FORSKNING
OCH
UTBILDNING
INOM IDROTTEN?

Angående medlemskap, skrifter m.m. - kontakta
Anders Östnäs
Musketörsgränden 3, 226 39 LUND
e-post: anders.ostnas@gmail.com
se även vår hemsida www.svebi.se

THE SWEDISH JOURNAL OF SPORT RESEARCH

The Swedish Journal of Sport Research publishes
original articles on educational, historical, pedagogical, philosophical, psychological and sociological aspects of sport.
Researchers and doctoral candidates are invited to
contribute with original articles. All manuscripts
are to be original contributions and may not be simultaneously sent to other scientific journals. The
copyright for accepted articles passes over to SVEBI.
Individual manuscrips are de-identified and assessed by two mutually independent reviewers
(peer review) who give their opinions. It is on the
basis of these assessments that the Editorial Committee then makes its decision.
Manuscripts are to be sent to:
erwin.apitzsch@psychology.lu.se

SVEBI
SVENSK FÖRENING FÖR BETEENDEOCH SAMHÄLLSVETENSKAPLIG
IDROTTSFORSKNING

Styrelsen

Svensk Förening för Beteende- och
samhällsvetenskaplig Idrottforskning

SEKRETERARE
Erwin Apitzsch (docent)
Lunds universitet
erwin.apitzsch@psychology.lu.se
046-222 91 15 (a)

som bildades 1975, är en intresseförening
för forskning och utbildning inom idrotten.

Susanne Linnér (univ.lek)
Linnéuniversitetet/Växjö
susanne.linner@lnu.se
0470-70 86 97 (a)
Marie Öhman (univ.lek)
Örebro universitet
marie.ohman@oru.se
tel: 019-30 33 09 (a)

Våra mål är att

»» verka för goda forskningsmöjligheter;
»» skapa kontakt mellan forskare på det beteende
och samhällsvetenskapliga idrottsområdet;
»» informera inåt och utåt om aktuell forskning på
området;
»» upprätthålla kontakter med idrottens organisationer och andra för denna forskning väsentliga
organ;
»» verka för utbildning inom området;
»» verka för internationella kontakter inom forskning och utbildning.
välkomnar dig som medlem - idrottsutbildare, forskare, studerande, aktiv, förtroendevald,
idrottslärare eller ideellt arbetande - om Du är intresserad av att verka för att stärka kunskapsutvecklingen inom idrotten.
SVEBI

IDROTTSFORSKAREN utkommer

med tre elektroniska nummer per år. (utskick via e-post). Här speglas den fortlöpande utvecklingen inom utbildning
och forskning på idrottsfältet. Här finns det möjlighet att debattera väsentliga frågor inom idrotten,
utveckla tankar och idéer samt skriva forskningsartiklar (från C-uppsats och uppåt).
är tänkt att fungera som ett
brett forum för reflektion kring idrotten utifrån
olika perspektiv. Även Du är välkommen att skriva!
Redaktör: Anders Östnäs, anders.ostnas@gmail.
com
IDROTTSFORSKAREN

Enklaste sättet att bli medlem i SVEBI är att betala in
medlemsavgiften via vidstående inbetalningskort:
individuellt medlemskap 150:- och organisationer
300:-, studenter & pensionärer betalar 50:Vårt plusgiro-konto är 251821-5
Glöm inte din e-postadress!

E-post

SVEBI,

KASSÖR
Anders Östnäs (univ.lek)
Lunds universitet/Nordeg
anders.ostnas@gmail.com
046-14 10 45 (a)

Jane Meckbach (univ.lek)
GIH
jane.meckbach@gih.se
08-402 22 79 (a)

studerande/
pensionär
50:-

www.svebi.se

Staffan Karp (docent)
Umeå universitet
staffan.karp@pedag.umu.se
090-786 62 04 (a)
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Högskolan Kristianstad
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