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Redaktören har ordet
Nu när det lackar mot jul utkommer också årets tredje utgåva av Idrottsforskaren. Den har
formen av konferensnummer, där de som inte deltog vid vår forskningskonferens på GIH den
20-21 november får en bra uppfattning om konferensens innehåll. De som var med får en
repetition om vad som förevarit.
Jag vill rikta ett stort tack till Jane Meckbach och hennes kolleger på GIH för en alldeles
utmärkt SVEBI-konferens. Samt även ett stort tack till vår ordförande Ann-Christin "Lollo"
Sollerhed som ansvarig för det intressanta forskarseminariet dagen före våra konferensdagar.
Key-notespeakers under forskarseminariet var två av panelföreläsarna under konferensen etikprofessorn från Swansea University Mike McNamee och pedagogikprofessorn Kathy
Armour från University of Birmingham. Forskarseminariet avslutades med middag på Hotel
Tapto, där även matchen Sverige - Portugal åsågs - med blandade känslor!
Mycket av innehållet i detta nummer tas alltså upp av referat av panelföreläsningar, fria
föredrag samt posterpresentationer. Efter vad jag kunde konstatera efter många samtal med
deltagarna var "nöjdhetsgraden" med konferensen mycket hög! Summerat: en synnerligen
gedigen konferens som också bildade ett bra avslut på GIHs 200-årsjubileum.
Jag vill också ta upp en parentes: vid festmiddagen satt jag och språkade med Mike
McNamee. Jag nämnde att jag sedan 60-talet varit involverad i svensk tennis på flertalet
nivåer - bl.a. som domare. Namnet McNamee slog an en klang - jag deltog som domare i DCmatchen mellan Sverige och Australien i Malmö 1981, där en namne till Mike deltog nämligen Paul McNamee. Det visade sig att Mike, som är en stor tennisentusiast, hade
närkontakt med Paul i samband med att han träffat Paul i Australien där Mike var
gästprofessor under en period. De blev snabbt goda vänner. Slutet på samtalet mynnade ut i
att han skulle förmedla en tenniskontakt med Paul, vilket jag ser fram emot efter alla dessa år.
Åter kan man konstatera: världen är liten!
Paul McNamee tillhörde världseliten i singel men framför allt i dubbel under 1980-talet. Han
var världsetta i dubbel 1981, vann 22 dubbeltitlar under sin karriär samt Davis Cup 1983 och
1986. Idag är han administratör inom inte bara tennis utan även inom fotbollen, golfen och
cyklingen. Det ska också sägas att DC-matchen innebar premiär i Davis Cup både för Paul
McNamee och Mats Wilander. Mats var då 17 år och vann året därpå Öppna Franska
Mästerskapet - den då yngste mästaren genom tiderna. Australien vann Malmömatchen
tillsammans med "ständige" partnern Robert McNamara (fantastisk skuren backhand! En
backhand jag har som "slagförebild", när jag spelar.) med 3-1, men var chanslösa i semi mot
blivande DC-vinnaren USA. Sveriges gyllene tennisera började 1984 - en era vi
tennisentusiaster ofta återkommer till och en framgångsperiod som rimligen aldrig kommer att
återupprepas! I år kunde vi med knapp nöd slå ett dåligt Danmark i slutet av oktober för att
undvika nedflyttning, vilket hade inneburit ett steg ner i "källaren". Talangen 17-årige Elias
Ymer räddade oss genom att vinna en nagelbitare i fyra set i den femte och avgörande
matchen - mot dansken Pedersen - och Sverige kunde vända ett 2-1 underläge till vinst med 32. Vi är således kvar i division 1. Bröderna Ymer är som jag nämnt i tidigare inlägg ett viktigt
inslag i svensk tennis´framtid. Men minns vad jag sagt i tidigare uttalanden: det är en enorm
skillnad att vara bra som junior och att bli en världsspelare. Statistiken visar att ytterst få
juniorstjärnor blir senare världsspelare. Stefan Edberg var snarare ett undantag som bekräftar
regeln - världsetta både på junior- och seniorsidan!
Vid Bokmässan i Göteborg i september 2013 hade jag många samtal med journalisten, poeten
och romanförfattaren Jan Mårtenson - ej att förväxla med deckarnamnen. Han visade sig vara

en sann idrottsentusiast, som under åren i olika sammanhang intervjuat kända svenska
idrottsprofiler. I denna utgåva finns ett axplock av dessa intervjuer - en intressant läsning. En
av hans favoriter från den gamla tiden var målvaktslegenden Kalle "Rio-Kalle" Svensson,
som var "gårdvar" i Helsingborgs IF (HIF) och i landslaget under hela 50-talet. Namnet RioKalle uppkom genom hans fantastiska insats mot Italien under VM i fotboll i Brasilien 1950 en match som Sverige sensationellt vann med 3-2. Matchen spelades egentligen i Sao Paulo,
men Rio var mer känd som stad och kortare att uttala - därav "namnbytet". Kalle Svensson var
även min favorit under den perioden jag bodde i Helsingborg under några år i brytningen 40och 50-tal. Jag minns fortfarande när jag slog in en straff på Kalle på Brandkårens IP på Söder
i Helsingborg en vårdag 1949. Sen var jag fast för fotbollen och senare även för andra
idrotter.
Innehållet i övrigt: Jag har bidragit med en recension av idrottsskriften "Sport and Public
Policy - Social, Political and Economical Perspectives" under Charles A. Santos & Gerard
C.S. Mildners redaktörskap plus att "the Limerick Man" - Ronald Karlsson från Lund återkommer med några limerickar så här i juletid. Han kommer för övrigt ut i bokform
framemot våren 2014. Vår ordförande Lollo kommer också med ett inlägg kring idrott och
etik.
Vi har också haft vårt sedvanliga årsmöte inför en fåtalig deltagarskara. Det mynnade bl.a. ut i
att vår trogne medarbetare Jane Meckbach lämnade styrelsen efter 14 års tjänst. Jag vill här å
min och styrelsens vägnar tacka Jane för ett hängivet arbete under de gångna åren. Hennes
ersättare blir GIHs Håkan Larsson, professor i idrott, inriktning utbildningsvetenskap. Han är
bördig från Trelleborg, och även utbildad idrottspedagog från Idrottspedagoglinjen på
Högskolan i Halmstad i slutet av 1980-talet. Där var han för övrigt en av mina studenter med
långa häcken som idrottsspecialitet (pers. på cirka 52 sekunder, om jag minns rätt). En
synnerligen kompetent ersättare, som vi hälsar välkommen till styrelsen. Nästa års arrangör av
SVEBIs forsknings- och utbildningskonferens är ännu inte utsedd. Hugade intressenter får
gärna höra av sej till styrelsen (se vår hemsida www.svebi.se).
I övrigt gäller samma låga medlemsavgifter som tidigare: 50 kronor för studenter och
pensionärer, 150 kronor för övriga samt 300 kronor för organisationer/bibliotek. Vårt
plusgirokonto är det vanliga: 25 18 21-5. Välkommen som ny, nygammal eller evigt trogen
medlem. Glöm inte att markera Din e-postadress! Och Du som deltog i vår konferens är som
vanligt automatiskt medlem för verksamhetsåret 2013-10-01 -- 2014-09-30. Jag vill också
påminna om att på vår hemsida (www.svebi.se) kan man ta del av tidigare nummer av
Idrottsforskaren plus annan viktig information.
Gynna svensk idrottsforskning - bli medlem i SVEBI!

Anders Östnäs
redaktör

Passionerade forskare och etiska dilemman - vad är gott?
Innan jag snärjer in mig i ett resonemang om etik och forskning så vill jag börja med att tacka
organisationskommittén vid GIH i Stockholm med Jane Meckbach i spetsen som höll i och anordnade
årets konferens. Stort tack för allt ert engagemang och ansträngning! Resultatet blev en mycket lyckad
konferens. Tack till keynote- och inviterade föreläsare för fina presentationer! Tack också alla ni
konferensdeltagare som bidrog till ett fantastiskt kunskapsutbyte. Ni finner sammandrag från
konferensen i detta nummer av Idrottsforskaren där ni kan läsa om allt som gick av stapeln den 20 och
21 november på GIH i Stockholm.

Konferensen tjuvstartade redan den 19e med en forskarträff. Mike McNamee från Swansea University
och Kathy Armour från Birmingham University höll varsin presentation för ett trettiotal forskare.
Sedan följde mycket intressanta diskussioner. Mike och Kathy lyfte diskussionerna med sitt stora
kunnande och det blev ett fantastiskt bra och tänkvärt möte.

Etiska frågor i forskningshänseende ligger mig varmt om hjärtat. När jag gick forskarutbildningen
ingick en kurs i etik. Det är nog den kurs som jag minns allra starkast från doktorandtiden. Att
minnena är så pass starka beror på några olika orsaker. Dels hade vi en fantastisk lärare, Göran
Hermerén, professor i filosofi och medicinsk etik vid Lunds universitet. Han var också president i
European Group on Ethics in Science and New Technologies och flitigt anlitad som föreläsare över
hela världen. Han gjorde våra seminarier till fantastiskt intressanta tillställningar. Vi ställdes inför
svåra etiska dilemman och det snurrade fullständigt runt i huvudet. Det är det fantastiska med etik och
filosofi och samtidigt det kusliga att till sist når man en punkt där man inte vet på vilket ben man ska
stå. Å ena sidan och å andra sidan...... och så kan man hålla på.

I professor Hermeréns grupp var vi en samling på trettio doktorander, en blandning av kliniker och
prekliniker, och så jag som inte var något av det utan bara en friskgymnast! Jag minns att jag tyckte att
många av preklinikerna var konstiga nördar och jag fann faktiskt många av dem ganska skrämmande
och tänkte att den här obligatoriska kursen i etik hade garanterat utformats för att man ville banka in
någon sorts etisk medvetenhet i dessa konstiga forskarhjärnor. Klinikerna var liksom mer som vanligt
folk, inkännande och funderande. När vi berättade om våra pågående forskningsprojekt och jag
berättade om mitt fyraåriga interventionsprojekt bland 6-12-åriga skolbarn frågade flera prekliniker
om jag inte ”drog” dem på blod. Jag såg nog fånig ut för jag förstod inte vad de menade. De sa att de
menade om jag inte passade på att ta blodprov på ungarna när jag ändå testade deras fysiska status.
Blod ger ovärderlig information och vet man inte för stunden vad man vill undersöka så kan man ha
det för eventuell senare information, påstod de. Jag kom ihåg mina noggranna formuleringar i

etikansökan till forskningsetikkommittén. Jag skulle bara mäta det jag hade i syftet och inte något
annat! Men helt klart hade en del av dessa prekliniker andra värderingar. Några av dem talade lyriskt
om hjärnvävnad de fått tag i, eller något amputerat finger från en bebis som fötts med sex fingrar. Jag
var alldeles förstummad och fick mig en riktig knäck i förtroendet för sjukvården. Prekliniker träffar
inte patienter utan de håller till i laboratorierna. Men ändå! Samtidigt som jag gick etikkursen dog min
far vilket också starkt bidrog till att jag minns kursen extra starkt. Han dog 72 år gammal. Han deltog
som försöksperson i ett forskningsprojekt vilket drevs från Paris i samarbete med Lunds universitet.
Projektet handlade om utprovning av ett helt nytt läkemedel mot reumatism. Efter hans död stoppades
projektet och det blev knäpptyst. Läkemedlet har aldrig lanserats och ingen har sagt någonting. När jag
själv har sökt efter vad medlet innehöll så har jag inte fått fram exakta kemiska formler men att det
någonstans finns dokumenterat att medlet hade kraftiga biverkningar i form av förmaksflimmer och
lungkollaps. Min far dog av förmaksflimmer och lungkollaps utan att ha haft en endaste förvarning om
dylika symptom tidigare.

Varje gång jag startar nya uppsatskurser med studenter är jag mycket petig när det gäller deras etiska
medvetenhet. När det gäller studenter på folkhälsopedagogiskt program eller på
sjuksköterskeprogrammen är det sällan några problem för att alla som jobbar där är helt inne på att det
är en absolut självklarhet med etik. Vi har till och med etisk prövning av alla arbeten innan studenterna
får klart att fortsätta sina projekt. Däremot är det inte så på lärarprogrammen. Där är det inte många
som pratar om etik. Studenterna jag handleder tycker att jag är synnerligen jobbig som inte släpper
dem förrän de visat lösningar på etiska dilemman som de kan ställas inför. Deras kompisar som har
andra handledare behöver inte göra någonting. Många av mina kollegor på lärarutbildningen verkar ta
mycket lätt på det etiska och jag förstår inte det. Många gånger handlar det om undersökningar bland
barn och ungdomar och där tycker jag det är extra känsligt. Det underliga är att det inte verkar vara
lika stränga etiska regler i studentarbetena som det är i annan forskning. Mycket konstigt eftersom
studenterna är ovana och riktigt kan trampa i klaveret genom att ställa krav på att folk ska ställa upp på
deras undersökningar eller i undersökningen ställa töntiga och oetiska frågor. Även om man inte drar
blod ur folk kan man skada dem på annat sätt, t ex genom intrikata frågor eller konstiga aktiviteter Det
finns ju en del exempel på det. Häromåret pågick ett barnteaterprojekt på Dramatiska Institutet. Några
studenter lästa konstiga sagor för barn i förskolan och barnen gick hem och berättade det för
föräldrarna. Det blev ett himla liv. Projektet hade nog inte prövats tillräckligt och hade inte alls en
lyckad utformning. Ett annat projekt som har diskuterats etiskt är när konststudenterna vid
Konsthögskolan genomförde ett projekt som medförde skadegörelse på tunnelbanetåg. I ett annat
projekt på Konsthögskolan spelade Anna Odell psykiskt sjuk på psykakuten och hävdade sedan att det
bara var ett konstprojekt. Hon blev känd på kuppen. Här kommer det in nya etiska aspekter - var går

den etiskt försvarbara gränsen för konst respektive forskning? Kan man tänja konstens etik längre än
forskningens? Det är knepigt. Vad är god forskning?

I Robert Mertons så kallade CUDOS-normer (1942) talas det om universalism, oegennytta och
organiserad skepticism som utmärkande drag för god forskning. Centrala begrepp för yrkesutövningen
som forskare ska vara att tjäna mänskligheten och att ha stor respekt för mänskligt liv. Just det där
sista, att ha stor respekt för mänskligt liv brukar jag tjata om för studenterna och varje gång jag tjatar
om det tänker jag på min far och respekten för hans liv.

Det är bra med passionerade forskare som brinner för sin forskning, men även det kan diskuteras
etiskt. Var går gränsen för passion för forskning? När övergår passion för forskning i fanatism? Hur
märker man det? När övergår passion för forskning i beteende som är farligt för omgivningen? Hur
märker man det? Ett exempel på en passionerad forskare är Giles Brindley. Han gjorde ett
framträdande på en konferens i Las Vegas 1983. Det var en konferens för urologer och för att
demonstrera sin upptäckt av effekterna av papaverin förevisade han stolt sin erigerade penis för de
förskräckta konferensdeltagarna. Brindley hade injicerat preparatet som utvidgar blodkärlen direkt i
sitt könsorgan. Ambitionen var behjärtansvärd, att finna ett botemedel för impotens, men
presentationen av forskningsresultaten blev chockartat även för de garvade urologerna. Frågan är om
han hade fått godkänt i en etisk prövning om att injicera medlet i sig själv? Hur skulle han ha
formulerat det i så fall? Och vilken kommitté hade sagt ja?

Fler passionerade forskare än Brindley har med risk för eget liv använt sig själva som försökskaniner.
Några fall är kända men många är nog också okända och höljda i dunkel. Fallet med Humphrey Davis
är ganska känt i alla fall. Han testade gasers effekter på sig själv. Han andades in diverse gaser och
noterade systematiskt hur han reagerade på dem. Bland alla gaser som han inhalerade fann han bland
annat lustgasen och den kom sedan att användas i sjukvården, till exempel på förlossningsklinikerna
där den gjorde stor nytta. Behjärtansvärt! Men i undersökningen av gasernas effekter utsatte han sig
också för giftiga gaser som gav mindre lustfyllda resultat. Det kniviga etiska dilemmat blir här om det
är etiskt att utsätta sig själv för stora risker? Kan andra människor ha några synpunkter på vad man gör
med sig själv? Är det etiskt försvarbart att komma på något som medför gott för mänskligheten men
på vägen riskera sig själv? Det har dryftats fram och tillbaka. Numera är det absolut förbjudet att
riskera sitt eget liv i forskningen. I Humphrey Davis’ och Giles Brindleys fall hade de inandats eller
injicerat preparat medvetet för att se effekterna av kemikalierna. Deras rön har sedan blivit använda av
mänskligheten och bedöms ha medfört något gott. Var det etiskt försvarbar forskning? Var det god
forskning? Frågan är också om deras beteenden skiljer sig etiskt från vad Marie Curie gjorde när hon
anrikade radioaktiva isotoper av radium genom att stå och skyffla pechblände (uranit) in i en glödhet

ugn? Hon höll på lång tid med det och fick missfall flera gånger och var sjuk i ett. Hon överlevde
dock det farliga jobbet med uraniten och fick Nobelpriset som belöning för suverän forskning. Så
småningom dog hon dock i aplastisk anemi, som säkerligen var förorsakad av stark exponering av
radioaktivitet. Hon inandades inte medvetet ångorna för att testa hur hon reagerade på dem utan ville
anrika radium och polonium. Men så smart som hon var så måste hon ändå ha varit medveten om att
det inte var särskilt bra att stå i ångorna och att missfall och sjukdom måste bero på det. I dagböcker
och i gamla brev beskriver hon illamående, håravfall och missfall, men trots det fortsatte hon. Av vem
drevs hon vidare? I hennes fall var det nog hon själv som drev på. Är det etiskt korrekt när det är man
själv som driver på och utsätter sig för livsfara? Är kärleken till vetskap och vetenskap etiskt
försvarbart? Är passion för forskning ett etiskt försvarbart tillstånd? Marie Curies forskning diskuteras
inte i etiska termer på samma sätt som i Brindleys och Davis’ fall men hennes fall har ändå vissa
likheter med deras. Skulle någon ha rusat in i hennes eldkammare och sagt, sluta upp med det där
livsfarliga jobbet nu, skit i att forska på dessa livsfarliga grundämnen? Skulle någon ha hindrat
Brindley från att injicera papavarin i sitt kön? Skulle någon hindrat Davis från att sniffa giftiga gaser?
När ska samhället säga stopp för forskning som skadar forskaren själv? En knivig fråga.

När det gäller att skada andra människor än sig själv genom forskning är det tydligare, men det finns
många hemska exempel på det också. En av de hemskaste böcker jag har läst överhuvudtaget är
Eldens barn, sanningen om doktor Josef Mengele och tvillingarna i Auschwitz (Lagnado, 1995). Josef
Mengele var filosof och läkare. Efter en skottskada han fick under tjänstgöring på östfronten skickades
han till Auschwitz och tjänstgjorde som chefsläkare i koncentrationslägren. Han var hängiven forskare
och speciellt intresserad av genetik och rasbiologi. Han genomförde fruktansvärt hänsynslösa
experiment, speciellt med tvillingar. Han genomförde vivisektion av alla de slag och det är så förfärligt
att läsa om alla hans experiment och jag ska inte återge något här. Frågan är om han var en
passionerad forskare eller bara ett odjur? Om han nu var en passionerad forskare, finns det någonting
alls som kan försvara hans beteende? Är passionerade forskare någonsin etiskt medvetna eller tar
passionen över helt? Jag vill både rekommendera och varna för boken. Det är en riktigt må-dåligt-bok.
Etik och filosofi om rätt och fel är fascinerande men ack så svårt. Med respekt för mänskligt liv
kommer man rätt långt ändå. Respekt för allas liv.

Jag hoppas att ni får en fin jul, precis en sådan jul som ni har tänkt er. Några vill ha lugn och ro, andra
vill ha tjo och stim, några vill ha snö och skidåkning, andra vill ha sol och bad, några vill läsa undan
alla uppsatser som har samlats på hög, andra vill bara läsa deckare, några vill laga mat för ett helt
släktkompani, andra vill äta en hämtpizza ................
Gör det ni vill och ha en god jul!

I skrivande stund har jag svårt att fokusera på det jag ska. Jag tittar hela tiden på telefonen och hoppas
att den ska ringa. Vår dotter ligger på förlossningen och kämpar och har gjort så i många timmar nu,
närmare bestämt i tre dygn.

Bästa hälsningar och en önskan om ett Gott Nytt SVEBI-År

Ann-Christin ”Lollo” Sollerhed

PS. Förlossningen blev på fjärde dygnet ett kejsarsnitt och en gosse såg dagens ljus. Det har dock varit
en omtumlande vecka med vistelse på hjärtintensiven för bebisen, men det verkar ordna upp sig. DS

Referat från föredrag på Svebi konferensen vid GIH, 20-21/11 2013.
Jonas Mikaels, 2013-12-10
Onsdag 20/11

Idrott i skolan – KUL projektet
Kunskap Utbildning Lärande
Håkan Larsson, GIH
Inger Karlefors, Umeå universitet
Karin Redelius, GIH
Moderator: Jane Meckbach
Håkan Larsson inleder med att presentera projektets övergripande mål och omfattning.
"Idrott och hälsa - ett ämne för lärande?" är ett omfattande projekt, finansierat av
Vetenskapsrådet under åren 2011 till 2013 i syfte att undersöka kunskapsbildning,
undervisning och lärande (därav namnet KUL-projektet) i skolämnet idrott och hälsa.
Projektet är ett samarbete mellan forskare vid GIH och universiteten i Göteborg, Umeå och
Örebro. Studien tar sin utgångspunkt i en sociokulturell didaktiskt teoretisk referensram
(Vygotskij, Lave & Wenger, Dewey m.fl.). Totalt har ett trettiotal lektioner på högstadiet och
gymnasiet videofilmats. Därtill har åtta lärare och ett tjugotal elever intervjuats. Vid
intervjuerna spelades olika videosekvenser från de filmade lektionerna upp, vilka
informanterna ombads kommentera. Följande två frågeställningar har utforskats inom ramen
för ett antal delstudier:
1. Vilken kunskap framstår som relevant i ämnet och hur gestaltas denna kunskap i
ämnets praktik?
2. Vilket lärande främjas mot bakgrund av olika typer av undervisning, och hur kan detta
lärande beskrivas?
Inger Karlefors beskriver sin delstudie där hon har tittat på vilka metoder och arbetssätt de
studerade lärarna använder. Den dominerande undervisningsmetoden är i huvudsak ett
lärarcentrerat arbetssätt och Inger menar att detta kan förstås i relation till innehållet, vilket i
huvudsak utgörs av en rad idrottsrelaterade aktiviteter. Vad som även framkommer är att vid
mer elevaktiva arbetsformer sker dessa utan egentlig vägledning eller styrning. Inger menar
att detta kan förstås utifrån lärares bristande kunskap om mer elevaktiva sätt att organisera
lärandet.

Lexis -Learning in excergames i school
Mikael Quennerstedt, Örebro universitet
Jonas Almqvist, Uppsala universitet
Beatrice Gibbs, GIH
Jane Meckbach, GIH
Marie Öhman, Örebro universitet

Referat från föredrag på Svebi konferensen vid GIH, 20-21/11 2013.
Jonas Mikaels, 2013-12-10
Mikael Quennerstedt och Jonas Almqvist presenterar Lexus projektet. Syftet med projektet är
att undersöka det lärande avseende kropp, fysisk aktivitet och hälsa som sker i ungdomars
spelande. I sverige är det ännu så länge bara 3% äv IH lärarna som har prövat spelen i
undervisning. Spel som läromedel, vad erbjuder de? Quennerstedt menar att spelen förstärker
den ideala bilden av synen på kropp. En kropp som är fysiskt aktiv, smal och vältränad.
Jonas Almqvist har intresserat sig för användandet av artefakter (prylar, ett av människan
tillverkat föremål) och hur dessa påverkar och konstruerar vår praktik. Jonas menar att
artefakter ofta omgärdas av olika argument och höga förväntningar. Excergames som
läromedel. Ja –som läromedel, förutsatt att läraren för en kritisk dialog med eleverna.

A possible mission? En praktiknära
aktionsbaserad studie om en väg att
undervisa om hälsa i idrott och hälsa
ämnet
Marie Graffman-Sahlberg, GIH. Forskarskolan i idrott och hälsas didaktik.
Marie presenterar en n praktiknära studie om att integrera hälsa i undervisningen i ämnet
idrott och hälsa. Health literacy – som teoretisk kunskap, praktisk kunskap, självmedvetenhet,
kritiskt tänkande och medborgarskap är ledstjärnor i denna studie. Resultat från studien visar
att en väg att bidra till elevers hälsolitterära medvetenhet och kunskapsutveckling gällande
fysisk hälsa kan vara att låta eleverna jobba laborativt i ämnet idrott och hälsa.

Reportory Grid makes people talk
Lena Svennberg, GIH.
I sitt föredrag berättade Lena om en undersökning där hon studerat betygsättning genom
användandet av Repertory Grid som data insamling metod. Syftet med studien är att
verbalisera lärarnas känsla för vad som ger höga betyg samt göra det möjligt att diskutera och
relatera till de satta betygen. De construct som lärarna verbaliserar kan hjälpa dem att hantera
lektionerna och uppfylla olika pedaogiska mål, men dessa har inte alltid stöd i
styrdokumenten eller de nationella betygskriterierna.
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Cooperation directed learning in
inclusice physical education
Lars Kristén, Högskolan i Halmstad.
Kamrathandledning är en pedagogisk metod och kooperativ lärande strategi genom vilken
studenterna stöttar varandra, framför att förlita sig på elevassistenter för de elever som
behöver särskilt stöd. Resultat från studien visar på såväl förbättrat klassrumsklimat som ökad
social interaktion mellan lärare och elever och även elever emellan. Även rektorer samt
elevassistenter uppmärksammade positiva förändringar till följd av kamrathandledningen som
genomförts.

Torsdag 21/11

Att förebygga sexuella trakasserier och
övergrepp inom föreningsidrott
Kari Fasting (NIH)
Karis föredrag handlade om förebyggandet av sexuella trakasserier inom idrottsföreningar.
Avgörande för vad som anses vara sexuella trakasserier är den utsattes upplevelse, inte
trakasserarens motiv. 28% av Norska kvinnliga elitidrottare säger att de har upplevt sexuella
trakasserier. En liknande studie från Tjeckien visar på 45% av de kvinnliga idrottarna som
upplevt detta. Detta är ett forskningsfält som är svårt att beforska och med många mörkertal, i
synnerhet vad gäller undersökningar som inriktar sig på killar och deras erfarenheter. Flera
intressanta filmer från olympiska kommittén presenterades (IOC). Dessa kan ses på
http://sha.olympic.org.

The pedagogical consequenses of ”no
touching” in Physical Education
Marie Öhman, Örebro universitet.
Marie presenterar ett CIF projekt. Sexuella trakasserier och övergrepp talas det mer öppet om
idag, såväl internationellt som nationellt. Länder som Australien och Nya Zeeland har varit
tidiga med att komma ut med olika policydokument kring barns och ungas säkerhet. Projektet
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bygger på en textanalys innehållsanalys och intervjuer av lärare. Detta görs med en
poststrukturalistisk ansats. Child protection tool kit är ett exempel som presenteras.
Problematiken med fysisk kontakt i pedagogiska situationer diskuteras. En form av moralisk
panik verkar breda ut sig, i England i synnerhet, verkar ha spridit sig kring mänsklig beröring,
mellan barn och vuxna och barns rätt till rätt beröring. Ett intressant fält att studera och som
också väcker många tankar och frågor.

Inkilning på riksidrottsgymnasiet –
bara en rolig tradition?
Olof Unogård och Karin Redelius, GIH.
Olof och Karin presenterar ett aktuellt CIF projekt. Forskning inom detta område saknas. Ett
komplext fenomen, med tydliga drag av över och underordning. En slags subkultur som det
inte så ofta pratas om. Projektet bygger på en enkätstudie bland åtta idrottsgymnasier. 70 % av
gymnasieeleverna har någon gång hört talas om inkilning vid sin egen skola. Har varit med
om att bli inkilad 50 % RIG, 25 % av idr. Stud, 13 % NIU. 80 % har blivit inkilade vid sitt
eget gymnasium. Av dessa tycker ca 40 % att det är positivt och bara en ”kul grej”, trots att
det ofta handlar om kränkning och förödmjukelse. Lika många säger att det är svårt att säga
att man inte vill delta. Det handlar många gånger om en tydlig utsatthet, varför detta område
är viktigt att studera och diskutera.

Äpplet faller inte långt från trädet – om
idrottande barns föräldrar och deras
betydelse för barnens idrottskarriär
PG Fahlström m.fl. Linnéuniversitetet
PG presenterar ett CIF projekt. Föräldrarollen och föräldrarnas betydelse för idrottslig
framgång. Resultatet visar på en grupp föräldrar med högt socioekonomiskt- och idrottsligt
kapital. Resultatet i denna studie pekar även på vikten av att synliggöra andra villkor och
faktorer som kan ha betydelse för ungdomars möjligheter att ta sig fram på vägen mot eliten.
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Ungdomar i och om föreningsidrotten –
en komplex historia
Susanna Hedenborg, Malmö högskola
Susanna presenterar ett projekt med syfte att kartlägga och analysera gymnasieungdomars syn
på föreningsidrotten. En enkät skickades ut till 182 gymnasieungdomar och 28 fokusgrupp
intervjuer genomfördes. Ungdomarnas röst, även de som slutat sin idrott var viktiga att fånga.
En viktig slutsats från studien är att framtidens idrott måste utgå från de komplexa bilder som
ungdomarna förmedlar och att dessa ges större utrymme i planeringsarbetet.

Idrott som riskhantering – om
”Idrottsprojektet för integration och
brottsprevention
David Ekholm, Linköping universitet.
David presenterar sitt avhandlingprojekt. Från diskursanalys av olika texter framträder idrott
som ett medel för att hantera risker för brottslighet, exklusion, social utsatthet etc. Idrott ger
individerna redskap samt hjälp och stöd för att lära sig bli ”herre över sitt eget liv”. Genom
det kan individer framtsällas som ansvariga för sin sociala situation. David menar att en sådan
artikulering rimligtvis bidrar i förlängningen till en individualiserad förståelse för brottslighet
som socialt fenomen och socialt problem.

Den relativa ålderseffekten och
framgång för länslagsfotboll
Tor Söderström, Umeå universitet.
Tor presenterar en studie med syfte att undersöka hur födelsedatum relaterar till
fotbollsdistriktslagens prestationer. Elitlägret i Halmstad användes som ram insamling av
data. Resultaten visar för både pojkar och flickor att en klar majoritet av de som deltagit vid
elitlägret mellan 2001 och 2011 är födda under första halvåret och att de som premieras är
födda tidigt på året.

Sammanfattning från några presentationer på SVEBIkonferensen
Annika Palmqvist, GIH

Tema: I takt med tiden? Perspektiv på idrottslärarutbildningen i Skandinavien.
Lena Larsson, Linnéuniversitetet, Helle Rønholt, Köpenhamns Universitet, Svein Kårhus,
Norges idrottshögskola
Mot bakgrund av de omfattande förändringsprocesser som präglar samhälle, skola och
utbildning i Skandinavien finns anledning att belysa hur idrottslärarutbildningen påverkas av
samhällsförändringar och vise versa. I ett projekt med forskare från Sverige, Norge och
Danmark har idrottslärarutbildningen studerats utifrån olika perspektiv, vilket sedan utmynnat
i en bok med samma titel som föredraget. Boken baseras på empiriskt material och tanken är
att samla den kunskap som finns i Skandinavien.
Lena Larsson menar att forskning visar att det inom utbildningen råder starka traditioner och
obenägenhet till förändring. Det är således en svag relation mellan förändringar i skolämnet
idrott och idrottslärarutbildningen. Helle Rønholts presentation tar en utgångspunkt i en
problematisering av idrottslärarutbildningens oförmåga att förbereda studenterna på
transferproblematiken mellan teori och praktik medan Svein Kårhus bidrar med ett kritiskt
perspektiv på huruvida globala och europeiska utvecklingstendenser påverkar ideologiska,
politiska och strukturella förändringar i Skandinavisk utbildningspolitik.

Vad är rörelseförmåga? Att kunna rulla och rotera eller att kunna slå en ”kullerbytta”!
Anna Tidén, GIH och Nationella Forskarskolan i Idrottsvetenskap
En väl utvecklad rörelseförmåga anses av många vara en vikig del av hur fysiskt aktivt ett
barn är samt en grund för fortsatt fysisk aktivitet längre fram i livet. Syftet med studien som
presenteras är att undersöka hur förmåga konstrueras och kan förstås i ett antal rörelsetester
sam använts i forskning och inom idrottsämnet i skolan. Preliminära resultat av studien tyder
på att den typ av förmågor som ger höga poäng vid testning ofta är relaterade till traditionella
idrotter och pojkar bedöms ofta ha bättre rörelseförmåga än flickor. Rytm och dans till
exempel, utvärderas sällan, inte heller rörelser sett ur ett bredare perspektiv. Studien väcker
frågor om vilka barn som gynnas av testningen, vem bedöms ha god rörelseförmåga samt hur
dessa tester påverkar barns intresse för rörelseaktiviteter i ett bredare perspektiv än idrott och
för deras vilja och lust till rörelse.

The meaning of knowing how to move in specific ways – capability to move as embodied
understanding
Gunn Nyberg, Stockholms Universitet och Högskolan Dalarna

Vad kan rörelseförmåga innebära i termer av kunskap och kunnande? Vad kan det innebära
att kunna en rörelse? Idrott har en tradition av att vara ett praktiskt ämne och praktiskt
kunnande, som till exempel rörelseförmåga, förefaller svårt att formulera och är inte i fokus
för lärande i idrottsämnet. Syftet med denna studie är att undersöka och formulera betydelsen
av att veta hur man ska röra sig på ett visst sätt. Detta exemplifieras genom en rörelse, som i
detta sammanhang kallas ”house hop”, där en fenomenografisk analys av gymnasieelevers
erfarenhet av lärandet av rörelsen har använts. Fynden visar innebörden av att veta/förstå
rörelsen ”house hop” liksom olika aspekter av att uttrycka och erfara rörelsen.

Tid en prestationsfaktor som skapar genus? Diskurser om prestation och kön hos
tränare och simmare
Karin Grahn, Göteborgs Universitet
Prestation handlar om vilken innebörd tränare och idrottsutövare lägger i ordet. Skilda
prestationsperspektiv bidrar till att konstruera genus på olika sätt och forskning har visat hur
flickor framställs som stagnerande idrottare under puberteten medan pojkar framställs som
funktionella och presterande idrottare. Denna presentation bygger på intervjuer av 4 tränare
och 6 simmare för att utforska hur de ser på prestation och hur dessa idéer kan bidra till
skapandet av genus. Simmarnas och tränarnas utsagor om prestation kan ses utifrån tre
huvudsakliga tolkningsrepertoarer: prestation som resultat, prestation som process samt
prestation som att göra sitt yttersta, där den mest dominerande är prestation som resultat. I
förhållande till resultat skapas flickor som icke presterande trots att de i tränarens och
simmarens utsagor finns andra prestationsfaktorer som kan utvecklas positivt.
Tolkningsrepertoaren för prestation påverkar idéer om flickor och pojkar i ungdomsåldern
men möjlighet finns att utvidga prestationsperspektivet.

Svenska folkets motions- och idrottsvanor 1998-2012
Jesper Thiborg, Riksidrottsförbundet
Idrott och motion tillhör svenskarnas mest populära fritidsintressen men hur mycket
motionerar vi, hur mycket tävlar vi och hur många är medlemmar i en idrottsförening? Är det
någon skillnad mellan olika åldrar eller mellan könen? Riksidrottsförbundet har sedan 1998

årligen låtit genomföra undersökningar för att öka förståelsen för svenska folkets idrotts- och
motionsvanor över tid. Resultaten visar att andelen som motionerar minst 3 gånger i veckan
har ökat de senaste 15 åren och då speciellt bland kvinnor. Andelen som idrottar (tävling
inklusive träning) minst 3 gånger i veckan har minskat något och antal medlemmar i en
idrottsförening har ökat något. Färre män och fler kvinnor är medlemmar i en idrottsförening
2012 jämfört med 1998. I åldrarna 15-19 år har andelen minskat när det gäller alla parametrar;
hur många som motionerar, tävlar och är medlemmar i en idrottsförening. Det finns fler
parametrar som är viktiga, materialet är stort och kommer därför att analyseras vidare.

Texter och bilder från Svebi-konferensen
Svebi-konferensen fylldes av intresserade besökare från hela Sverige. Årets tema var
”Idrottsforskning i tiden” och syftet med konferensen var att den skulle bidra med
vetenskapliga rön, både internationella och nationella. Föreläsare kom från England, Norden
och Sverige.
På programmet fanns också damlandslagets fysiolog Helena Andersson, förbundskapten och
GIH:s hedersdoktor Pia Sundhage, Tre kronors mentala rådgivare Pär Pettersson och forskare
från GIH, Mälardalens högskola och många fler...
GIH:s rektor Karin Henriksson-Larsén och Svebis ordförande Ann-Christin Sollerhed inledde
i aulan med att hälsa alla välkomna till den elfte konferensen. Detta referat utgår från de talare
som var Key Note Speakers och som höll sina föreläsningar i aulan.

Conflicting ethics? Medicine, science and elite sport in the 21th century
Professor Mike McNamee är verksam vid Institutionen för filosofi, humaniora och juridik i
vården vid Swansea University. Hans huvudsakliga forskningsområden är i etik inom
medicin, sjukvård och idrott. Han är före detta ordförande för den internationella
sammanslutningen för idrottsfilosofi och grundade av British Philosophy of Sport
Association. Hans föreläsning hade titeln "Conflicting ethics? Medicine, science and elite
sport in the 21th century" och han inledde sin föreläsning med att berätta om den slovenska
skidåkerskan Petra Majdič. Inför OS 2010 värmde hon upp och skadade sig då hon åkte ner
för ett stup vid sidan av banan. Hon genomförde dock loppet med fyra brutna revben och tog
en bronsmedalj. Frågan är dock om läkarna gjorde rätt bedömning som lät henne fortsätta att
tävla? Skulle de ha hindrat henne då hon riskerade att få livslånga skador? Det är här som
etiken och moralen inom idrotten kommer in.

Att ha genetiska förutsättningar för att lyckas inom idrott är en klar fördel. Den mildrar
smärtan och lidandet. Men vissa väljer ändå att dopa sig för att nå den yttersta eliten. En som
gjorde det var Lance Armstrong som myntade uttrycket: ”A contest's purpose is suffering”.
Det är dock svårt att bevisa att idrottare varit dopade. Det har gått rykten om att Florence
Griffith Joyner, även känd som Flo-Jo, varit dopad under sin karriär. Hon anses fortfarande
vara den snabbaste kvinnan genom alla tider. Hon dog i sömnen efter ett epileptiskt anfall när

hon var 38 år. Efter sin död kremerades hon, vilket gjorde det omöjligt att veta om hon hade
rester av kemikalier i kroppen.
Hjärnskakning är mer vanlig i vissa idrotter, som till exempel amerikansk fotboll, boxning
och rugby. Intressant är att det amerikanska rugbyförbundets riktlinjer vad gäller misstänkta
hjärnskakning har reviderats. Tidigare stod det att läkarna skulle uppmana spelarna att inte
fortsätta spela om de visar tecken på hjärnskada. I de nya riktlinjerna står att om spelaren har
fått en hjärnskakning diagnostiserad ska de inte spela den dagen. Här är det tydligt att
uppmaningarna är att fortsätta spela, trots risk för skador för livet. Vissa läkare agerar inte
med spelarnas bästa för ögonen. De är anställda av klubben som styrs av ekonomiska
intressen. Eller som den nationella ansvariga läkaren för rugbylandslaget säger i sin blogg att
han väljer att kalla det för ”allvarlig migrän” så att spelaren kan fortsätta spela. Vem vill bli
behandlad av denna läkare, frågar Mike McNamee publiken…
Några etiska dilemman är att misstänkta hjärnskador inte alltid undersöks av läkare. Här finns
en konflikt i om den drabbade ska fortsätta att tävla. Det finns även för många riktlinjer och i
en del riktlinjer finns det klausuler där den kan tvingas betala böter i efterhand. Det
amerikanska fotbollsförbundet, NFL, har blivit stämda för sammanlagt 765 miljoner dollar av
tidigare spelare som drabbats av skador relaterade till hjärnskador.
Mike avslutade sin föreläsning med hur vi värderar kort- och långvariga skador, hur vi
skyddar ömtåliga spelare, hur hanteras spelarnas integritet, vilka skillnader som borde beaktas
vad gäller vissa spelares höga arvoden i jämförelse med vilka skador de utsätts för och vem
eller vilka som bör ta fram riktlinjer för att undvika eller minska intressekonflikten.

Why every child deserves professional teachers and coaches

Professor Kathy Armour vid University of Birmingham har
tidigare varit chef för avdelningen för idrottspedagogik och har en stol vid Motion and Health
Sciences vid Loughborough University. Hennes forskningsintresse är professionell lärande för
lärare och tränare, och dess inverkan på ungdomars lärande i idrott och idrott. Hennes
föreläsning hette "Why every child deserves professional teachers and coaches".
Kathy menade att i presentation att de problem som går att lösa är den inaktiva livsstilen.
- Om vi i ungdomen inte har ett fysiskt liv så påverkar det hela livet, sa hon.
Enligt Kathy påverkas vi även av yttre omständigheter som när OS sändes i London 2012 så
var fler aktiva. De reste sig ur sina tv-soffor och gjorde olika aktiviteter.

- För första gången ser vi att de som är inaktiva plötsligt blir aktiva, annars brukar vi bara nå
de som redan rör på sig.
Hon presenterade siffror från nationella hälsostudier i England som visade att 28 procent av
männen och 37 procent av kvinnorna i åldern 65-74 år har överviktsproblem. I afrikanska och
sydasiatiska länderna är problemen större och där man kan koppla sjukdomar till övervikt,
som diabetes 2 och hjärt- och kärlsjukdomar. De etniska minoriteterna har dessutom en högre
risk att drabbas av fysiska och mentala problem, nedstämdhet och förtidig död. Den engelska
regeringen beslöt i juli 2011 att starta den nationella kampanjen ”Start active – stay active”.
Men trots denna nationella satsning så har gruppen som är inaktiv inte ökat och skillnader
mellan kön, etnicitet, ålder, inkomster och funktionshindrade ökat.
Här visade Kathy en film från Youtube som tydligt visar vikten av idrott och hälsa i skolan:
http://www.youtube.com/watch?v=rrLne6YVaBQ&feature=youtu.be
•
•
•
•

De frågeställningar hon utgick ifrån var:
vilka är problemen som kräver en specialist
vad innebär yrket
vad menas med att vara en professionell idrottslärare
hur kan bidra sport- och träningspedagogiken

Bilder av det svenska huliganlandskapet

Aage Radman från Malmö högskolan var en av två
inledningstalare på Svebi-konferensen. Hans föreläsning hette ”Bilder av det svenska
huliganlandskapet” och fokuserade på huliganismen inom idrotten. Hans forskning inom
området visar att det första förbudet kom redan år 1314 då den engelska kungen förbjöd
fotbollen på grund av våldsamheter. År 1990 beslöts att fotbollshuliganismen i England skulle
civiliseras och erbjudas sittplatser. I Sverige uppmärksammade medier för första gången ett
publikbråk år 1906 och så tidigt som år 1927 förfasades medier över att fotbollsligisterna går
så långt ner i åldrarna. År 1965 dök ordet huligan för första gången i tidningen Idrottsbladet.
Enligt traditionen så har huliganism historiska teman som våld och fest, lek och allvar,
identitet och rivalitet, ungdomlig omognad och manlig disciplin, regionalism och nationalism.
Det gör även män av pojkar och pojkar av män...
Enligt medier klassificeras dagens huliganism enligt medier som utmanande slödder, djur och
alfahannar. Enligt dem själva är huliganerna den sista manliga bastionen som ersätter den
slopade värnplikten.

Ett problem, enligt Aage, är det denna bild av huliganism som är en del av problemen:
- De stigmatiserar de inblandade, skapar panikstämning och förenklar orsaken, men man bör
komma ihåg att medier inte skapar huliganismen men bidrar till att forma dess bild.
Inte många vet vilken bakgrund vissa personer har inom den organiserade idrotten har. Här
nämnde han Patrik Asplund, tidigare ordförande för Järnkaminerna, vilket är Djurgårdens
supportergrupp. Patrik har en bakgrund som nynazist och gav konserter där han spred de
nazistiska åsikterna. I en tidning uttryckte sig Patrik Asplund så här:
”Våldet är en form av missbruk. När man står hundra man mot varandra och bara väntar på att
en ska gå över gränsen. Det är en fantastisk adrenalinkick, inget kan mäta sig med den. Jag
har experimenterat en del med droger och så, med det säger jag. Våldet är den värsta drogen”.
En som hållit föreläsningar mot huliganism är Tommy Deogan, vars bror blev mördad av
huliganer år 2002. Han har skrivit boken ”Män av våld – om svenska huliganer” där han tack
vare sin bakgrund haft möjlighet att intervjua personer som aldrig skulle prata med vanliga
journalister. I boken skriver han hur viktig gemenskapen är, varför den lockar unga killar och
hur viktiga kläder och identitet är. Ofta är gemenskapen viktigare för de som är med än
våldet.
Aage nämnde också att det finns olika sorters maskuliniteter där den ena delen bygger på
styrka, hårdhet och ett avståndstagande från det som kan uppfattas som feminint. Den andra
bygger på gemenskap, närhet och kamratskap och är en lika viktig ingrediens som det faktiska
våldet bland pojkarna och männen inom huligankulturen.
Aage påpekade också att det inte förekommer så mycket våld inom huligangrupperna då
slagsmålen varar mellan 30 och sekunder, cirka 2-5 gånger per år. Det är fler som skadar sig
inom idrotten är det är vid sidan av. Detta är inte så mycket om man jämför med vilken
kostnad huliganerna kostar samhället.
Men enligt Aage är det svårt att avgöra vilka som ska få se matcherna. Vem ska definiera
vilka som ska gå och vilka som ska uteslutas? En mycket svår fråga…
Aage ställde frågorna vad huliganism är, var den börjar och slutar? Han jämförde även med
Pussy Riot som sjöng politiskt kritiska sånger i en kyrka, vilket är utanför idrotten men att de
ändå klassades som huliganer och sattes i fängelse.

Psykologisk träning

Pär Pettersson är doktor i psykologi och Tre Kronors mentala
rådgivare. Pär delade med sig av sina erfarenheter av att få spelare att arbeta under press. Han

inledde med att skriva vissa nyckelord på tavlan där som Presentation, Uppdraget, Prestation,
Individen, Sårbarhet och Få bidra.
Pär var tidigare engagerad i HV71 och då hade laget god ekonomi, spetskompetens och bra
lokala talanger. För att få en tydlig målbild för laget gick Pär till styrelsen för att veta vad de
ansåg vilket uppdrag spelarna ska ha.
– Styrelsen var enhällig – ni ska nå SM-final. Då blev uppdraget tydligt för mig, tränare och
spelarna. Det året vann vi SM-guldet…
– För oss ledare var det angeläget att se varje individ och få alla att inse att de är en del i
lagmaskineriet. Viktigt var även att de själva tog ansvar för sin återhämtning, träning, mat och
sömn, sa Pär. Tidigare sprang de tillsammans fem kilometer, men vi införde att de skulle
springa en och en. Att agera individuellt i träningarna är en förutsättning då inte alla springer
lika fort eller tränar på samma sätt.
Tidigare fick spelarna instruktioner av sina tränare men Pär införde tanken att de själva skulle
”byta bilder” med varandra. Det innebär att de förser andra spelare med den bild de har av
sina egna prestationer. På detta sätt bygger de mentalt varandra och detta bildbyte blir ett
ständigt pågående samtal, vilket tydliggjorde spelarnas förväntningar på varandra.
– Samtalen och diskussionerna blev extra tydligt när vi mötte Västerås på deras hemmaplan. I
vårt bås var det livligt, fullt av energi och de pratade och visade varandra olika lösningar. I
Västerås bås satt de tysta… Det blev tydligt att individen fick växa i sitt eget kunnande. Det
året vann vi SM-guld.
HV71 hade dock ett problem som återkom ständigt. De förlorade alltid sista perioden.
Anledningen var att de var så rädda att förlora att de började backa. Det ledde till att spelare
tog över andras spelares uppdrag, vilket fick laget att kollapsa.
– För att lösa detta delade vi in den sista perioden i femminutersintervaller. Det fick dem att
satsa i fem minuter i taget och det blev så framgångsrikt att laget vann 18 matcher i rad.
Som ledare, menade Pär, ska man inte påminna spelarna när de gör fel. Det är de själva
medvetna om. Istället bör man lyfta fram det som var bra för att öka deras självkänsla och
styrka.
– De ska INTE bli bestraffade för att de gjort misstag. Det är tillåtet att göra fel och misstag
för att utvecklas. Dessutom har man som chef inte tolkningsföreträde. I laget finns 23 spelare
och med en tränare blir det 24 olika versioner. Coachen har inte alltid rätt!
För att lyckas i en grupp eller lag så gäller det att tänka medarbetarskap, eller spelarskap som
Pär väljer att kalla det. Inför varje säsongsstart träffas först ledarna och går igenom varje
spelare individ för individ.
– Vi diskuterar hur spelarna bidrar i gruppen, i omklädningsrummet, på isen och vid sidan av
och i båset. Efter lunch är det samma sak med spelarna. Vi för en gemensam dialog om vilka
förväntningar vi har på varandra för att jobba så bra som möjligt.
Viktigt för ett lag är att inte bara ingå i gruppen utan även att få möjlighet att bidra.
– Det blev extra tydligt då den 23:e spelaren i laget alltid var med på alla träningar, i bussen
och omklädningsrummet men fick alltid sitta på bänken. Vi låg under mot Färjestad där deras
målvakt Monstret stod i mål. Anledningen till att han hade det namnet var att han tog alla
puckar… I periodvila gick den 23:e spelaren fram till mig och sa: ”Snälla låt mig få spela. Jag
behöver bara 30 sekunder”. Självklart blev jag nyfiken på vad han skulle kunna bidra med

under denna korta tid. Han var villig att ta ett matchstraff för att åka fram till Monstret och slå
klubban i knävecken. Allt för att få bidra och fortfarande tillhöra gruppen…

Årets uppsats på avancerad nivå

Under konferensen delade Svebi ut priset till Årets uppsats på avancerad nivå. I år gick priset
till Snezana Stoljarova vid Lunds universitet som skrivit uppsatsen ”Career transition from
amateur to professional sport in Swedish women football.

– Det känns bra att min uppsats har blivit utvald då jag lagt ner mycket tid och kraft på den,
säger hon.
Juryns motivering:
I denna välskrivna intervjustudie analyserar författaren kvinnors upplevelser av övergången
från amatör till professionell damfotbollspelare i Sverige. En mycket god redogörelse ges för
utvecklingen och användningen av teoretiska modeller gällande karriärövergångar inom
idrott. Uppsatsen ger ett gott kunskapsbidrag till ett relativt outforskat men aktuellt fenomen.
Kunskapen om upplevda krav och hinder vid övergången från amatör till professionell
fotbollsspelare kan bli betydelsefull för att förstå hur unga fotbollsspelare bäst ska kunna
förberedas för spel på elitnivå.

Att använda styrkan i ledarteamet

Helena Andersson och Pia Sundhage avslutade Svebikonferensen. Båda är anställda av Svenska Fotbollförbundet där Helena arbetar som fysiolog
och Pia som förbundskapten. Pia Sundhage är även GIH:s hedersdoktor. Helena och Pia har
arbetat tillsammans länge, både i Kina, USA och nu Sverige… Och det märks tydligt att de
känner varandra väl för de har en avslappnad ton och skojar friskt med varandra.

Pia inledde med att sjunga ”We are the champions my friends”, vilket inte är ovanligt vad
gäller Pia… Hon delade sedan med sig av sitt framgångskoncept som att umgås med de i laget
som tillför de egenskaper som Pia inte har.

– Helena är till exempel mycket bättre på att berätta för spelarna vad de ska äta för att hålla
sig i form och orka prestera samt återhämta sig. Annars delegerar jag vissa uppgifter på andra
som är bättre än mig och fokuserar på det jag är bäst på.
– I ett lag gäller det att göra varandra bra. Det gäller att göra bra passningar, ha ett leende på
läpparna och ett jädra anamma! Det smittar av sig och ibland coachar de varandra. Det glädjer
mig att de förstår att ALLA måste bidra.
Som ledare är kroppsspråket viktigt att tänka på. Att bara ge order och instruktioner utan att
visa engagemang bidrar inte till att få respekt. Pia berättar här att en tränare tidigare sagt till
henne:
”Jag hör inte vad du säger för din kropp är tyst”
De ansvariga för det svenska damlandslaget är Pia Sundhage, fysiolog Helena Andersson,
Marika Domanski Lyfors, en sjukgymnast och läkare Mats Börjesson från GIH. De har
arbetat tillsammans så pass länge att de förstår varandra och spelarna har respekt för de olika
yrkeskompetenserna.
Helena Anderssons arbete som fysiolog är att gå igenom varje spelare utifrån deras
belastningar och skador för att få en samlad bild.

– Tyvärr är det så att varje spelare vill träna oavsett om de brutit ett ben eller har andra
skador. Däremot ska inta alla alltid spela. Om några i laget är trötta kan de avstå och göra
något annat på träningen i stället. Men det gäller inte de andra.
Att träna på elitnivå kräver kondition, styrka och koordination. För att mäta konditionen finns
ett jojo-test, vilket innebär löpning mellan två koner med 20 meter mellanrum. Efter fyra
sekunders vila upprepas löpningen. Allt ska ske i en jämn takt och missar de blir de varnade
och efter två varningar åker de ut.
När det amerikanska laget genomförde detta, berättar Pia, kunde de inte tala med varandra
efteråt för att de hade tagit ut sig så. De svenska tjejerna kunde däremot efter testet prata
obehindrat med varandra.

Men efter det att tjejerna började coacha varandra hejade de även på varandra under dessa
tester. Det resulterade i att de efteråt var helt slut och knappt kunde stå upp.
Mellan tävlingarna är det två dagars återhämtning och tjejerna får fylla i ett formulär som
Göran Kenttä från GIH bidragit till att ta fram. En del i vår träning är att veta hur man äter sig
frisk. Tyvärr är en del av tjejerna för klena och svaga, vilket är ett bekymmer. Det är cirka 5-6
spelare som är 170 centimeter långa och som väger för lite. Men alla får väga sina tallrikar på
för att veta hur mycket man ska äta för att få i sig rätt mängd. Det behövs lite tyngd bakom
tacklingar för att vi ska vara ett stort och starkt blågult lag 2015.

Vid pennan Louise Ekström

Jan Mårtenson
Jag arbetade i flera år som sportjournalist i min ungdom och har även senare i livet intervjuat
flera idrottsstjärnor. Några av dessa möten finns med i den här artikeln.
När jag skrev om bandy i Finspång hade jag tidigare bara sett några matcher i
gärdsgårdsserien där Tidaholm då spelade. Sedan hamnade jag i Örebro där Orvar Bergmark
fortfarande var aktiv både som bandyspelare och fotbollsspelare i ÖSK. Jag bestämde mig för
att bedöma bandy på samma sätt som en fotbollsmatch. Den bandykunnige författaren Per
Gunnar Evander sa att det inte var så dumt eftersom de båda lagsporterna påminner en del om
varandra.
Under min tid på Örebro-Kuriren skrev jag en gång om JSM i friidrott. Nerikes
Allehanda hade en bild tagen rakt framifrån på tjejernas sprintlopp och påstod att den röjde
vem som vann. Men vi på Kuriren hade en bättre bild som visade att flickan från IF Skade
vann. Felet var bara att den bilden togs vid ett mellanheat och hon löpte helt avspänt i mål
som segrare.
Nästa dag publicerade Nerikes Allehanda ånyo den där bilden som inte på något
sätt röjde vem som vann finalen. Tidningen påstod att flickan från IF Skade inte ens gick till
final. Men det gjorde hon och jag satte som rubrik i Kuriren: ”Fel i NA-rättelse/Stor Skadeglädje”.
När jag som 22-åring kom till tidningen Arbetet i Malmö arbetade jag i många
år i rummet närmast sportredaktionen. En dag kom sportchefen Lennart Strandberg rusande
genom redaktionen (han var då fortfarande Sveriges snabbaste människa genom tiderna).
”Tjänare, poeten, har du skrivit nån ny dikt i dag?” frågade han i förbifarten.
”Nej, men vänta lite ska du få en”, svarade jag.
Strax efteråt överlämnade jag ”Kortdikt till Lennart Strandberg”:
Vad är väl 100 meter i Berlin
mot 10,3 rader av Ferlin…
Den dikten publicerade han under sin vinjett För övrigt på sportsidan nästa dag
och den ingår i min diktsamling ”Jag erövrar världen tillsammans med Karl och Bröderna
Marx” som kom ut 1973.
Med Rio-Kalle på Olympia
Den dagen jag fick Kalle Svenssons autograf i brev hemma på Vinkelgatan 9 i
Tidaholm glömmer jag aldrig. Han var, möjligen vid sidan om Sixten Jernberg, den störste av
idoler. Mamma stod i köket och lagade grynkorv bakom det immiga köksfönstret som var
gläntställt.
- Jag har fått Rio-Kalles autograf, ropade jag springande uppför grusgången men
hon förstod nog inte riktigt hur stort det var för mig.
Som tolvåring såg jag 1956 min första allsvenska fotbollsmatch på Olympia i
Helsingborg. Det röd-blå Helsingborgs IF vann över AIK och Sven-Ove Svensson slog in en
av sina 200 straffsparkar utan att ha missat någon enda.
Tre decennier senare ringde jag upp Kalle Svensson och frågade om jag fick
göra en intervju till Arbetet.
- Hur mycket betalar ni för det? frågade han.

Jag blev helt ställd och visste att tidningen av princip aldrig betalade något för
intervjuer och jag tänkte att det var sjutton att det skulle spricka på det. Men sedan frågade jag
honom hur mycket han hade tänkt sig.
- Ja, åtminstone tre hundra, svarade han.
Det var nästan rörande. Han krävde väl ungefär lika stor timersättning som han
hade som brandman. Om jag så skulle betala pengarna ur egen ficka gick jag med på det. Han
hade allt sedan pojkåren varit en av dem jag helst ville möta.
Det kändes nästan overkligt att vandra omkring med Kalle Svensson så här
många år efteråt på Olympia där han numera står staty. Han var yngst av tolv syskon och
växte upp i statarmiljö, men föräldrarna skildes när han just fyllt sex. Den självständige fadern
hade svårt att dra jämnt med godsägarna och det medförde nya flyttlass i oktober varje år.
Uppväxtåren präglades av stor fattigdom. På skolrasten åt Kalle smörgåsarna han haft med sig
hemifrån.
- Jag skämdes för mina eftersom vi aldrig hade råd med pålägg och jag drog mig
undan i ett hörn av skolgården när jag skulle äta dem, mindes han.
De sämst lottade familjerna fick hjälp med kläder. Han berättade att han
hämtade pantalonger och ett par kängor:
- Det syntes tydligt var de kom ifrån. Vi var på sätt och vis märkta av den
sociala förödmjukelsen. Många gånger fick jag höra att jag var en fattiglapp.
Kalle Svensson vaktade målet i skolans handbollslag. Sen fick han chansen att
stå i målet i Kullavägens BK:s fotbollslag, när den ordinarie målvakten skadades. Han hade
aldrig haft något med fotboll att göra och var mycket tveksam. Debutmatchen blev inte
särskilt lyckad. Han släppte in sex mål och placerades sedan som halvback.
- Till slut fick jag stå i målet igen. De tyckte väl att jag gjorde minst skada där,
sa han med ett självironiskt leende.
Kalle Svensson slog igenom på det lokala planet, när han 1942 ersatte den
skadade Stattena-målvakten Arne Larsson i stadsturneringen. HIF:s talangscouter fick upp
ögonen för honom. Första träningspasset på Olympia blev en chock för honom. Kullavägens
spelare brukade samsas om en boll. Här var minst ett halvt dussin i rörelse. Utespelarna
utsatte honom för ett riktigt bombardemang.
En av spelarna klippte till och träffade Kalle rakt över näsan. Han stöp som en
slaktad oxe med blodet rinnande nedför hakan. Men efter en stund reste han sig igen.
Kalle Svensson debuterade i A-laget 1944 och hann med 639 matcher, trots att
han långa perioder var borta för landslagsspel. Henry Christensson gick frivilligt in i
reservlaget för att släppa fram Kalle. Han var mycket bra och det sades ett tag nästan allmänt:
”Kalle Svensson är Sveriges bäste målvakt, men Henry Christensson är Helsingborgs bäste.”
Så småningom flyttade Christensson till IFK Malmö.
- Fotbollen blev en revansch för mig. Jag kände plötsligt att jag var värd något.
Mina framgångar som idrottsman gjorde att jag accepterades som en like, menade Kalle.
Jag frågade honom om det var möjligt att utse Sveriges bäste målvakt genom
tiderna. Då måste de enligt honom delas in i tidsepoker med olika spelstilar. Ingen protesterar
nog mot hans egen lista: 1920-40 Sigge Lindberg, 1940-60 Kalle Svensson och 1960-80
Ronnie Hellström.
Sedan ville jag veta vad som var hemligheten med hans egen storhet:
- Jag arbetade med mycket enkla medel och hade en enorm stabilitet. Min styrka
låg i att jag var steget före när spelarna sköt. Jag stod i regel där bollen kom. En målvakt som
ligger ner är ju ur spel. Många briljerar med att ligga i luften. Men jag stod i landslaget under
en tioårsperiod trots att jag inte ägnade mig åt ekvilibristiska övningar.
Han debuterade i A-landslaget 1949 och Putte Kock ville satsa på en ung
lovande målvakt i VM i Brasilien 1950. Då var Kalle Svensson självskriven. Han gjorde sitt

livs match mot världsmästarna Italien i Sao Paulo där svenskarna vann med 3-2. I slutminuten
gjorde han en av sina många prakträddningar.
- Jag döptes till Rio-Kalle. Det borde ha varit Sao Paulo-Kalle. Men Rio-Kalle
hade väl en bättre klang, trodde han.
VM-finalen mot Brasilien 1958 på Råsunda blev den fantastiska avslutningen på
Kalle Svenssons blå-gula karriär. Själv såg jag den matchen i en svartvit teveapparat på ett
lastbilsflak ute på sportaffärens bakgård i Falköping. Vi hade egna hejaramsor och rökte våra
lösa Boy, som vi hade köpt i speceriaffären.
- Vi var i alla fall världsmästare i sju minuter. Men brassarna hade ett härligt
gäng. Jag glömmer aldrig när de sprang runt Råsunda med sin fana. De var värdiga mästare,
erkände Kalle Svensson.
Uppe på Olympias läktare bläddrade han igenom mitt gamla autografblock där
Sixten Jernbergs namn står först och hans eget som nummer två.
För mig förblev han Legenden. Jag känner ännu hur den tolvåriga pojkkroppen
fylldes med glädje, när brevet från idolen anlände.
Tillbaka på tidningen skrev jag på eget initiativ ett utlägg på kostnaderna för
reportaget, målvaktsutrustning för 300 kronor. Då fick han åtminstone sina tre hundralappar
skattefritt.
Med Ingo på krogen
Vi förflyttar oss till kvällen den 22 januari 1973. Jag hade just avslutat
kvällsskiftet på tidningen Arbetets redaktion. Som så ofta styrde jag stegen till
Tisdagsklubben på Swing Inn, som Malmborgen hette några år. Vid ett stort bord satt min
kompis Lars Eliazon, producenten för Rekordmagazinet i teve, och ett tiotal andra personer.
Jag slog mig ner på en tom stol och började samtala med mannen som satt
närmast. Han var mycket trevlig och jag bjöd honom på en sexa whisky. Efter en stund kom
fotografen Göran Strandberg fram och ville ta bilder. Men mannen vid min sida viftade bort
honom.
- Ingo, Ingo, kan du titta hitåt? hörde jag Göran säga.
Herregud, det var The Champion Ingemar Johansson som satt där. Han var
visserligen tyngre än under sin aktiva idrottskarriär men att jag inte kände igen honom
berodde nog på att det var fullständigt overkligt att han skulle befinna sig på min stamkrog.
Det visade sig att han åkt ner till Malmö för att se fyra minuters boxning i VMduellen mellan George Foreman och Joe Frazier i dansk teve, kanske den dyraste
matchbiljetten?
På Tisdagsklubben träffades många skådespelare, författare, bildkonstnärer och
mängder av journalister. Men han vägrade svara på frågor om matchen. Mig fick han
förtroende för eftersom vi fått så bra kontakt.
- När man åker från Göteborg till Malmö för fyra matchminuter i teve, då förstår
du att man är galen i boxning, sa Ingemar.
Frazier blev nedslagen sex gånger och förlorade på knock out efter 1.20 i andra
ronden. Foreman hade vunnit 39 matcher i rad, 36 av dem på knock.
Han fick in några imponerande slag på Frazier med sin höger.
- Visst har Foreman en rätt fin höger. Men den är inte bättre än min egen, sa
Ingemar.
Han tyckte Frazier såg ovanligt bra ut, när matchen inleddes. Därför förvånade
det honom att han tog så mycket stryk av Foreman.
- Jag tror Cassius Clay (Muhammad Ali) har en rejäl chans att slå Foreman,
spådde han alldeles rätt den gången.

Vi pratade poesi också. Ingemars favoritpoeter var Dan Andersson, Fröding och
Ferlin. Han hade en alldeles bestämd mening:
- Det ska vara rimmade grejer. Både i poesi och boxning. Annars förstår jag inte
vad det går ut på.
Då skrev jag ner en snabb replik:
Vi minns vårt femtital.
Varje svensk skrek: Ingo!
Vi kan vårt sjuttital.
Nu skriks det bara: Bingo!
Den godkände han och blev på så gott humör att han bjöd samtliga vid bordet på
gravad lax och ostbricka, en vickning som slutade klockan fem på morgonen. Nästa dag
ringde han Lars Eliazon och var förundrad över att han vaknade med en så dyr krognota.
I början av 1990-talet gjorde jag en lång intervju med Ingemar Johansson. Han
var mycket spirituell, intelligent och en munvig jäkel. I Tom Alandhs tevefilm för en tid sedan
visade klippen från Ingemars storhetstid hur oberörd han var av sina framgångar.
För mig berättade han att pappa Jens, gammal bergsprängare, under hela
Ingemars uppväxt drömde om ett eget hus. Därför köpte Ingemar ett hus till hela familjen för
sitt första stora gage.
Hans pappa ringde en gång en gammal skolkamrat, som blivit storbyggmästare,
om den där villadrömmen. Klockan var nio på kvällen och skolkamraten blev bara irriterad
över att bli uppringd så sent. Då lärde han sina barn:
- Kom ihåg en sak: bli aldrig högfärdiga, det är det sämsta som kan ske.
Ingemar tog det till sig och tillade: "En skitstövel är och förblir en skitstövel."
Han avslöjade också för mig att han aldrig gillat att kallas Ingo.
- Jag heter Ingemar Johansson, slog han fast och det tog Tom Alandh vara på
när han döpte sin finstämda tevefilm.
Även hustrun Birgit visade sig i den vara en mycket stor människa.
Vi vet nu vilket högt pris de stora mästarna fått betala, inte bara Ingemar och
Floyd utan också Muhammad Ali. Men även mindre kända boxare har åsamkat sig svåra
skador.
Vid vårt samtal 1991 pratade vi också om de stora livsfrågorna. Ingemar trodde
inte att livet tar slut efter det här:
- Många föds som underbarn. De är genier innan de lärt sig gå. Någonstans
måste de ju ha fått sina kunskaper, det troligaste i ett liv före detta.
En dag i Rom med Nils Liedholm
Nils Liedholm, som ingick i den legendariska fotbollstrion Gre-No-Li, mötte jag
i slutet av 1980-talet en dag i Rom. Han hade då uppnått pensionsåldern men efter femton år
som tränare upphöjts till teknisk direktör i FC Roma. Det betydde att han fick assistans av en
hjälptränare.
Vi hämtades av hans privatchaufför och åkte ut till eftermiddagspasset på
klubbens träningsarena Tre Goria några mil utanför stan. På parkeringsplatsen stod
stjärnspelarnas lyxbilar för tiotals miljoner, bland annat den senaste Volvomodellen som ännu
inte hunnit att lanseras i Sverige.
Il Barone eller Greven av Milano, som han brukade kallas, hade efter fyra
decennier i Italien bibehållit sin genuina östgötadialekt.

- När jag avslutade min aktiva tid kändes det nästan som att dö. Det blir nog
ännu svårare nästa gång. Fotbollen har varit en livslång passion för mig, sa han.
Nils Liedholms far var förbannad för att sonen övergav studierna och började
satsa på fotbollen i stället. Inte kunde han tjäna pengar på det. Men vi vet att fadern hade fel.
Nils Liedholm blev mångmiljonär på fotbollen.
Han kunde faktiskt tacka en bristsjukdom för sin sagolika fotbollskarriär. Som
barn drabbades han av engelska sjukan. Föräldrarna fick ett råd av läkaren:
- Låt pojken idrotta så mycket som möjligt!
På sommaren blev det fotboll, på vintern bandy och skidor. Han tränade även
mycket med skivstång och byggde upp en grundkondition som han hade nytta av hela sitt liv.
Redan som sextonåring spelade han fotboll i Valdemarsviks A-lag. De andra tränade ett par
kvällar i veckan men han gjorde det fem-sex gånger och hade konditionsövningar tillsammans
med friidrottarna.
Pappa Erik var sågverksarbetare, men företaget drabbades av Kreuger-kraschen
och företaget fick läggas ner. Efter några år i huvudstaden öppnade han en manufakturaffär i
hemstaden och den drevs efter hans död av Nisses syskon Margareta och Karl.
Föräldrarna tyckte inte om att Nils ägnade nästan all tid åt fotboll. Rektorn
försökte övertala dem att låta pojken fortsätta att läsa. Men han hade redan då bestämt sig.
Första gången han spelade bortamatch i juniorlaget skulle de ända till Östra Ryd.
Han ljög för sina föräldrar och nämnde en ort som låg betydligt närmare. När fadern läste om
matchen i tidningen och förstod att sonen talat osant, gav han honom ett kok stryk.
Redan när Nils Liedholm var 18 år jagades han av de största klubbarna. Men
fadern förbjöd honom att flytta innan han ännu blev myndig vid 21 års ålder. Så småningom
gick han över till norrköpingsklubben Sleipner, en arbetarklubb som han hållit på sedan
barnsben. Men 1946 värvades han till IFK Norrköping av Nalle Halldén. Där fanns den
ungerske tränaren Lajos Czeizler, som så småningom följde med Gre-No-Li till Italien.
Nils Liedholm väckte sensation, när IFK Norrköping under en englandsturné
vann varenda match. Två år senare var han med och tog guld vid OS i London. Många av oss
minns också hans 1-0-mål mot Brasilien när Sverige tog VM-silver 1958 i Stockholm.
Pappa Erik gladde sig åt sonens fotbollsframgångar. Han hann uppleva när Nils
blev proffs i Milan men dog året därpå.
I början av proffskarriären träffade Nils Liedholm den italienska grevinnan Nina
och blev kvar där nere fram till sin död vid 85 års ålder 2007. Nina var gift den gången och
genomgick en långvarig skilsmässoprocess innan hon kunde ingå ett andra äktenskap. Hon
och Nils hade sedan 1973 en stor vinodling på gården Cuccaro i byn Monferrato utanför
Milano och den sköter nu sonen Carlo.
Själv var Nils Liedholm godtemplare hemma i Sverige och drack mjölk de två
första åren i Italien. Det kunde bli en sockerdricka vid riktigt högtidliga tillfällen. Men ett
alldeles för lågt blodtryck fick läkarna att rekommendera honom att dricka vin. Han tog det
som medicin.
- Det första glaset smakade inte gott. Men man vänjer sig, sa han men drack
mestadels mineralvatten.
Konstellationen Gre-No-Li blev snart världsberömd. Första året gjorde Milan
118 mål och trion svarade för 71. Andra året blev det 107 och tredje året 103 mål där de tre
gjorde merparten.
På sätt och vis blev Gre-No-Li skulden till liberosystemet. Ofta hade alla tre
dubbelmarkeringar. Det hände också att vänsteryttern i motståndarlaget sprang ner i försvaret
bakom den egna centerhalven omedelbart efter avspark.

Liedholm berättade att Gunnar Nordahl en gång sprang med en kille på ryggen
över halva planen men ändå lyckades göra mål. Först när han nätat skakade han av sig
passageraren på ryggen.
- En sådan center föds nog aldrig mer, sa Liedholm.
Själv var han en gudabenådad framspelare och berättade att han under sina tolv
säsonger i Milan, den ende spelaren som klubben vägrade släppa ifrån sig, kunde placera
bollen exakt var han ville. Laget gjorde många mål på det.
Efter träningspasset ute på Tre Goria stod journalister från de fyra stora
sporttidningarna och tre-fyra tevekanaler i kö för att göra intervjuer. Stjärnspelarna ignorerade
dem helt men den vänlige Liedholm svarade var och en på alla frågor. Även sedan vi återvänt
till den stora paradvåningen i Rom, där jag fick förse mig själv med önskvärd drink, gjordes
ännu en teveintervju med honom.
Nils Liedholm var glad över att han fick fortsätta med fotbollen även efter sin
aktiva tid. Han lärde ut fotboll till flera generationer.
När vi träffades hade han de senaste tio åren vid sidan om fotbollsuppdraget
ägnat sig åt tjugo minuters meditation varje dag. Det hade han nytta av som fotbollstränare.
Han var också intresserad av astrologi. Själv var han född i vågens tecken och kom underfund
med att många fotbollstalanger var det. Det kunde ibland avgöra vissa spelarköp.
Ett annat av hans stora intressen var bildkonst. Öyvind Fahlström och Olle
Baertling hörde till favoriterna.
Nils Liedholm kom från ett religiöst hem. Han var själv troende och avslöjade
att han ofta bad till Gud – ”vi gör många fel här nere, det finns mycket att få förlåtelse för”.
Själv ansåg han att det var viktigt att tro på något för att orka överleva.
Pengarna hade ingen avgörande betydelse för hans val av livsväg.
- Det kändes konstigt att vara rik i början. Första tiden vet man inte riktigt var
man ska göra av pengarna. Risken för slöseri är stor. Jag tycker om att hjälpa andra och ger
bort till dem som behöver. Man kommer ju ihåg hur man själv hade det en gång i tiden, sa
han.
Vi avslutade dagen på hans stamställe Taverna Flavia där han och Elizabeth
Taylor hade personliga matsedlar. Ägaren mötte oss ute på gatan och höll på att slå huvudet i
trottoarkanten när han bugade av vördnad för ”signore Liedholm”. Till maten drack drack vi
av hans eget vin Gavia Liedholm som då hade prisbelönats två år i rad.
Han uppträdde världsvant när gäster och personal ville växla några ord med
honom om den senaste ligamatchen.
- Det är redan klart, sa han när jag erbjöd mig att betala notan.
Någonstans lyckades han genom åren bevara en blyg och ömsint småstadspojke
inom sig. Den ödmjukheten kändes äkta och bidrog säkert till att han, en av världens bästa
fotbollsspelare genom tiderna, var helt ofördärvad som människa.
Hemma hos Emil Zatopek
Den dagen jag träffade Emil Zatopek, en av världens främsta löpare genom
tiderna, i Prag hade Gorbatjov just störtats i Sovjetunionen. Han väckte hustrun Dana med den
nyheten på morgonen. När jag kom hem till dem satt han klistrad vid radioapparaten i köket.
Själv blev han en symbol för sina landsmäns frihetslängtan, när tanks från Warszawapakten
invaderade Tjeckoslovakien 1968. Han ledde gatumöten, framträdde i underjordiska
teveprogram och uppmanade ute på gatorna de unga ryska soldaterna att återvända hem.
Emil Zatopeks hus låg på en sluttningstomt i diplomatkvarteren med utsikt över
hela Prag. De röda pelargoniorna lyste upp den mörka husfasaden. I trädgården dignade
fruktträden av mogna persikor. Klädstrecken stöttades med spjut (Dana Zatopkova tog OS-

guld i spjut 1952 och satte världsrekord i grenen). Vi drack både öl och kaffe och njöt av
trädgårdens frukter.
Dana och Emil var födda samma dag och skulle snart fylla 70. När vi möttes
visste vi ännu inte att kuppen mot Gorbatjov skulle misslyckas.
Vid nyår 1969 degraderades överste Emil Zatopek till menig. Han avskedades
som chef för arméns avdelning för fysisk fostran och sändes ut i de böhmiska skogarna som
mineralborrare. Som den arbetargrabb han var, näst yngst av åtta barn, tog han det inte så hårt:
- Det var skönt att komma ut i naturen och andas frisk luft!
Han ville inte gå närmare in på den förödmjukande avbönen, sannolikt
tillkommen under hot, som han gjorde några år efter den ryska invasionen. Med sina 18
världsrekord och fyra OS-guld visades han upp i propagandasyfte som ett lysande exempel på
en lyckad samhällsutveckling.
Under vårt samtal gestikulerade han ivrigt. ”Det frustande lokomotivet” hade
inte slumrat inom honom. Kroppen var hela tiden i rörelse, antingen vi pratade om politik
eller något långdistanslopp i det förflutna.
Emil Zatopek var en stor beundrare av Chrusjtjov, som i likhet med Gorbatjov
ville driva utvecklingen framåt i sitt land. När han avsattes av militärerna, övertogs det
politiska ansvaret av de personer som satsade mer på kärnvapen än bröd åt folket. Detta
ansågs ske i fredligt syfte, men Zatopek dömde ut det som det stora ryska fredsbedrägeriet.
Han hade många berömmande ord att säga om Gorbatjov, inte minst dennes
förmåga att begränsa den egna armén och arbeta för nedrustning.
- Jag såg ett hopp i Gorbatjov, sa han samma dag denne störtades och kände
senare samma lättnad som den övriga världen när kuppen misslyckades.
Vi pratade mycket om Zatopeks idrottskarriär också. Han berättade att han var
med i militärklubben Dukla. Hans överordnade krävde helt enkelt att han skulle slå
världsrekord.
- Okey, ge mig tre månader utan plikter så ska jag göra det, svarade han.
Han fick träna på heltid, men kravet på världsrekord utformades som en militär
order. Tävlingsdagen i Vitkovice såldes programblad, som förkunnade: ”I dag slår Zatopek
nytt världsrekord!” Inför ett fullsatt stadion verkställde Emil Zatopek ordern från sina befäl.
Strax före OS i London (där han tog guld på 10.000 meter) inbjöds Zatopek till
tävlingar i Zlin. Han kom dit i den fasta övertygelsen att sätta nytt världsrekord på 3.000
meter. Under uppvärmningen kom en av funktionärerna springande:
- Vilket världsrekord!
- Men jag har ju inte sprungit än, invände Zatopek.
Det visade sig då att en tjeckisk spjutkasterska satt nytt världsrekord. Han gick
bort och gratulerade henne. Det var första gången han träffade Dana. Strax efteråt slog han
själv världsrekord. Då kom hon och gratulerade honom.
- Vårt förhållande inleddes på det sättet. Vi gratulerade hela tiden varandra till
nya rekord, sa han med ett ljust skratt.
I Helsingfors-OS 1952 skulle han springa samtliga tre långdistanser, 5.000
meter, 10.000 meter och maraton. Då ändrade han träningsuppläggningen. Han började och
slutade med 5 x 200 meter och lade dessemellan in 40 x 400 meter. Ett schema som gick ut på
att mobilisera både musklerna och nerverna. Men så gjorde han också rent hus i Helsingfors
och vann samtliga distanser. Efteråt ångrade han att han inte sprang 3.000 meter hinder också.
Emil Zatopek mindes Pragvåren 1968 och förhoppningarna som grusades när
Warszawapaktens tanks invaderade Tjeckoslovakien den 21 augusti. Han ställde sig bakom
Alexander Dubcek, som kämpade för en socialism med mänskligt ansikte. Gång på gång
uttryckte han under vårt samtal sin avsky för den råa kapitalismen, som bredde ut sig allt mer
i västvärlden.

Den dagen jag mötte Emil Zatopek och Gorbatjov störtades var den 19 augusti
1991. Två dagar senare stod jag i trängseln på Vaclavplatsen där folkmassan hade förnyad
anledning att samlas, nu när kuppmakarna slagit till mot den demokratiska utvecklingen i
Sovjetunionen.
Vad som slog mig, när talarna avlöste varandra i tribunen på balkongen ut mot
folket, var de återkommande skrattsalvorna bland åhörarna. Humorn har med Jaroslav Haseks
Soldaten Svejk som förgrundsfigur alltid haft en framträdande roll i Tjeckoslovakien. Den här
stunden visste ännu ingen hur det skulle gå i Sovjetunionen. Folk beväpnade sig med humor
för att hålla rädslan borta.
. Jan Mårtenson, född i Tidaholm 1944 och bosatt i Malmö,
gav senast ut diktböckerna ”Dikter inifrån” och helt nyligen
”Tid att älska”. 2009 kom memoarboken ”Som det kan bli”
på Carlssons bokförlag. Den innehåller många spännande
möten med artister, skådespelare, politiker och idrotts
stjärnor.
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SPORT AND POBLIC POLICY – Social, Political and Economic
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Inledning
Den här tvärdisciplinära boken är indelad i fyra övergripande delar: Structure of Professional
Sports - Professional Sports, Cities and Public Finance – Amateur Athletics, Participation
and Public Health – Sport and Globalization. Varje del innehåller sen 3-4 kapitel. Totalt
medverkar tjugo amerikanska forskare utifrån sina olika specialområden. De två redaktörerna
– Santo och Mildner – är knutna till University of Memphis respektive Portland State
University. Här finns företrädare för så skilda discipliner som ekonomi, historia,
stadsplanering, allmän hälsa, kommunikation, politisk vetenskap och filosofi. Ska man säga
något allmänt om boken så här inledningsvis så är det att den speglar i första hand
amerikanska förhållanden och typiska amerikanska sporter – framför allt baseboll. Jag ska
nedan ge några korta reflektioner kring delar och kapitel, som är av större intresse för oss
svenskar.
Några reflektioner kring innehållet
Structure of Professional Sports
I den första delen, som tar upp den professionella idrottens struktur, konstateras inte oväntat
att den amerikanska ”big four” – baseboll, amerikansk fotboll, basket och ishockey – skiljer
sig mycket från europeiska motsvarigheter som t.ex. fotboll (soccer), rugby och cricket.
Strukturen inom amerikansk toppidrott bygger på privat ägarskap, där ägarna dikterar
villkoren och där spelarna är i underläge. Det innebär inte att de senare är i konstant
underläge. Då och då inträffar strejker och lockouter, när ägarna och spelarfacket inte kan
komma överens. Detta hände inom ishockeyn för några år sedan, där konflikten var så stor att
nästan en hel säsong gick till spillo. Inom anförda europeiska idrotter är möjligheten för
påverkan från spelar och supporters större. Inom den amerikanska idrotten härskar den totala
marknadsekonomin, där de ekonomiska förhållandena är styrande. Sen kan man väl
konstatera att förhållandena inom toppfotbollen i Europa tenderar att likna amerikanska
förhållandena med mer eller mindre enväldiga ägare – oftast miljardärer – som köper och
säljer spelare på en öppen marknad.
Professional Sports, Cities and Public Finance
Amerikanarna har, som det står i inledningskapitlet, alltid varit fascinerade av stora
idrottsanläggningar. Dessa har alltid betytt mycket för det eller de lag som är ”arenavärld/ar/”
– inte minst ekonomiskt. Sen är det mer tveksamt om det omgivande samhället kan göra några
ekonomiska vinster på dessa jätteanläggningar. Här är det givetvis viktigt att arenan utnyttjas
till annat än idrott.
Här tas också upp ett exempel från Memphis om en arena, som inte ägs av ett lag/företag utan
av det allmänna i form av en stiftelse. Denna arena kan locka till sig sponsorer som inte är
inriktade på idrott samtidigt som stadens basebollag spelar sina matcher där. Detta ”joint
venture”, som uppenbarligen är ganska ovanligt i USA, kan enligt författarna på ett kanske
bättre sätt gynna både laget och det omgivande samhället. Ser man utifrån svenska
förhållanden kan man fråga sig hur Stockholm/Solna som stad/kommun ekonomiskt kan
hantera anläggningar som Friends Arena och Tele 2- Arena. Här finns mycket att fundera på
och forska kring.
Amateur Athletics, Participation and Public Health
Sedan 1989 har MLB – Major League Baseball – försökt föra ut sporten till ungdomar i
innerstan och inte minst engagera afro-amerikanska ungdomar i sporten. Detta har inte lyckats
i någon större utsträckning trots goda intentioner. Kritiker menar att dessa ungdomar måste

knytas på ett tydligare sätt till arenan och spelarna. Det räcker inte med att gå ut till
ungdomarna och ”snacka”. Det har, menar kapitelförfattarna, varit ”mycket snack och lite
verkstad” för att uttrycka det på ren svenska.
NCAA – National Collegiate Athletic Association – är den dominerande av fyra oberoende
organisationer som organiserar idrotten på collegenivå. Och som är väl känt är det idrotten på
collegenivå, som utgör basen inom idrotten i USA. Den svenska motsvarigheten kan närmast
liknas vid skolidrotten som hade sin höjdpunkt under 1950- och 1960-talet med utmärkelser
som Kronprinsens Pokal i fotboll och Kungens Kanna vid Skolungdomens tävlingar på
Stockholms Stadion. Idag är den svenska skolidrotten i nedan i Sverige. Egentligen borde den
amerikanska collegeidrotten mer liknas vid den svenska universitetsidrotten, men om
skolidrotten är i nedan, så är intresset för svensk universitetsidrott mer ”nere i källaren”. Även
om den nationella amerikanska fotbollen är stor i USA, så samlar även dess motsvarighet
inom collegefotbollen stora åskådarskaror.
Drogproblem inom amerikansk idrott har sent uppmärksammats i USA. Det är först de
senaste decennierna som man har sett det som ett stort problem. Inom fri idrotten har under
2000-talet ett flertal amerikanska - framför allt sprinters – uppdagats som fuskare. Det gäller
både manliga och kvinnliga idrottare. Det största ”fallet” – i dubbel bemärkelse – är
naturligtvis uppdagandet av att världscyklisten amerikanen Lance Armstrong efter många
förnekanden erkände att han var dopad under större delen av sin fantastiska karriär - med sju
Tour de France- vinster plus OS-brons i Sydney-OS som det ultimata. Här kan man väl också
konstatera att inte bara cyklisterna själva var fuskare utan även och kanske framför allt de
olika teamen – inte minst läkarna – och troligen även det internationella cykelförbundet. Det
har sedan många år varit en härva som dragit ner hela cykelsporten i smutsen.
Sport and Globalization
Det här kapitlet inleds med de olympiska spelen relaterat till ekonomi. Los Angeles – OS
1984 innebar ett ekonomiskt brott jämfört med exempelvis spelen i Munchen 1972 och
Montreal 1976. De senare spelen var ekonomiska katastrofer, medan spelen i LA var en
ekonomisk succé. Dessutom var spelen i LA mer eller mindre privatfinansierat, vilket i sig var
ett undantag från ”regeln”. Läget idag är att IOC har tagit full kontroll över alla aspekter av de
olympiska spelen. Med tanke på det unika varumärket – de olympiska ringarna – plus
expanderande sponsors- och mediaintäkter är OS idag en bra affär – för IOC!
I slutet av kapitlet tas baseboll åter upp – denna gång i form av skapandet av WBC (World
Baseball Classic). Det handlar här om att sprida den amerikanska nationalidrotten till andra
länder – framför allt till länder i närområdet (Cuba, Dominikanska Republiken m.fl.) plus
Japan. I Japan finns sedan drygt 50 år ett stort intresse för baseboll initierat av kvarvarande
amerikanska soldater efter andra världskriget. Även Europa finns med på den framtida
agendan, där framför allt Holland visat stort intresse. Det finns uppenbarligen ett stort
engagemang från amerikansk sida att göra baseboll till en verkligt global sport. Det svenska
intresset för baseboll är tämligen svalt – förbundet tillhör de mindre inom RF. Hur det blir
med den amerikanska visionen får framtiden utvisa.

Avslutning
Boken är ett ambitiöst verk med många etablerade amerikanska forskare inblandade. Den
innehåller mängder av referenser och är väl genomarbetad. Men för en svensk läsare förhåller
den sig alltför mycket kring amerikanska förhållanden och som jag nämnde inledningsvis är
baseboll, dess organisation och arenor lite väl framträdande. De sociala, politiska och
ekonomiska perspektiven härrör framför allt från det amerikanska samhället, den amerikanska
idrotten. Detta är tyvärr vanligt när man läser forskningsskrifter från USA. Det är den
amerikanska idrotten som speglas och om det är nationalidrotterna (amerikansk) fotboll eller
baseboll som tas upp så känner sig troligen den genomsnittlige svenske läsaren – som er
recensent – lite offside. Sammanfattningsvis: jag är lite ambivalent till boken.
Forskningsmässigt: ja, men innehållsmässigt mer nja.
Anders Östnäs /idrottssociolog; Lunds universitet/

Några sportiga limerickar inför julgröten
Ett fotbollsproffs från Arvika
efter alla mål hördes skrika:
”jag har allt för dåligt betalt
familjen och jag har det knalt
lönen räcker knappt till en fika
En elitsimmare från Cannes
i vattnet saknade överman
med en simteknik fin
mycket likt en delfin
tills han i djupet försvann
En löpande prost från Golgata
han hade en hustru som tjata:
” förstå kära du
jag är ju din fru
men vill inte kallas prostata”
En cricketspelare från Bengalen
var alltid klart överhet i finalen
tränaren sa:” som jag det ser
han måste totalt kylas ner
låt han sitta en månad i svalen”
En pistolskytt från Alexandria
som sällan sköt under en tia
men vid afrikanska mästerskapen
han mitt i Nilen tappa sitt vapen
”det är nu en vattenpistol” han skria
Ett rallyess bosatt på Man
sa, ”jag vinner allt om jag kan
fylla motorn med krut
ingen har gjort det förut
både han och bilen försvann
En pingislirare från Vreta
som bollfantomen fick heta
när han slog sina bollar
alla trodde han trollar
man efter bollen fick leta

Ronald Karlsson

