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Redaktören har ordet
Sommaren har gått med strålande väder framför allt i det normalt vanskliga juli. För oss fotbollsnördar
har det naturligtvis varit en högtidsperiod när VM i fotboll var igång i Brasilien den 12 juni till 13 juli. TVsändningarna låg väl i tiden med gruppspel klockan 18, 21 och 24 - vid ett tillfälle också klockan 03. Jag
måste tillstå att jag såg merparten av matcherna, där framför allt gruppspelet var bland det bästa i VMhistorien. Strålande matcher och överraskande resultat! Vem hade förväntat Costa Rica i en kvartsfinal?
Det gav kanske fd förbundskaptenen Olle Nordin lite plåster på såren. Costa Rica slog som bekant
Sverige med 2-1 vid VM i Italien 1990. Och Tysklands kross av hemmalaget Brasilien med 7-1 var en
chock för de flesta. Tyskland vann sen finalen, vilket var rättvist. Sen menar jag att Brasilien ofta
mytologiseras - som ett fantastiskt fotbollslag med idel tekniska spelare. Jag var själv på plats vid VM i
England 1966 och VM i Tyskland 1974. Då var de brasilianska spelarna långt ifrån några fenomen,
faktiskt riktigt dåliga och åkte tidigt ur dessa turneringar. Det bästa laget hade Brasilien vid VM i Mexico
1970, då man vann och 1982 i Spanien, när man inte vann. Brasilien har menar jag varit överskattat
inför flertalet VM-turneringar.
Nu är det höstlikt även om viss brittsommarstämning i skrivande stund lever kvar. I denna utgåva finns
det kompletta programmet inför årets forsknings- och utbildningskonferens (SVEBI-konferensen; även
på vår hemsida: www.svebi.se) i Kristianstad och högskolan den 26 - 27 november. Konferensen
omfattar fyra teman: Violence and aggression in sport - Talangutveckling, specialisering och
coachutveckling - Bedömning och betyg i Idrott och hälsa - kroppsligt lärande. Den sammanfaller med
firandet av stadens grundande 1614. Christian den IV grundlade staden för 400 år sedan, medan
embryot till SVEBI är av yngre datum - möte i december 1974 i Lund. Två av dessa grundare är ännu kvar
i styrelsen - undertecknad och Erwin Apitzsch. Nästa år blir vi 40 år "på riktigt". Var är ännu oklart.
Tre studentuppsatssammandrag från Umeå finns med i detta nummer:
·
·
·

Elitidrott - till vilket pris? Författare: Ida Åberg Zingmark
Barnidrott: Vem avgör nyttan? Författare: Noomi Lindqvist
Barnidrottens baksida. Författare: Andreas Jonsson

Även två studentuppsatssammandrag från Kristianstad finns med i detta nummer:
·
·

Gör ditt bästa och få ett högt betyg! Författare: Mikael Lindgren, Johan Linde
Skadehistoriken hos elever på elitfotbollsgymnasium… Författare: Henrik Fribrock, Johan Linde

Linnéuniversitetet/Växjö har internationellt utbyte med Sydafrika. Hur detta ser ut meddelas i denna
utgåva. Dessutom följer jag upp mina två veckor i Båstad i juli - Skistar Swedish Open för herrar och
Collector Swedish Open för damer. Svensk tennis står och stampar på en låg nivå, men viss ljusning kan
skönjas i tunneln. Namn som bröderna Ymer, Christian Lindell och Rebecca Peterson ger visst hopp inför
framtiden. Men det är långt fram till internationell topptennis. Vår ordförande Ann- Christin "Lollo"
Sollerhed medverkar också i detta nummer med en rapport från ECSS-konferensen i Amsterdam i
somras samt ett kåseri om livet och idrottsforskningen. Den flitige Björn Anders Larsson
(IdrottsEkonomiskt Centrum) tar upp lite tankar kring en av Sveriges minsta kommuner - Överkalix.
Inriktningen är ekonomi och utveckling av fritidssektorn. Överkalix blev politiskt intressant genom årets
val. Den samlade oppositionen - Överkalix Väl - fällde Socialdemokraterna, som haft makten i 80 år!
Kanske just Överkalix Väl stakar ut en ny framtid rörande den naturnära fritidssektorn i kommunen?
Björn Anders kommer säkert att följa upp utvecklingen i Överkalix!

Sen ett tragiskt meddelande: fysiologiprofessorn och antidopingexperten Bengt Saltin har avlidit 79 år
gammal. Han var en institution inom den internationella dopingrörelsen och hans idoga arbete för en
ren idrott kan inte överskattas. Han har även medverkat vid SVEBI-konferensen i Malmö i början av
2000-talet. SVEBI och idrottsforskarvärlden sörjer en lysande forskare, hängiven antidopingexpert och
en genuin människa. Även SVT:s mångsidige sportreporter Roger Blomquist har gått bort - endast 57 år
gammal.
Jag kommer att för Idrottsforskarens och SVEBIs räkning bevaka årets Bokmässa i Göteborg. Årets tema
är Brasilien och en av mina inriktningar blir på litteratur, som tar upp idrott och fysisk aktivitet. Ett inlägg
kommer i årets sista utgåva av Idrottsforskaren - i december.
SVEBIs verksamhetsår har nu gått ut: 1 oktober 2013 - 30 september 2014. Ett nytt år på gång med den
sedvanliga rivstarten med vår traditionella forsknings- och utbildningskonferens den 26 - 27 november
på Högskolan Kristianstad. SVEBIs årsmöte äger rum på Högskolan klockan 17.15 den 26 november. Det
är alltså dags för ny medlemsinbetalning med samma låga avgifter som tidigare år: 50 kronor för
studerande/pensionärer, 150 för övriga medlemmar samt 300 kronor för organisationer/bibliotek. Vårt
plusgirokonto är det vanliga: 25 18 21 - 5. Glöm inte att ange e-postadress på talongen med tanke på
våra digitala utskick av Idrottsforskaren (tre nummer per år). Som medlem får Du också vår
engelskspråkiga årsbok - Swedish Journal of Sport Research (SJSR; utkommer i november/december).
Den digitala världen förändras ständigt. Det innebär att vi sannolikt kommer att ge ut SJSR som Open
Access - där artiklarna läggs ut på hemsidan i digital form. Det innebär i sin tur att SJSR som skrift
kommer att försvinna. All information om SVEBI och vår verksamhet kan även fås via vår hemsida, där
även äldre nummer av Idrottsforskaren finns med - www.svebi.se
Stöd svensk idrottsforskning - bli medlem i SVEBI!

Anders Östnäs
redaktör

SVEBI:s forskningskonferens 2014
26–27 november
i Kristianstad
Det är 400 år sedan Christian IV grundade

föreläsningar, seminarier, posterpresen-

staden Kristianstad och 40 år sedan grun-

tationer och fria föredrag. Förutom intres-

den till idrottsforskningsföreningen SVEBI

sant idrottsforskning bjuder konferensen

lades! Vi firar det med ett stort kalas och en

på upplevelser för alla sinnen; mat, konst,

spännande konferens den 26–27 november på Hög-

bakverk, floristiska mästerverk - allt inspirerat av

skolan Kristianstad. Två dagar fulla av intressanta

idrott, sport och rörelse!

Onsdag 26 november
09.00–09.45

Gastronomisk Välkomstbuffé

09.45–10.15

Välkomstanförande
Tema I:

10.15–12.30

Violence and aggression in sport

11.00–12.30

Paperpresentationer

Jim Parry - Prof. University of Leeds & Charles University Prague
Irena Martinkova - Ass.Prof Charles University Prague
Aage Radmann - Univ Lektor Malmö Högskola
12.30–13.30

Lunch
Tema II:

13.30–15.10

Talangutveckling, specialisering och coachutveckling

Paperpresentationer

Mette Kroogh-Christensen - Ass Prof Aarhus University
P-G Fahlström - Univ Lektor Linnéuniversitetet
Henrik Fribrock - Idr lärarstudent Högskolan Kristianstad, Talangutvecklare fotboll
15.10–15.40

Tårtbuffé med höjdhopp
Tema II fortsättning:

15.40–17.00

Talangutveckling, specialisering och coachutveckling

Paperpresentationer

Susanne Linner - Univ Lektor Linnéuniversitetet
Mats Glemne - Univ Lektor Linnéuniversitetet
Marita Skogum - Idr lärare, världsmästare och fd förbundskapten i orientering
17.15

Årsmöte

19.00

Dinner, show and dancing
Restaurang Metropol

Motionsaktiviteter i
idrottshallen

Torsdag 27 november
Tema III:
09.00–10.15

Bedömning och betyg i Idrott & Hälsa

Paperpresentationer

Bengt Selghed - Univ Lektor Högskolan Kristianstad
Izabela Seger - Idr lärare, Fil Lic Örebro Universitet
Björn Tolgfors - Idr lärare, Fil Lic Örebro Universitet
10.15–10.40

Morgenmad
Tema III fortsättning:

10.40–12.10

Bedömning och betyg i Idrott & Hälsa

Paperpresentationer

Håkan Larsson - Prof GIH Stockholm
Karin Redelius - Univ Lektor GIH Stockholm
Anna Tidén - Univ adjunkt, doktorand GIH Stockholm
Marie Nyberg - Univ adjunkt GIH Stockholm
12.10–13.00

Lunch
Tema IV:

13.00–14.30

Kroppsligt lärande

13.00–13.45

Posterpresentationer

Gun Nyberg - Univ Lektor Stockholms Universitet
Jesper Andreasson - Univ Lektor Linnéuniversitetet
Joakim Andersson - Univ Lektor Uppsala Universitet

13.45–14.30

Uppsatspresentation

14.30–15.00

Handbullsfika

15.00–15.40

Sportprofiler
Ola Lindgren - Förbundskapten Svenska Handbollslandslaget, Klubblagstränare IFK Kristianstad
Staffan Olsson - Förbundskapten Svenska Handbollslandslaget, Director of Health Sports & Coaching

15.40–16.00

Avslutning
Presentation av vinnare i SVEBI’s tävlingar
Lottdragning

Läs mer om konferensen på www.svebi.se

Sponsorer

Elitidrott – till vilket pris?
Av Ida Åberg Zingmark
Rikidrottsförbundet (2009) menar tydligt i sitt idéprogram ”Idrotten vill” att fokus för barn och
ungdomsidrott ska vara att en avdramatiserad, lekfull och allsidig träning för alla. Härmed vill jag öppna
era ögon för vilka negativa konsekvenser tidig elitsatsning kan få för våra barns hälsa. För det finns de
barn som faller offer för denna ständigt pågående dårskap som är raka motsatsen till vad som anges
som riktlinjer av Riksidrottsförbundet. Som f.d. elitidrottare vågar jag även påstå att elitsatsning på barn
är ren idioti.
Professor Eva Jansson (2011) menar att tidig specialisering av barn ofta sker genom selektion av s.k.
”talanger” och är direkt onödig eftersom det omöjligen i så tidig ålder går att bedöma vilka som i
framtiden kommer att bli duktiga idrottare. Och vem äger förresten rätten att över huvudtaget göra
denna selektion? Lars Frölander, simmare som vunnit både OS och VM-guld för Sverige, är ett levande
bevis då han aldrig tillhört något ungdomslandslag. Karin Redelius (2011), forskare på GIH, menar att
talang inte sällan förväxlas med fysisk mognad. Den fysiska mognaden skiljer sig enormt mellan barn och
likaså den psykiska mognaden. Jag vill därför understryka det faktum att barn därmed inte är redo att ta
beslut om en elitsatsning och allt vad det innebär.
”Elitidrott är inte hälsosamt. Man kommer att överbelasta. Målet är inte att aldrig ha ont utan att ha så
lite ont som möjligt.” säger Emma Green Tregaro, f.d. höjdhoppare i svenska landslaget till Expressen
(2013). Som tidigare elitidrottare kan jag bara instämma. Jag menar att det ur ett hälsoperspektiv är rent
farligt att utsätta barn för tidig specialisering. Specialisering bör endast ske när barnet själv är redo att ta
beslut om de uppoffringar som faktiskt krävs för en elitsatsning. Till dess, låt barnen vara barn.
Ett argument i debatten som talar för elitsatsning på barn är att det är nödvändigt om Sverige ska kunna
mäta sig med andra idrottsnationer. Men till vilket pris? Med personlig erfarenhet av elitidrott kan jag
med säkerhet säga att de som tror att elitidrott är hälsosamt har fel. Är det våra egna misslyckade
idrottskarriärer vi försöker leva ut genom att utsätta barn för tidig specialisering? Det är ju inte föräldrar
och tränare som ska träna de där timmarna eller stiga upp före alla andra för att träna extra. Det är inte
de som inte kommer ha tid att umgås med kompisar och det är inte de som måste träna när alla andra
åker till sommarstugan. Det är inte de som kommer åka direkt till träningen efter skolan varje dag, och
det är inte de som av utmattning kommer somna i soffan på kvällen istället för att göra läxorna. Det är
inte de som kommer vara tröttna och slitna, och det är inte de som kommer drabbas av skador. Därför
är det ren idioti att utsätta barn för tidig specialisering. I ett långsiktigt perspektiv är det inte hälsosamt
och kommer aldrig vara det. Forskning visar på att för hård träning i tidig ålder kan leda till
överbelastningsskador i ryggen som i värsta fall kan bli bestående (Baranto, 2006). Det finns även
forskning som visar att för hård träning i tidig ålder kan leda till ökad risk för hjärtfel hos barn (Nylander,
2011). Är vi villiga att utsätta våra barn för dessa risker?
Själv sitter jag i styrelsen för en idrottsförening som bedriver idrott på både barn-, ungdoms- och
elitnivå. Vi har tillsammans i klubben infört en policy ur ett barnrättsperspektiv som är emot all form av
specialisering innan barnet fyllt 12 år och därmed räknas som ungdom enligt
Riksidrottsförbundets(2009). Därefter får barnet, i samråd med tränare och föräldrar, avgöra själv om
denne är villig att göra en elitsatsning. Om så är fallet ska elitsatsningen ske gradvis och ständigt på
idrottarens villkor, i enlighet med det som anges som riktlinjer om elitanpassad idrott för ungdom i
Idrotten vill. Föräldrar och tränare är medvetna om policyn och vi har även en föräldragrupp som deltar
under styrelsemöten. För att policyn ska få genomslag i verksamheten är det viktigt för oss i styrelsen är

att påvisa riskerna med tidig specialisering för både barn, föräldrar och tränare genom att ständigt ge
information om detta. Självklart är det tillåtet att även hålla på med andra idrotter när man tillhör vår
förening, detta för att uppmuntra barnen att pröva många olika idrotter eftersom det påvisat gynnar
deras motoriska utveckling (Berg, 2011).
Det är viktigt att jobba med dessa frågor eftersom det är våra barns hälsa det handlar om och därför har
vi i vår förening alltid varit noga med att understryka att det är för barnens bästa vi utvecklat vår policy.
Istället för att skylta med ” Vi satsar inte på elitidrott” som tyvärr klingar dåligt i mångas öron försöker
jag att framför budskapet ”I vår förening ligger fokus på att ha kul, trivas och utvecklas” och därigenom
kommer också de barn/ungdomar som sedan vill göra en satsning att erbjudas en stimulerande miljö.
De kommer också på ett bra sätt förberedas inför fortsatt idrottande genom en allsidig träning där
glädjen och välmående är centralt. Och vad kan vara en bättre grund att stå på än glädje?
Tomas Ziehe (2003) menar att den idrottsliga utvecklingen går framåt liksom övriga delar av samhället.
Han menar att det idag finns en högre grad av reflexivitet och görbarhet inom idrotten, d.v.s. en ökad
medvetenhet om vilka möjligheter man har som individ och att det idag faktiskt är möjligt att satsa på
en idrottslig karriär. Enligt mig missbrukas de ökade möjligheterna och tidig specialisering är ett tydligt
exempel. Jag vill med denna debattartikel absolut inte smutskasta elitidrott på något sätt. Jag älskar det
och kommer alltid att göra det. Men jag har själv varit mitt i smeten och kan därför säga att det inte
alltid är en dans på rosor.
Inger Eliasson (2009) har i sin avhandling ”I skilda idrottsvärldar” frågat barn vad som är det bästa med
fotboll. De återkommande svaren är att det är det sociala som är det viktigaste, kompisarna. Därför, låt
barnen på ett avdramatiserat sätt ha kul tillsammans. Endast när de är mogna nog att ta egna beslut bör
de själva avgöra om de vill elitsatsa eller inte (Coakley, 2009) Om de är villiga att lägga ned all tid, kraft,
uppoffringar och smärta som jag personligen vet att det kräver att träna på elitnivå. För elitidrott och
hälsa går inte hand i hand. Därför är det ren idioti att specialisera barn i för tidig ålder.
Idrott är underbart på många sätt. Ingen annanstans kan man på samma gång uppleva så mycket glädje,
sorg, kärlek och gemenskap. Idrotten är en arena där barnen lär sig att vinna och förlora, och där de
fostras och socialiseras (Coakley, 2009). Idrotten har allt. Men tar vi ifrån barnen deras hälsa genom
elitsatsning, har vi också förlorat allt.
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Barnidrott: Vem avgör nyttan?
Av Noomi Lindqvist
Barnidrott i Sverige är idag skyldig att följa FN:s barnkonvention, som finns till för att skydda barns
mänskliga rättigheter. Detta kan tyckas vara en självklarhet, men exakt hur idrottsföreningar med
barnidrott följer dessa artiklar ur barnkonventionen är inte alltid så tydligt. Artikel 3 ur
barnkonventionen säger ”Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn.” Att
barnets bästa ska sättas främst kan låta som en solklar sak när det handlar om barnomsorg. Detta kan
däremot ses som problematiskt att säkerställa, eftersom idrott för barn är styrt av vuxna normer och
vuxnas antagande av vad barn vill. I avhandlingen I skilda idrottsvärldar (Eliasson, 2009) påvisas just att
det finns en stor skillnad mellan vad barn, föräldrar och tränare har för förväntningar, och vad de
värderar i fotbollen.
Det måste därmed finnas en vetenskap om vad som är barnets bästa, sett utan att vara färgad av
vuxenvärldens förväntningar och värderingar. Jag anser det vara ett problem att barnidrotten är så pass
färgad av ett syfte för framtida framgångar, jag tror även att det ligger en rädsla i att framtida idrottare
skulle bli svårare att hitta om barnidrotten utformades utan krav på prestation och resultat. Tanken om
att barnidrottande är sättet att identifiera framtida nationella och internationella idrottsstjärnor är
något som kan prägla hur barnidrotten ser ut och vilka förväntningar som sätts på barnet.
Ett problem med till exempel fotboll för barn, är att de flesta vuxna har en tydlig bild av hur fotboll
utövas och kan därmed översätta sina kulturella upplevelser av fotboll till förväntningar på hur barnen
ska bete sig och vilka resultat de bör uppnå inom barnfotbollen. Detta påverkar både förväntningar från
barns föräldrar och tränare. Enligt Coakley (2009) visar forskning hur barn som får utöva idrott på ett
mer informellt sätt till och med är något som skulle kunna ge bättre resultat. Exempelvis undersöktes
barnfotbollen i Frankrike som utformats efter barnens preferenser, genom att barnen inte har bestämda
positioner, ingen tränare ropar från sidan, inga uniformer, eller tidtagning som i organiserad fotboll.
Detta gör att barnen känner en frihet och delaktighet i spelet, istället för att känna sig överkörda av
strukturer som bestäms av regler, domare och tränare. Coakley menar vidare att det råder konsensus
bland experter för idrottsutveckling att fokus måste ligga på att tränare har ständigt aktuell utbildning
för att förstå barns utveckling, och det borde fokuseras ännu mindre på tävling- och
prestationsmomentet särskilt för yngre barn.
Nu kan det verka lite hycklande att säga att resultatet av barns idrottande kan bli bättre av att sluta
fokusera på resultatet. Poängen jag vill göra är att rädslan för att nyttan i barnidrotten skulle försvinna
om den anpassas mer efter barnets vilja och utveckling i många fall skulle kunna vara obefogad.
Det finns uttryckt i RF:s idéprogram Idrotten vill (2009) riktlinjer för att barn ska vara delaktiga och göras
hörda i utformningen av sitt idrottande. Artikel 12 ur Barnkonventionen lyder: ”Varje barn har rätt att
uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör henne/honom. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande
till barnets ålder och mognad.” Enligt Brackenridge et al. (2004) så har inte organiserad barnfotboll i
praktiken kommit så långt som regler och förordningar skulle kunna få det att se ut, barnens röster är
fortfarande inte tillräckligt hörda. En stor anledning till detta är att det fortfarande är vuxna människors
antagande om barns vilja som styr. Svårigheter finns även i att följa en riktlinje då det ändå blir en
bedömningsfråga: När är ett barn i tillräcklig ålder eller mognat för att få sin åsikt beaktad?
Något som framkommer i både hos Eliassons I skilda idrottsvärldar och hos Brackenridge et al. i Children
in football: seen but not heard, är att barn värdesätter att deras tränare behandlar dem rättvist, lyssnar

till dem och bemöter dem positivt. Det är även viktigt att visa på att barnens främsta värde i fotbollen
oftast är socialt, deras främsta orsak till att vilja gå på fotbollsträningar är att just umgås med sina
vänner. Just att tränaren skulle behandla barnen orättvist i relation till deras vänner, skälla ut, eller lägga
skulden på en spelare inför barnets vänner är saker som barnen uttrycker en oro för (Eliasson 2009). Jag
skulle även vilja framhäva att det vore positivt om tränare la fokus på att skapa vänskapliga känslor för
mottävlande lag, för att visa barnen att de respekterar och tycker om varandra och inte demoniserar
sina motståndare, eftersom det skapar ännu större inre tryck på prestationer och besvikelser i att
förlora eller vinna mot ett lag som de inte respekterar.
I Den goda barnidrotten (Karp, 2004) problematiseras att många föräldrar kan uppleva att deras barn
inte alltid är intresserade av tävlingsmomentet i idrottandet. Många barn har istället en större dragning
till träning som inkluderar mer än att fokusera på resultat (Brackenridge et al. 2004). Men samtidigt
upplever många föräldrar enligt Karp en svårighet med att komma med synpunkter till en tränare som
arbetar ideellt, eftersom det på ett vis kan kännas som att tränaren gör dem en tjänst. Detta kan vara ett
problem i att göra barnens röster hörda, då hemmet kan vara en plats för barnet att ventilera och
uttrycka sina åsikter så vore det förälderns ansvar att framföra barnets röst till tränaren.
Jag skulle därför tycka att ett arbete för öppenhet i dialoger mellan tränare och föräldrar vore något att
eftersträva. Inte enbart för att komma med klagomål till tränaren, utan för att skapa samtal och
förståelse mellan dem. Det är med säkerhet något som många tränare och föräldrar till barn inom
barnidrott redan arbetar med, men just när det handlar om barn är det viktigt att det finns en öppenhet
och en atmosfär som tillåter alla att höras. Just att barntränare arbetar ideellt skulle kunna
problematiseras vidare, om det skulle visa sig vara ett vanligt problem att vuxna inte vill kritisera någon
som arbetar ideellt så skulle jag ställa mig frågande till att just människor som arbetar med barn, som ju
alltid står i en beroendesituation till vuxna, skulle kunna ha en position där de inte gärna blir kritiserade.
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Barnidrottens baksida
Av Andreas Jonsson
Alla idrottsföreningar som arbetar med barn bör följa FN:s barnkonventioner! De ska i sin verksamhet
jobba med ett perspektiv som främjar barnens fysiska och psykiska hälsa. I barnkonventionen står det
att ”barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn.” Det står även att ”alla
barn har samma rättigheter och värde. Ingen får diskrimineras”(www.unicef.se). Ändå är toppning ett
vanligt förekommande fenomen inom barnidrotten. Det här leder till att barnen mår dåligt och slutar
med sin idrott. Är det så vi ska ta fram Sveriges framtida idrottstalanger?
Att behandla barn på det här viset är respektlöst, både mot barnet men även mot idrottsvärlden. Det är
bredden som skapar spetsen, utan en bra bredd kommer vi aldrig att få en bra spets. Vad tror ledarna
att de håller på med när de väljer att toppa laget som innehåller ett gäng åtta åriga pojkar? De har ingen
aning om det är lilla Anders som egentligen skulle ha blivit nya Peter Forsberg om tio år, det fick de
aldrig veta eftersom Anders ledsnade på att sitta på bänken på alla matcher och slutade med idrotten
innan han blev tio år.
Riksidrottsförbundet har i sitt idéprogram Idrotten vill uttalat vikten av att barnidrotten ska utgå från ett
barnrättsperspektiv och tar upp ett antal riktlinjer som bland annat säger att ”Idrott för barn ska
utformas så att de kan lära sig idrotten och få ett livslångt intresse för den” (Idrotten vill, 2009, s. 22). På
riksidrottsförbundets hemsida kan man läsa att man vill att alla föreningar skall använda sig av dessa
riktlinjer. Verkligheten ger en annan bild. Barnen får inget livslångt intresse för idrotten när de väljer att
sluta innan tio års ålder för att de inte fick spela på matcherna.
För mig är det självklart – alla barn ska få spela på matcherna! Frågan är varför det inte är lika självklart
för ledare i våra lokala föreningar. Varför glömmer man att alla ska få vara med och känna sig delaktiga
och istället försöker välja ut det vinnande laget? Varför följer man inte Riksidrottsförbundet riktlinjer
som baseras på Barnkonventionen? Det är ju för barnens skull! Idrotten Vill tar också upp att ”Idrott för
barn ska vara lekfull, allsidig och bygga på barnens egna behov och förutsättningar samt ta hänsyn till
variationer i utvecklingstakt” (Idrotten vill, 2009, s. 22). Idrott för barn handlar alltså INTE om att vinna.
Det ska istället vara roligt för alla samt utformat på ett sätt som gör att barnen lär sig något om idrotten.
Men då tänker många av er – ”men hallå, det roliga är att vinna!”.
Inger Eliasson har i sin text I skilda idrottsvärldar (2009) intervjuat flera barn för att ta reda på vad de
anser är det viktigaste med idrotten. Det som de flesta barn säger är roligast med lagidrott (fotboll i det
här fallet) är kompisarna. Att träffa nya kompisar och få spendera tid med sina befintliga, anser barnen
vara det viktigaste. Eliasson frågar även hur de ser på matcherna. Ett barn berättar att hon längtar till de
olika cuperna för att hon får chansen att göra mål och vinna. Det är även fler barn som instämmer med
henne, det är roligt att vinna. Barnen nämner också allt negativt som framkommer under en match. Det
är bland annat att ledarna skriker och klagar på barnen. Ett barn berättar att hon blir ledsen när ledarna
skriker åt henne och säger ”då spelar man ju ännu sämre om man är ledsen”. Det framgår även att
barnen är medvetna om att det sker toppning inom laget. Detta anses vara bland det sämsta med
idrotten. Barnen upplever att de delas in efter prestationsförmåga. Detta kan jag anse gör saken ännu
värre – att barnen är medvetna om vad som händer. De är medvetna om att de sorteras bort på grund
av bristande prestationsförmåga.
Paulo David har i sin bok Human Rights in Youth Sport (2004) tagit upp en fråga om varför barn ska tävla
överhuvudtaget. Han pekar på att många forskare är eniga om att barn inte har någon förståelse för

innebörden av begreppet tävling innan sex eller sju års ålder. David anser att barnidrotten borde vara fri
från tävlingar, medaljer och titlar fram till att barnen är 14 år gamla. Frågan är vilka konsekvenser ett
sådant koncept skulle få för Sveriges idrottsverksamhet. Idrotten vill (2009) anser att tävling ska vara en
naturlig del inom idrotten. Därför kan jag anse att det är för hårt att förbjuda tävlingar för barn fram tills
14 års ålder. Det är snarare inställningen till tävling som måste ändras. Gör det mer lekfullt, precis som
riktlinjen från Riksidrottsförbundet säger att idrott skall vara. Fokus bör inte vara på att vinna utan på att
ha roligt.
Att barn lämnar idrottsföreningar för att de blivit mobbade eller tappat lusten ska inte behöva hända.
Moqvist (1991) beskriver de många fördelar som finns med att fostras inom en idrottsförening. Har
samhället påverkat hur ledare ser på barnidrott? Har all hets kring talanger och idrottsstjärnor gjort att
ledare vill hitta dessa i tidig ålder för att hinna utveckla dem tidigt? Följden blir att ledare toppar sina lag
för att låta de med bäst prestationsförmåga få spela.
Vad kan man då göra för att lösa problemen? Jag tror att utbildning är första steget.
Riksidrottsförbundet tar också upp att ”Idrott för barn ska ledas av ledare med grundläggande kunskap
om barns fysiska, psykiska och sociala utveckling”(www.rf.se). Ledare måste få mer utbildning om vad
det innebär att arbeta utifrån barnens bästa. Av egna erfarenheter har jag märkt att det ibland är
ledaren som vill vinna en match mer än vad spelarna egentligen vill. Som jag nämnt tidigare är barnen
främst där för att ha roligt och umgås med sina vänner. Att vinna matcherna är en bonus. I ett sådant
fall skulle jag säga att det är ledarens ego som försämrar barnens idrottsupplevelse.
För att minska risken för toppning och annan typ av diskriminering bör föreningarnas verksamhet också
granskas utifrån ett barnrättsperspektiv. Om bidragsgivarna får signaler om att föreningen inte följer
barnkonventionen ska de kunna dra in deras statliga bidrag. De flesta föreningar är beroende av dessa
bidrag, vilket skulle kunna sätta press på dem att följa de riktlinjer som Riksidrottsförbundet satt upp.
Vilket är det vi är ute efter.
Allt detta skulle förhoppningsvis kunna leda till att barnen kan göra det vi alla hoppas – att delta i en
idrottsförening efter sina egna förutsättningar utan att känna prestationsångest av något slag. Att kunna
vara sig själv och bli accepterad. Jag vill uppmana alla föreningar där ute, sätt upp tydliga riktlinjer för att
era ledare ska ha något att förhålla sig till. Avslutningsvis vill jag påminna för vem vi gör det här –
barnen. De är vår framtid, vår stolthet.
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Gör ditt bästa och få ett högt betyg!

Abstract

Syftet med studien är att undersöka elevers uppfattningar om betyg och bedömning i
Idrott och hälsa i gymnasieskolan. En kvantitativ undersökning har genomförts för att
svara på frågeställningarna. Studien undersöker vad eleverna anser krävs för att uppnå
ett högt betyg i Idrott och hälsa och vilka moment som är viktiga. Även eventuella
könsskillnader och skillnader mellan elever som strävar mot olika betyg undersöks.

Enkätundersökningen genomfördes av 135 elever varav 65 pojkar och 70 flickor i
gymnasieskolan. Resultatet visar att ansträngning och att göra sitt bästa på lektionerna är
viktigast enligt eleverna för att uppnå ett högt betyg i Idrott och hälsa. Skillnader mellan
könen gick att urskilja i en del kategorier och även skillnader mellan elever som strävar
mot olika betyg gick att urskilja. Resultatet i vår studie visade att det inte fanns någon
signifikant skillnad mellan vilket betyg pojkar och flickor strävar efter. Däremot ansåg
endast flickorna i vår studie att teoretisk kunskap var viktigare än praktisk förmåga. Elever
som strävar mot höga betyg värderade momenten i Idrott och hälsa som viktigare överlag
än elever som strävar mot lägre betyg. Nästan hälften av eleverna ansåg att ”göra sitt
bästa” på lektionerna var viktigt för att uppnå ett högt betyg.

Ämnesord: bedömning, betyg, flickor, gymnasieskolan, Idrott och hälsa, moment, pojkar,
skillnader, värderingar
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1. Inledning
Betyg och betygsättning är något som alla har haft eller kommer att ha en sorts relation till.
Betyg kan uppfattas både som något positivt eller negativt då det ger en människa
möjligheten att påverka sitt framtida liv. Eftersom det handlar om människors framtid och
hur deras livsväg kommer ringla sig går det inte att frångå att det även handlar om rättvisa
eller orättvisa. Att bedömning i skolan ska ske med kunskapskraven som grund är skrivet i
lärarnas manual, läroplanen, men enligt den nationella utvärderingen från 2003 ser
verkligheten annorlunda ut (Skolverket, 2005). En kartläggning över undervisningen i ämnet
Idrott och hälsa visar att det läggs för stort fokus på aktiviteter som gynnar de idrottsaktiva
pojkarna, aktiviteter som till exempel fotboll, basket eller handboll (Skolverket, 2011;
Larsson, Fagrell, Johansson, Lundvall, Meckbach & Redelius, 2010). Att det gynnar de
idrottsaktiva pojkarna visar sig genom betygen, Idrott och hälsa är det enda ämnet i
grundskolan där pojkar har högre betyg än flickor (Larsson et al, 2010). Den allmänna
uppfattningen kring betyg och bedömning är att betyg redovisar individens kunskaper inom
ämnet. Det som inte framkommer är att det är många andra faktorer som spelar in om
eleven får ett högt eller lågt betyg (Annerstedt & Larsson, 2010). I vissa fall helt irrelevanta
faktorer som att fjäska för läraren eller att ha en lysande tröja för att synas bättre (Redelius,
2008). Att lärare agerar och bedömer olika är intressant och kan medföra att elever inte
bedöms efter kunskapskraven (Skolverket, 2011). Vi har därför valt att undersöka vad elever
i gymnasieskolan har för uppfattningar kring betyg och bedömning i ämnet Idrott och hälsa.
Anledningen till att vi har valt att avgränsa oss till gymnasiet är på grund av att tidigare
funnen forskning till stor del har gjorts på grundskolan.
1.1 Syfte
Syftet med denna studie är att undersöka elevers uppfattningar om betyg och bedömning i
Idrott och hälsa i gymnasieskolan.
1.2 Frågeställningar
- Vad uppger eleverna vara viktigt för att uppnå ett högt betyg i ämnet Idrott och hälsa enligt
dem själva?
- Vilka eventuella skillnader kan påvisas ur ett könsperspektiv?
-Vilka eventuella skillnader kan påvisas mellan elever som strävar mot olika betyg i Idrott och
hälsa?
1.3 Avgränsningar
Studien riktar sig endast till elever från gymnasieskolan som läser Idrott och hälsa.
2. Bakgrund och tidigare forskning

En presentation av nuvarande styrdokument görs och sedan följer litteratur och forskning om
betyg och bedömning i ämnet Idrott och hälsa. Betyg och bedömning är svårt att särskilja
vilket gör att forskning och litteratur under dessa rubriker kan gå in i varandra. Till sist
förklaras könsskillnader inom Idrott och hälsa.
2.1 Idrott och hälsa
År 2011 infördes en ny betygskala tillsammans med reviderade läroplaner och kursplaner
men det innebar inte ett nytt betygsystem enligt Selghed (2011). Anledningen till att en
större betygskala infördes var för att öka precisionen i bedömningarna vilket skulle öka
rättvisan och likvärdigheten i betygsättningen (Selghed, 2011).
Idrott och hälsa skapar möjligheter för eleven att uppleva och förstå betydelsen av fysisk
aktivitet och dess samband med välbefinnande och hälsa. Kunskap om och färdigheter i
rörelseaktiviteter och hur olika livsstilsfaktorer påverkar hälsan är grundläggande för att
kunna ta ansvar för sin hälsa (Skolverket, 2011). Dessa kunskaper och förmågor bedöms av
ansvarig lärare på en betygskala som går från betyget A till betyget F (Skolverket, 2011).
Betyget F betecknar icke godkänd kunskap, E betecknar godkänd kunskap och betyget A är
högsta godkända betyg. Innehållet är lika för alla elever men för att uppnå ett högt betyg
krävs det mer av eleven gällande vissa delar. Det finns nyckelord i kunskapskraven som är
fetmarkerade och det är dessa ord som skiljer betygen åt. För att uppnå ett högt betyg ska
genomförandet av praktiska aktiviteter göras med säkerhet och rörelserna ska vara av
komplex karaktär. Teoretiskt ska förklaringarna vara utförliga och nyanserade men även
kopplade till relevanta teorier. Kunskapskraven följer detta mönster att praktiskt ska eleven
utföra aktiviteter med säkerhet och teoretiskt ska eleven förklara utförligt och nyanserat
kopplat till relevanta teorier. Kunskapskraven är skrivna av skolverket och bedömningen i
Idrott och hälsa ska grundas på dem men det är upp till läraren att bedöma och betygsätta
eleverna så rättvist som möjligt (Skolverket, 2011).
Bollspel och bollekar dominerar lektionerna enligt Larsson och Redelius rapport (2004). De
moment som idrott och hälsa ska innehålla genomförs väldigt sällan. Enligt rapporten är
eleverna av uppfattningen att orientering, dans, friluftsliv och simning inte genomförs mer
än två gånger per år (Larsson & Redelius, 2004). Elever uppgav enligt den nationella
utvärderingen att de främst lärt sig olika idrottsaktiviteter, att ta hänsyn till båda könen och
att de mår bra av att vara fysiskt aktiva. De uppgav även efter det att de fått kunskaper om
styrka, rörlighet, hur de förbättrar sin kondition, livsstil, hälsa samt ansvarar för sin egen
träning (Skolverket, 2005). Utvärderingens resultat visar vad lärarna anser är de viktigaste
aktiviteterna på deras lektioner i Idrott och hälsa. I toppen ligger samarbetsövningar, lekar,
motion och bollaktiviteter. De aktiviteter som inte är lika viktiga är gymnastik, dans och
motorikövningar (Skolverket, 2005). En enkätundersökning har gjorts av Eriksson (2003) i
gymnasieskolan där resultatet visar att 56 % av eleverna tycker att idrott och hälsa är ett
roligt ämne och 54 % tycker att ämnet är intressant. Det framkommer även att 36 % av

eleverna känner sig klumpiga under undervisningen och det finns elever som känner sig
rädda, dåliga och utanför under lektionerna (Eriksson, 2003).
Tidigare studier visar att de elever som är fysiskt aktiva på fritiden blir framgångsrika även i
skolan. De elever som var fysiskt aktiva på fritiden fick inte enbart högre betyg i idrott och
hälsa utan även bra resultat i skolans övriga ämnen (Thedin Jakobsson & Engström 2008).
Studien visar även att de elever som var aktiva i en idrottsförening i årskurs 6 och fortsatte
vara det till årskurs 9 hade bra betyg, 40 procent av de eleverna hade ett snitt på väl godkänt
i skolans alla ämnen. Av de elever som då hade slutat i en idrottsförening eller var inaktiva i
åk 9 hade 22 procent av dem ett snitt på väl godkänt (Thedin Jakobsson & Engström, 2008).
gymnasieskolans betygsättning är tydligt summativ. Eleverna betygsätts då efter avslutad
kurs utifrån hur väl de lyckades uppnå målen. Det är inte lika tydligt om betygsättningen i
exempelvis årskurs 8 ska utgå från en formativ eller summativ bedömning (Tholin, 2006).
2.2 Betyg och bedömning
Alla elever i grundskolan och gymnasieskolan bedöms och från årskurs 6 får de även ett
betyg som värderar deras prestationer. Det finns både positiva och negativa aspekter med
att elever får betyg från årskurs 6. I ämnet Idrott och hälsa kan det ge möjlighet för skolan
att tidigt kunna stödja elever med motoriska svårigheter mot de avsedda målen (Redelius,
2008). Dock visar den nationella utvärderingen, NU-03, att ämnets kunskapskrav inte är
grunden till betygsättningen i stor utsträckning (Skolverket, 2005). Det visas tydligast på de
innehållsliga moment som framförs i kunskapskraven. Enligt utvärderingen kan elever uppnå
ett högt betyg även om de inte kan orientera, dansa eller har simsvårigheter (Redelius,
2008). Eftersom elever bedöms och betygsätts visas automatiskt vilka kunskaper och
prestationer som värdesätts framför andra (Redelius, 2008). Young (2013) har i sin artikel
beskrivit att elever, föräldrar, arbetsgivare och kollegor anser att betyg ska omfattas av
elevers prestationer, att prestationerna ska vara baserade på förutbestämda mål och
riktlinjer och till sist anser de att bedömningen av prestationen mot dessa mål ska ske
systematiskt och kriteriebaserat. Den svenska grundskolan och gymnasieskolan använder sig
av ett betygsystem med förutbestämda mål och riktlinjer som även innehåller kriterier för de
olika betygen (Lgr 11 & Gy11 i Skolverket, 2011). Tholin (2006) menar att språket i den
svenska läroplanen är besvärligt vilket medför att elever och föräldrar inte förstår vad som
krävs för att uppnå de olika kriterierna i läroplanen.
I Sverige pågår det en debatt i den svenska skolpolitiken om betyg och speciellt när, på vilka
grunder och om betyg ska ges (Redelius, 2008). Redelius förklarar att det är på grund av att
de svenska politikerna inte är överens om betyg är rätt redskap för att kunna informera om
uppnådda mål, att skapa motivation och samtidigt fungera som ett urvalsinstrument.
O’Connor (2002) anser att skolan måste avvika från detta traditionella betygsystem och hitta
ett alternativ som verkligen informerar och utvärderar lärande. Ett betyg är ett summativt
värde som indikerar vad eleven presterat relaterat till förutbestämda kriterier (Melograno,

2007). Även om betyget A visar att eleven har presterat bra och betyget F visar att eleven
inte har presterat på ett önskvärt sätt så förklarar inte betyget vad eleven har lärt sig,
utvecklingen som har skett eller vilka aspekter som kräver mer arbete. Att använda ett
betygsystem med bokstäver eller siffror gör det nästan omöjligt att veta vad betyget
representerar (Melograno, 2007). Med föregående och nuvarande betygsystem visar flera
studier att eleverna inte enbart bedöms efter de kriterier som är angivna i kursplanen, vilket
är ett problem om en rättvis bedömning ska kunna genomföras. Eleverna får då också fel
information från lärarna om de inte bedöms efter de officiella kunskapskraven och en
konflikt kan uppstå angående betygsättningen. Svennberg, Meckbach och Redelius (2014)
har gjort en undersökning med fyra lärare från olika skolor i Sverige. Lärarna intervjuades
och skulle muntligt beskriva vilka olika kriterier som var viktiga vid bedömning av eleverna.
De angav 86 olika kriterier som Svennberg, Meckbach och Redelius (2014) delade in i fyra
kategorier. Kategorierna blev motivation, kunskap och förmåga, självförtroende och
interaktion med andra. Tre av dessa kategorier innehåller kriterier som inte ingår i
kursplanen för Idrott och hälsa (Svennberg et al. 2014). Andra studier visar liknande
tendenser där beteende, ansträngning och bakgrund påverkar betyget (Redelius, 2008;
Young, 2013; Melograno, 2007; Annerstedt & Larsson, 2010). Studierna visar också att
kraven för att uppnå ett godkänt betyg i flera fall är lägre än vad kunskapskraven kräver.
Elever som har deltagit i studierna har uppfattningen att det är fullt tillräckligt att vara
närvarande, ha rätt utrustning och delta för att uppnå ett godkänt betyg i Idrott och hälsa
(Annerstedt & Larsson, 2010; Redelius, 2008; Melograno, 2007). Enligt Redelius studie (2008)
ansåg eleverna att inställning och närvaro var viktigare än idrottsliga och teoretiska
kunskaper för att uppnå ett högt betyg. Studien delar också in elevernas svar om vad som är
viktigt för att uppnå ett högt betyg i flera kategorier. Exempel på kategorier är: att delta
(passivt), att delta aktivt, att göra sitt bästa, att vara positiv och att visa social kompetens.
Dessa kategorier fick högt antal elevsvar vilket visar att eleverna är av uppfattningen att det
är andra kriterier än de som är utsatta i läroplanen som gäller vid betygsättning och
bedömning (Redelius 2008; Redelius & Hay, 2009). Ett problem är att lärare ofta vet vilket
betyg eleverna förtjänar men när de blir ombedda att förklara på vilka grunder får de svårt
att beskriva kunskapskraven med ord och refererar till en “magkänsla” eller internaliserade
kriterier (Annerstedt & Larsson, 2010). Internationella studier visar samma tendenser, en
australiensisk studie av Hay och Macdonald (2008) kommer fram till att även de
australiensiska lärarna i Idrott och hälsa bedömer eleverna efter internaliserade kriterier och
deras “magkänsla” istället för bestämda nationella kriterier.
Young (2013) och Melograno (2007) ger förslag på hur bedömningen av Idrott och hälsa kan
förbättras. Young (2013) skriver rekommendationer som ska skapa användbar och
meningsfull bedömning och betygsättning. Första rekommendationen är att bedömningen i
Idrott och hälsa ska baseras på prestationer och inte administrativa uppgifter såsom att vara
närvarande och att använda rätt utrustning. Detta krävs för att eleverna ska kunna ta del av
lektionen och lära sig men det är inget lärandemål som de ska bedömas efter (Young, 2013).
Om eleverna kan uppnå ett godkänt betyg endast genom att vara närvarande och inte

missköta sig är det även vad de kommer att göra (Melograno, 2007). Young (2013)
rekommenderar även att eleverna ska bedömas efter sin totala prestation och inte efter
elevens förbättring och utveckling. Han ger exempel på att det aldrig skulle ske i matematik
att eleven skulle uppnå ett högt betyg för att hen har utvecklats positivt men inte nått de
förväntade läromålen. Det kan ske i Idrott och hälsa med anledningen att alla inte har
samma kroppsliga förutsättningar vilket Young (2013) anser är fel tankesätt eftersom alla har
olika grundförutsättningar i skolans ämnen.
2.3 Könsskillnader i Idrott och hälsa
Från år 1813 till år 1900 utvecklades och dominerade Linggymnastiken undervisningen i
skolorna, där kroppen och människan låg i fokus (Carli 2004; Lundquist Wanneberg, 2004).
Mellan år 1900-1960 infördes olika sporter till idrottsundervisningen, tävlingsmoment blev
på så sätt ett självklart inslag. Vidare blev utomhusaktiviteter mer populärt och det främsta
målet var att eleverna skulle få en möjlighet att uppleva naturen. Vanliga aktiviteter var
orientering och skidåkning som ansågs som givna inslag i undervisningen. Pojkar och flickor
hade på den tiden delad idrottsundervisning. Några exempel på aktiviteter som flickorna
utövade var gymnastik, dans och rytmik, detta var fysiska aktiviteter som ansågs vara mer
moraliskt passande för flickor sett till deras kroppsliga förutsättningar. Inte förrän på 1980talet infördes samundervisning av pojkar och flickor (Carli, 2004; Lundquist Wanneberg,
2004).
När undervisningen var differentierad låg pojkar och flickor på liknande betyg i ämnet Idrott
och hälsa, idag är det annorlunda (Larsson et al, 2010). Idrott och hälsa är det enda ämnet
där pojkar har högre betyg än flickor. Idrottslärare i tidigare forskning uppger att de
resonerar könsneutralt vid bedömning och betygsättning, men verkligheten visar att pojkar
fortfarande har något högre betyg än flickor (Larsson et al, 2010). Trots att läroplanen
förespråkar en könsneutral undervisning i Idrott och hälsa visar forskning att ämnet
fortfarande har en mansdominerande inriktning, både i Sverige och internationellt (Lentillon,
Kaestner & Cogérino, 2005; Larsson et al, 2010). I den senaste nationella utvärderingen
framkommer det att undervisningens fokus ligger på bollsporter och fysisk träning vilket
tenderar att gynna idrottsaktiva pojkar mer än flickor (Larsson et al, 2010; Sandahl, 2005;
Skolverket, 2005). Vidare menar även Lentillon et al (2005) att pojkar har en fördel i Idrott
och hälsa på grund av deras aktiva livsstil på fritiden. Anledningen till att pojkar är mer aktiva
på fritiden kan bero på den starka uppmuntran från föräldrar, kompisar och sociala normer
(Lentillon et al, 2005). Att pojkar är mer aktiva än flickor i idrottsföreningar är även tydligt i
andra länder, som till exempel i Frankrike där pojkar allt som oftast deltar i någon form av
sport eller fysisk aktivitet (Lentillon et al, 2005). Sport och bollsporter dominerar även
idrottsundervisningen i andra länder visar en studie från USA, där elever med mindre
erfarenhet från idrott och bollspel känner sig utanför (Tischler & McCaughtry, 2011).
Problemlösande övningar, ledarskapsövningar, dans och utomhusaktiviteter är moment som
kan vända upp och ner på könsrollerna som annars är tydligt markerade i idrotts-

undervisningen. Vidare menar Tischler & McCaughtry (2011) att undervisningen i Idrott och
hälsa måste fokusera mer på samarbete, taktiska färdigheter och medkänsla istället för att
fokusera på tävling eller elitprestationer.
2.4 Förväntningar
Lentillon et al (2005) förklarar i sin studie, med elever från Frankrike, att pojkar har högre
betyg än flickor men trots detta är pojkar mer missnöjda med lärarnas bedömning. Deras
studie visar även att pojkar har högre förväntningar än flickor gällande betyg i Idrott och
hälsa, något som möjligtvis kan ses som en förklaring till varför det är en skillnad i hur pojkar
och flickor upplever lärares bedömning (Lentillon et al, 2005). Det har i tidigare forskning
kring flickors fysiska självuppfattning klargjorts att det finns tydliga könsskillnader, där flickor
visar en sämre fysisk självuppfattning jämfört med pojkar i flertal olika fysiska aktiviteter,
även inom ämnet Idrott och hälsa (Caglar, 2009; Hagger, Biddle, & Wang, 2005; O’Dea &
Abraham, 1999; Schmalz & Davison, 2006). Beasley (2013) menar att flickor har en sämre
självuppfattning av sin fysiska förmåga när de har samkönade idrottslektioner. Flickor
tenderar även att sänka sina förväntningar på lektionerna och sig själva, något som
resulterar i lägre eller helt utebliven fysisk aktivitet. Tidigare studier har visat att lärare har
högre förväntningar på pojkar än flickor i Idrott och hälsa, vilket leder till att flickor lever upp
till lärarnas förväntningar och presterar sämre än pojkar (Flintoff & Scranton, 2005).
Däremot menar Beasley (2013) att trots att samkönade idrottslektioner endast reproducerar
samhällets stereotyper finns där en chans för lärare att förändra kulturen inom Idrott och
hälsa. En lärares handlingar kan antingen stärka eller bryta ner de stereotyper som redan
finns i samhället och genom att erbjuda olika variationer av tävlings-och samarbetsövningar
kan varje elev få chansen att vara framgångsrik (Beasley, 2013).
3. Metod
I detta avsnitt redovisar vi undersökningens olika tillvägagångssätt, vilka urval som har gjorts
samt vilka metoder som har använts.
Vi har valt att göra en kvantitativ enkätstudie bland elever som läser ämnet idrott och hälsa
på gymnasiet. En kvantitativt inriktad forskning medför mätningar vid datainsamling och
statistiska bearbetnings- och analysmetoder (Patel & Davidsson, 2011). Ejlertsson (2005)
förklarar att enkätundersökningar är en bra metod vid undersökningar på ett relativt stort
urval av människor. Vi har valt att använda oss av enkätundersökningar då respondenten har
möjlighet att se sina egna svar och slipper svara på frågor som kan upplevas som känsliga
öga mot öga. Vidare anses enkätundersökningar även vara bra vid datainsamling och för att
undersöka människors beteenden, attityder, kunskaper, levnadsförhållanden med mera
(Ejlertsson, 2005).
Den kvantitativa undersökningen valdes att göra på två gymnasieskolor där rektor och lärare
inom Idrott och hälsa informerades och godkände undersökningen. En stor del av tidigare
forskning har gjorts på grundskolan och därför finner vi ett större intresse till vidare

forskning inom Idrott och hälsa på gymnasieskolan. De två gymnasieskolorna valdes genom
ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011). Skolorna valdes utifrån deras geografiska läge och
ett stort urval av elever. Studien utgjordes av 65 pojkar och 70 flickor vilka läste Idrott och
hälsa i gymnasieskolan.
Enkätundersökningen genomfördes på två gymnasieskolor i södra Sverige.
Undersökningsgruppen bestod av 160 elever, varav 135 elever deltog i studien och
inkluderades i studiegruppen. Det externa bortfallet blev 25 stycken (16 %). Externt bortfall
är de som inte vill eller inte har möjlighet att delta (Ejlertsson, 2005). Det externa bortfallet i
vår studie berodde på sjukdom eller övrig frånvaro när vi besökte skolorna. Internt bortfall är
när deltagaren inte har besvarat alla frågor i enkäten (Ejlertsson, 2005). den öppna frågan i
enkäten besvarades av 102 elever och således inte fullständigt av den totala
undersökningsgruppen.
4. Resultat
I detta avsnitt redovisas resultatet från enkätundersökningen. I studien deltog 135 elever
från två olika gymnasieskolor i södra Sverige, varav 65 pojkar och 70 flickor.

4.1 Högt betyg
Tabell 1. Gradering av hur viktigt eleverna värderar olika egenskaper för att uppnå ett högt
betyg i Idrott och hälsa (%) (N=135).
Egenskaper

Inte viktigt
alls

Inte särskilt Ganska
viktigt
viktigt

Viktigt

Mycket
viktigt

Teoretisk kunskap

1%

9%

30 %

36 %

24 %

Praktisk förmåga

1%

7%

22 %

34 %

36 %

Social kompetens

2%

5%

24 %

33 %

36 %

Ansträngning

1%

3%

10 %

33 %

53 %

Positiv

3%

7%

18 %

39 %

33 %

Ledarskap

4%

8%

36 %

33 %

19 %

Tabell 2. Andel elever som har angett vad de anser krävs för att uppnå ett högt betyg i
Idrott och hälsa enligt egen utsago (%) (N=102). Flera svarsalternativ kunde ges.

Kategori

Procent

Att göra sitt bästa

48 %

Vara delaktig

31 %

Praktiska förmågor

25 %

Vara positiv

24 %

Teoretiska kunskaper

17 %

Sociala förmågor

13 %

Läraren

5%

Tabell 2 är baserad på den öppna frågan i enkäten som har bearbetats manuellt. Tabellen
visar andelen elever som har kommenterat ett svar inom kategorierna och flera
kommentarer kunde ges.
4.2 Könsskillnader
Tabell 3. Andel pojkar och flickor som har angett att olika egenskaper är ”viktigt” för att
uppnå ett högt betyg i Idrott och hälsa (%) (n=135). P-värde för jämförelser mellan pojkar
och flickors värdering av egenskaper anges under tabellen.

Egenskaper

Pojkar (n=65)

Flickor (n=70)

Teoretisk kunskapα1

52 %

69%

Praktisk förmågaα2

78 %

62 %

Social kompetensα3

64 %

73 %

Ansträngningα4

89 %

85 %

Positivα5

73 %

70 %

Ledarskapα6

55 %

49 %

P-värde för jämförelser mellan pojkar och flickors värdering av egenskaper
α1. P-värde = 0,038

α5. P-värde = 0,697

α2. P-värde = 0,042

α6. P-värde = 0,531

α3. P-värde = 0,250
α4. P-värde = 0,437

I tabell 3 är det teoretisk kunskap och praktisk förmåga som uppvisar en signifikant skillnad
mellan pojkar och flickor. Resterande kategorier värderar pojkar och flickor lika enligt pvärdet.
Tabell 4. Andel pojkar och flickor som har angett vad de anser krävs för att uppnå ett högt
betyg i Idrott och hälsa enligt egen utsago (%). Flera svarsalternativ kunde ges.
Kategori

Pojkar (n=51) Flickor (n=51)

Att göra sitt bästa

45 %

51 %

Vara delaktig

29 %

33 %

Praktiska förmågor

31 %

18 %

Vara positiv

18 %

29 %

Teoretiska kunskaper 18 %

16 %

Sociala förmågor

12 %

14 %

Läraren

6%

4%

Tabell 4 är baserad på den öppna frågan i enkäten som har bearbetats manuellt.
Tabell 5. Andel pojkar och flickor som har angett att olika moment inom Idrott och hälsa är
”viktigt” (%). P-värde för jämförelser mellan pojkar och flickors värdering av moment anges
under tabellen.
Moment

Pojkar (n=65) Flickor (n=70)

Fysisk aktivitetα1

95 %

79 %

Träningseffekterα2 94 %

93 %

Mental träningα3

67 %

72 %

Dansα4

48 %

78 %

Friluftslivα5

77 %

71 %

Livräddningα6

91 %

97 %

Ergonomiα7

91 %

90 %

Kostα8

91 %

97 %

Drogerα9

88 %

92 %

P-värde för jämförelser mellan pojkar och flickors värdering av moment
α1. P-värde = 0,005

α5. P-värde = 0,421

α9. P-värde = 0,441

α2. P-värde = 0,854 α6. P-värde = 0,107
α3. P-värde = 0,558

α7. P-värde = 0,924

α4. P-värde = 0,000

α8. P-värde = 0,107

Tabell 5 innehåller nio kategorier där fysisk aktivitet och dans är de kategorier som uppvisar
en signifikant skillnad mellan pojkar och flickor.
Tabell 6. Andel pojkar och flickor som strävar mot olika betyg i Idrott och hälsa (%). Pvärde för jämförelsen mellan pojkar och flickors målbetyg anges under tabellen.
Könα1

Strävar mot
A

Strävar mot
B

Strävar mot
C

Strävar mot
D

Strävar mot
E

Pojkar
(n=65)

44 %

19 %

23 %

3%

11 %

Flickor
(n=70)

30 %

20 %

30 %

6%%

14 %

P-värde för jämförelsen mellan pojkar och flickors målbetyg
α1. P-värde = 0,461

4.3 Betygskillnader
Tabell 7. Andel elever som har angett att olika moment inom Idrott och hälsa är ”mycket
viktigt”. Elevernas svar är fördelade på respektive elevgrupp som strävar mot betygstegen
A, B, C, D och E (%) (N=135). P-värde för jämförelser mellan elevers målbetyg och moment
anges under tabellen.
Moment

Andel
elever som
strävar mot
A

Andel
elever som
strävar mot
B

Andel
elever som
strävar mot
C

Andel
elever som
strävar mot
D

Andel
elever som
strävar mot
E

Fysisk aktivitetα1

52 %

20 %

28 %

--

--

Träningseffekterα2 46 %

33 %

12 %

--

9%

Mental träningα3

60 %

10 %

20 %

--

10 %

Dansα4

73 %

9%

9%

--

9%

Friluftslivα5

50 %

22 %

28 %

--

--

Livräddningα6

40 %

19 %

29 %

3%

9%

Ergonomiα7

62 %

15 %

19 %

--

4%

Kostα8

48 %

22 %

24 %

3%

3%

Drogerα9

44 %

17 %

31 %

--

8%

P-värde för jämförelser mellan elevers målbetyg och moment
α1. P-värde = 0,004 α5. P-värde = 0,580

α9. P-värde = 0,016

α2. P-värde = 0,028 α6. P-värde = 0,289
α3. P-värde = 0,891

α7. P-värde = 0,000

α4. P-värde = 0,408 α8. P-värde = 0,035

Tabell 7 innehåller nio kategorier där fem utav kategorierna kan uppvisa en signifikant
skillnad mellan eleverna som strävar mot olika betyg.
Tabell 8. Andel elever som har angett att olika egenskaper är ”mycket viktigt” för att
uppnå ett högt betyg inom Idrott och hälsa. Elevernas svar är fördelade på respektive
elevgrupp som strävar mot betygstegen A, B, C, D och E (%) (N=135). P-värde för
jämförelser mellan elevers målbetyg och egenskaper anges under tabellen.
Egenskaper

Andel
elever som
strävar
mot A

Andel
elever
som
strävar
mot B

Andel
elever som
strävar mot
C

Andel
elever som
strävar mot
D

Andel
elever som
strävar mot
E

Teoretisk kunskapα1

49 %

18 %

27 %

3%

3%

Praktisk förmågaα2

56 %

27 %

13 %

2%

2%

Social kompetensα3

39 %

16 %

31 %

4%

10 %

Ansträngningα4

39 %

23 %

25 %

3%

10 %

Positivα5

49 %

24 %

22 %

2%

2%

Ledarskapα6

56 %

20 %

12 %

4%

8%

P-värde för jämförelser mellan elevers målbetyg och egenskaper
α1. P-värde = 0,033

α5. P-värde = 0,093

α2. P-värde = 0,000

α6. P-värde = 0,498

α3. P-värde = 0,237
α4. P-värde = 0,020

I Tabell 8 är det teoretisk kunskap, praktisk förmåga och ansträngning av de sex kategorierna
som visar på en signifikant skillnad mellan eleverna som strävar mot olika betyg.
Tabell 9. Andel elever som strävar mot olika betyg i Idrott och hälsa (%) (N=135).

Elever

Strävar mot
A

Strävar mot
B

Strävar mot
C

Strävar mot
D

Strävar mot
E

36 %

19 %

27 %

5%

13 %

5. Diskussion och analys
I detta kapitel förs diskussion och analys av resultat och metod. Kapitlet avslutas med förslag
på framtida forskning och slutsats.
5.1 Resultatdiskussion
Nedan följer en resultatdiskussion om varje kategori som presenterats under resultat kopplat
till tidigare forskning.
5.1.1 Vad premieras i ämnet Idrott och hälsa enligt eleverna?
Studiens resultat visar att 48 % av eleverna hade uppfattningen att ansträngning och att
alltid göra sitt bästa var viktigt för att uppnå ett högt betyg. Över hälften (53 % av n=135) av
eleverna svarade även att det var ”mycket viktigt” att göra sitt bästa för att få ett högt betyg.
Tidigare forskning inom området visar liknande tendenser, där elever anser att inställning
och att göra sitt bästa på lektionerna är viktigast för att uppnå ett högt betyg (Redelius,
2008). I kunskapskraven står det inget om att elevens ansträngning och inställning till
lektionen borde bedömas, däremot har tidigare forskning visat att elever blir bedömda efter
deras beteende istället för deras kunskaper (Redelius, 2008; Young, 2013; Melograno, 2007;
Annerstedt & Larsson, 2010; Skolverket, 2011). Betyget i Idrott och hälsa ska värdera elevens
prestation och kunskapskraven ska vara grunden till betygsättningen. Eleverna i vår studie
och tidigare forskning är av uppfattningen att det är andra kriterier än de som står i
kunskapskraven som är viktiga (Beasley, 2013). Eleverna i vår studie anser även att deras
sociala förmågor och om de är positiva gentemot läraren har påverkan på betyget, vilket
medför att de elever som är mer utåtriktade blir positivt belönade i form av ett högre betyg.
En stor andel av eleverna strävar efter ett högt betyg och en anledning kan vara för att
förbättra sin position i framtiden. Eftersom betyg fungerar som ett urvalsinstrument för
studier och jobb måste det ske en rättvis bedömning efter de kriterier som finns men om så
inte är fallet kan en person bli anställd eller intagen på fel grunder.

Resultatet visar att 31 % av eleverna anser att det är viktigt att vara delaktig för att uppnå ett
högt betyg vilket är intressant då tidigare studier har kommit fram till att elever anser att det
är fullt tillräckligt att vara närvarande för att uppnå ett godkänt betyg. Detta innebär att
kraven för godkänt har sänkts och är lägre än vad kunskapskraven anger (Annerstedt &
Larsson, 2010; Redelius, 2008; Melograno, 2007; Skolverket, 2011). Det som blir fel i lärarens
bedömning är att läraren bedömer elevens personlighet mer än elevens prestationer under
lektionerna. Eleverna anser att olika beteenden är viktigare än praktisk förmåga, vilket kan
förklaras med att läraren går efter ”magkänslan” vid bedömning av en elev istället för
kunskapskraven (Hay & Macdonald, 2008). Idrott och hälsa är ett ämne där läraren ska göra
bedömningar av ögonblick under lektionen. Lärare förstår ofta väldigt tidigt vilket betyg
elever kan uppnå men de måste kunna grunda sin bedömning på kunskapskraven och vara
professionell i sin yrkesroll (Annerstedt & Larsson, 2010; Young, 2013). För att bedömningen
i Idrott och hälsa ska utvecklas framåt och ämnet ska tas på större allvar ska det inte vara
tillräckligt att endast vara närvarande för att uppnå ett godkänt betyg. Det finns kriterier
skrivna av Skolverket som är till för att följas. Bedömningen måste baseras på prestationer
och det borde vara den totala prestationen, inte elevens utveckling som bedöms (Young,
2013). I skolans andra ämnen bedöms den totala prestationen vilket det även borde göras i
Idrott och hälsa. Även om betyget baseras på den totala prestationen borde ändå eleven få
ett omdöme på sin utveckling. I slutbetyget går det ej att utläsa bakgrunden till vilket betyg
eleven har uppnått och då är det självklart att eleverna fokuserar på de kriterier som läraren
anser är viktiga för att uppnå ett önskat betyg.
5.1.2 Könsskillnader
Vår studie kunde inte visa någon signifikant skillnad mellan pojkar och flickor kring vilka
betyg eleverna strävade efter. Resultatet är intressant då det motsäger tidigare forskning
inom området betyg. Undersökningen visar att 44 % av pojkarna strävar efter betyget A,
medan 30 % av flickorna strävar efter detsamma. Både nationella och internationella studier
har visat att pojkar har bättre betyg än flickor i ämnet Idrott och hälsa (Lentillon et al, 2005;
Larsson et al, 2010; Sandahl, 2005; Skolverket, 2005). Enligt Beasley (2013) nedvärderar
flickor sin fysiska förmåga när de har samkönade lektioner, andra studier visar även att
pojkar har bättre självförtroende och även högre förväntningar på sig själva och
idrottslektionen (Beasley, 2013; Lentillon et al, 2005; Caglar, 2009; Hagger, Biddle & Wang,
2005; O’Dea & Abraham, 1999; Schmalz & Davison, 2006). En möjlig förklaring till varför
flickorna i vår studie skiljer sig från tidigare forskning kan bero på bemötandet från läraren.
Tidigare forskning har visat hur lärare har förutbestämda meningar om pojkar och flickors
förmågor och därför har olika förväntningar på könen. Läraren kan däremot även förhindra
och bryta ner dessa stereotyper genom att erbjuda varierade tävlings-och
samarbetsövningar där varje individ får chansen att utvecklas (Beasley, 2013). Resultatet i
vår studie kan även bero på att idrottsföreningar i vårt upptagningsområde är duktiga på att
rekrytera både pojkar och flickor, vilket kan leda till att flickor och pojkars skillnader kring
erfarenheter inom fysisk aktivitet minskar. Lentillon et al (2005) förklarar att det är vanligt

att pojkar får mer uppmuntran från både föräldrar och kompisar att vara aktiva i en
idrottsförening. Samhällets syn på Idrott och dess bakgrund speglar av sig på ungdomarna
och gör att pojkar och flickor bemöts olika. Att pojkar och flickor i vår studie har lika höga
förväntningar kring Idrott och hälsa kan bero på flera orsaker och är något som vi genom
fortsatt forskning skulle vilja undersöka vidare.
Vidare visar vårt resultat att pojkar och flickor har skilda meningar kring vad som är viktigt
för att få ett högt betyg inom Idrott och hälsa. Intressant är att 78 % av pojkarna anser att de
praktiska förmågorna är ”mycket viktigt” för ett högt betyg, medan 62 % av flickorna anser
detsamma. Att flickor har högre betyg än pojkar i övriga ämnen i skolan har bekräftats
genom tidigare forskning (Larsson et al, 2010; Lentillon et al, 2005; Sandahl, 2005;
Skolverket, 2005) men beror det på att pojkar och flickor har olika lätt för teoretiska
respektive praktiska moment? Detta är antagligen en fråga för framtida forskning men
däremot visade vårt resultat även att fler flickor än pojkar uppfattade att de teoretiska
förmågorna är viktiga för ett högt betyg.
5.1.3 Betygskillnader
Resultatet visar att eleverna som strävar mot höga betyg i studien värderar momenten i
ämnet Idrott och hälsa högre än de som strävar mot lägre betyg. Eleverna som strävade mot
höga betyg värderade även överlag olika kunskaper och förmågor som viktigare än de elever
som strävade mot lägre betyg. En anledning till att dessa elever värderar innehållet som
viktigare kan vara att de är intresserade av fysiskt aktivitet och utövar det på fritiden
eftersom elever som är fysiskt aktiva på fritiden uppnår ett högre betygsnitt i skolan än
elever som inte är fysiskt aktiva på fritiden (Thedin Jakobsson & Engström, 2008).
Anmärkningsvärt med resultatet är att 10 % av de elever som anser att ansträngning är
”mycket viktigt” för uppnå ett högt betyg strävar mot betyget E medan endast 2 % av dem
som anser att praktisk förmåga är ”mycket viktig” strävar mot detsamma. För elever som
strävar mot betyget A är praktisk förmåga mycket viktigare (56 %), vilket stärker
resonemanget om att elever som strävar mot högre betyg är intresserade av fysisk aktivitet.
Enligt Erikssons (2003) undersökning på gymnasiet är mer än hälften av eleverna
intresserade av ämnet och tolkningen av vårt resultat är att majoriteten av dessa strävar mot
höga betyg. Internationellt och nationellt dominerar sport och bollspel undervisningen vilket
medför att elever med mindre erfarenhet inom sport känner sig utanför och inte intresserar
sig i ämnet (Tischler & McCaughtry, 2011). I läroplanen för Idrott och hälsa i gymnasieskolan
är det större fokus på teoretiska förmågor än det är i grundskolan (Skolverket, 2011). Detta
kan medföra att färre elever känner sig utanför och kan lyckas i ämnet eftersom tidigare
studier visar på att över en tredjedel av eleverna känner sig klumpiga, dåliga och rädda på
idrottslektionerna (Skolverket, 2011). Hade bedömningen och betygen varit utformad på ett
annorlunda sätt hade det kunnat motivera eleverna ännu bättre. Betygen borde informera
om och utvärdera lärande. I nuvarande form är det ett betyg som eleverna vill uppnå för att
få fler valmöjligheter i framtiden (O’Connor, 2002). Resultatet i vår studie visar att mer än en

tredjedel av eleverna (36 %) strävar mot betyget A. Att en stor andel elever strävar mot det
högsta betyget är positivt för ämnet då det visar att eleverna är intresserade och villiga att
anstränga sig. En annan förklaring till att mer än en tredjedel av eleverna strävar mot
betyget A kan vara att de anser att det är enkelt att uppnå ett högt betyg i ämnet. Studien
visar att eleverna anser att det finns andra kriterier än de som är angivna i kunskapskraven
som påverkar betyget i Idrott och hälsa. Det är ändå positivt att en stor andel elever strävar
mot ett högt betyg i Idrott och hälsa. Detta eftersom de elever som strävade mot ett högt
betyg värderade momenten och innehållet som viktigare än de elever som strävade mot ett
lägre betyg.
5.2 Metoddiskussion
För att besvara studiens syfte valde vi att göra en enkätundersökning. Med en
enkätundersökning når man ut till ett stort urval av människor under en relativt kort tid och
till ett stort geografiskt område (Ejlertsson, 2005). Enkäten var anonym men det går inte att
bortse från att studiens syfte med betoning på betyg och bedömning kan ha uppfattats som
stressande eller annorlunda för vissa elever och på så sätt påverkat resultatet. Eleverna
besvarade enkäten i olika miljöer, vilket också kan ha påverkat resultatet. Fem klasser
svarade på enkäten utomhus, vilket kan ha upplevts som oroligt för eleverna, då det finns
fler störmoment ute i naturen jämfört med i ett klassrum. Resterande respondenter
besvarade enkäten sittandes på golvet i en idrottssal. Eftersom majoriteten av eleverna var
ombytta för en lektion i Idrott och hälsa var de inställda på fysisk aktivitet och det kan ha
medfört att de genomförde enkäten snabbare och tänkte igenom svaren på kortare tid än de
hade gjort annars. Elevernas programinriktning kan ha haft inverkan på resultatet eftersom
elevernas intressen kan variera och värderingar kan skiljas åt gällande Idrott och hälsa.
Lärarna var närvarande vid genomförandet av undersökning, vilket kan ha medfört att
eleverna påverkades och svarade enligt lärarnas förväntningar och inte efter deras egna
åsikter. Vi var tydliga med att eleverna skulle svara efter deras egna uppfattningar men
lärarens närvaro kan ändå ha påverkat eleverna. Undersökningen genomfördes dagen innan
en helgdag vilket ledde till ett större bortfall. Om vi hade genomfört undersökningen vid en
annan tidpunkt hade bortfallet antagligen blivit mindre. Bortfallet av elever kan ha påverkat
studiens resultat eftersom de elever som inte genomförde enkäten kunde haft andra
värderingar och tankar om ämnet Idrott och hälsa.
Vi är nöjda med genomförandet av pilotstudien men den resulterade inte i några ändringar
av enkäten. Deltagarna i pilotstudien förstod alla frågor och vi ansåg att det var tillräckligt,
dock kunde vi ha genomfört en större pilotundersökning för att få ännu mer feedback på
enkäten. Enkäten innehöll en öppen fråga som krävde att eleverna svarade med en kort
kommentar. Det blev ett internt bortfall på 33 elever på grund av att flera elever valde att
inte skriva några kommentarer på frågan utan endast svara på resterande frågor. Vi hade
kunnat vara tydligare med att om de väljer att delta i studien vill vi att alla frågor besvaras på
ett korrekt sätt. Att en del elever inte valde att svara på frågan påverkade inte resten av

studien nämnvärt. Vi har i efterhand insett att vi kunde ha gjort en större enkät för att få
veta mer om bakgrunden till elevernas svar vilket kunde ha gett mer djup till studien. Vi är
nöjda med undersökningen men för att göra den ännu bättre kunde vi fokuserat mer på
eleven och inte bara på ämnet idrott och hälsa. Exempelvis om de elever som svarade att
fysisk aktivitet eller praktisk förmåga inte var viktigt hade fått svara på frågor om deras
intressen på fritiden så hade vi möjligtvis fått en bakgrund till svaret. Vi kunde även ha
använt oss av ett större urval för att få mer material och kanske visa fler signifikanta
skillnader vid jämförelser i resultatet. Resultaten från vår undersökning kan inte
generaliseras för elever i gymnasieskolan i allmänhet då endast deltagarna i studien
behandlas. För att kunna generalisera resultatet hade det behövts ett större urval.
Flera diskussioner har förts angående resultatet i studien för att visa det på ett enkelt och
förståeligt sätt för läsaren. Vi valde att använda tabeller eller text men från början använde
vi oss av diagram och andra figurer. Tabeller visar resultatet på ett enkelt och stilrent sätt
där det är enkelt att se vad som skiljer kategorierna åt i procent. Hade vi använt oss av
stapeldiagram hade det varit svårare att se hur mycket som skiljer kategorierna åt då inga
exakta siffror anges.
5.3 Slutsats
- Nästan hälften av eleverna i gymnasieskolan ansåg att “göra sitt bästa” på lektionerna var
viktigt för att uppnå ett högt betyg, vårt resultat visade även att lite mer än hälften ansåg att
ansträngning var “mycket viktigt” för att uppnå ett högt betyg.
- Resultatet visade att det inte fanns några signifikanta skillnader mellan vilket betyg pojkar
och flickor strävar efter.
- Elever som strävar mot höga betyg värderar innehållet i Idrott och hälsa som viktigare än
vad elever som strävar mot lägre betyg gör. Anmärkningsvärt är att över hälften av eleverna
som anser att praktisk förmåga är “mycket viktigt” strävar mot betyget A men endast två
procent som anser detsamma är elever som strävar mot betyget E.
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Skadehistoriken hos elever på elitfotbollsgymnasium
- En kvantitativ enkätundersökning bland elever på elitfotbollsgymnasium

Abstrakt
Syftet med denna studie var att undersöka skadehistoriken hos elever på
elitfotbollsgymnasium i södra Sverige. Vi valde att fokusera på ungdomar mellan 16-19 år där
det inte finns mycket tidigare forskning om skador. Studien genomfördes med hjälp utav en
enkätundersökning som delades ut till 103 elever, på fyra olika gymnasieskolor.
Idag finns det möjlighet för ungdomar att gå på ett gymnasium med inriktning fotboll, vilket
innebär att ungdomar har möjlighet att få en bra utbildning samtidigt som de har möjlighet att
träna fotboll under skoltid.
Resultatet visar att majoriteten av de elever som har valt en gymnasielinje med inriktning
fotboll ökar sin träning med 3-4 tillfällen i veckan. Studien visar att omkring 77 % av eleverna
har någon gång under sin gymnasietid varit skadad och utav dem har 42 % fått en
återfallsskada. I studien framkommer det att 85 % av alla skador sker i den nedre
extremiteten. De vanligaste skadorna är enligt vår undersökning fotledsskada, lårskada och
ljumskskada.
Nyckelord: elitfotboll, fotboll, fotled, gymnasium, knäskada, konstgräs, skador, återfallsskada
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1. Inledning
Fotboll utgör en av världens största sporter och har över 250 miljoner utövare. Fotboll var
från början en mycket våldsam sport och en match kunde utövas av flera hundra människor,
ofta från två rivaliserande byar. Det uppkom således ofta flera allvarliga skador under
matcherna och till och med dödsfall finns dokumenterade (Jönsson, 2006). Nutidens fotboll
är inte lika riskfylld, mycket tack vare tydligare spelregler och kunskapen om
skadeförebyggande träning (Hägglund, 2007; Jönsson, 2006; Waldén, 2007).
Idag drömmer många ungdomar om att bli proffs och kunna försörja sig genom att spela
fotboll. I nuläget finns det 1200 elevplatser fördelade på 70 gymnasieskolor runt om i Sverige
där ungdomar har möjlighet att läsa på ett elitfotbollsgymnasium (www.svenskfotboll.se).
Eleverna som läser på ett elitfotbollsgymnasium får en utbildning som kan hjälpa dem i
steget att bli professionella fotbollsspelare. Studier visar att de vanligaste skadorna för
ungdomar är överbelastningsskador som sker vid en ökning av träningspass och
spelintensitet (Hägglund, 2007). Är skolornas hårda träningsscheman för tuffa för
ungdomarna eller är det andra faktorer som orsakar de skador som uppkommer? Vår studie
riktar sig till de elever som har råkat ut för någon form av skada under sin gymnasietid.
1.2 Syfte
Syftet med denna studie är att undersöka skadehistoriken hos elever på
elitfotbollsgymnasium i södra Sverige.
1.3 Frågeställningar
· Vilka skador har eleverna?
· Vad orsakade skadan/skadorna?
· Under vilka månader inträffar flest skador?

2. Definitioner
I detta kapitel beskriver vi olika begrepp som kan uppkomma i studien.
2.1 Elitfotbollsspelare
Begreppet elitfotbollsspelare innefattar en idrottsutövare som befinner sig på nationell eller
internationell nivå, i högsta eller näst högsta divisionen/serien inom respektive idrott
(www.rf.se ). På ett elitfotbollsgymnasium ges eleven möjligheten att utveckla sin
fotbollstalang och samtidigt kunna kombinera sina studier med sitt fotbollsutövande
(www.svenskfotboll.se ).
2.2 Skada
En skada menas i denna uppsats vara en skada som sker under en match, träning eller annan
fotbollsaktivitet och som påverkar utövarens hälsa och prestanda negativt (Rolf, 2007).
2.3 Avgränsningar
Enkäten riktar sig endast till elever på elitfotbollsgymnasium i södra Sverige.

3. Bakgrund och tidigare forskning
I detta avsnitt presenterar vi fotbollens historia samt tidigare forskning.
3.1 Historia
Fotboll utgör världens största, och mest populära, sport med ungefär 250 miljoner
licensierade spelare av båda könen, världen över (www.fifa.com). Sporten fotboll tros
härstamma från Kina där militären använde en läderboll fylld med fjädrar och hår
(www.fifa.com). Sporten har därefter haft många olika skepnader och regler. År 1863, på en
pub i London, förändrades sporten till något som kan likna dagens fotboll (Jönsson, 2006).
Här skiljdes fotbollen och rugbyn åt och den första fotbollsorganisationen skapades, mer
känd som FA (Fotball Association). Fotbollen tog därefter över världen och idag följer
miljontals människor de största matcherna med stor spänning (Jönsson, 2006).
I Sverige dröjde det till år 1904 då den första fotbollsorganisationen skapades, vid namn
Svenska fotbollsförbundet. Däremot accepterades inte organisationen i Fifa (Federation of
international football associations) förrän två år senare, på grund av oenigheter mellan
Riksidrottsförbundet och Svenska bollförbundet. Även i Danmark började sporten utövas
relativt tidigt. Redan 1878 skapades en fotbollsklubb i Köpenhamn (Jönsson, 2006). I Sverige
finns idag ungefär 250 000 licensierade fotbollsspelare (www.svenskfotboll.com).
I Sverige kan ungdomarna idag välja att spela fotboll även på skoltid, ett fenomen som
startades i England redan på 1700-talet. De engelska internatskolorna använde fotboll som
en uppfostringsmetod för bråkiga ungdomar med aristokratisk bakgrund, men det ansågs
även vara bra för industrisönernas uppfostran tack vare det tuffa och våldsamma spelet
(Jönsson, 2006). Det dröjde innan Sverige skulle börja spela den engelska varianten av
fotboll. Anledningen till att Sverige var senare i utvecklingen av fotbollen tros vara
linggymnastikens tydliga avstånd från sporten på grund av dess våldsamma karaktär
(Jönsson, 2006).

3.2 Inre riskfaktorer
De inre riskfaktorerna beror på ålder, kön, tidigare skador, kroppsstorlek, rörlighet,
muskelstyrka, stress och rehabilitering (Arnason, Sigurdson, Gudmundson, Holme,
Engebretsen & Bahr, 2004; Von Porat, 2005). Studier har visat att spelare över 25 år är mer
skadebenägna än spelare under 20 år, vilket kan förklaras genom minskad muskelstyrka
tillsammans med stigande ålder (Arnason et al, 2004). Hägglunds (2007) studier visar dock
att ålder inte har någon signifikant skillnad på skadeincidensen. Han menar istället att
resultatet kan bero på yttre faktorer, såsom mindre speltid för yngre spelare på seniornivå.
Hägglund (2007) förklarar att skadorna kan bero på att yngre spelare inte är vana vid
ökningen av träningstillfällen och därför får överbelastningsskador. Han menar dock att
detta inte har någon koppling till ålder.
3.3 Yttre riskfaktorer
De yttre riskfaktorerna kan kopplas till omgivningen och kan bero på spelnivå,
träningsmängd, spelposition, regler, underlag, väder och utrustning (Arnason et al, 2004;
Porat, 2005; Waldén, 2007). Idag byggs det nya fotbollsplaner överallt i Sverige. Att spela
fotboll på grusunderlag under det kalla vinterhalvåret är inte längre aktuellt, då det nu finns
konstgräs att tillgå. Enligt Hägglund och Waldén (2012) finns det ingen tydlig skillnad i

skaderisken mellan konstgräs och naturgräs, däremot var risken för fotledsstukningar 35%
högre vid spel på konstgräs. Detta beror enligt Hägglund och Waldén (2012) troligtvis på
fotbollsskornas utformning med kortare dobbar.
Anledningen till konstgräsets frammarsch i Sverige är det kalla klimatet. Att kunna spela
fotboll året runt ses mer och mer som ett måste. Waldéns (2007) studier visar att risken för
skador är högre under försäsong jämfört med tävlingssäsongen. I Sverige har vi försäsong
under december-mars medan fotbollslagen i södra Europa har sin försäsong under juliaugusti (Waldén, 2007). Waldén (2007) fortsätter och menar att det kan finnas en koppling
till högre skaderisk beroende på klimat och region men att det krävs mer underlag för att
kunna fastställa detta.
3.4 Skadetyp och lokalisation
Fried och Lloyd (1990) menar att de flesta fotbollsskador sker från höften ner till fötterna.
Omkring 60-90 % av alla skador hos fotbollsspelare inträffar i den nedre extremiteten.
Målvakter utgör ett undantag då deras skador oftast inträffar kring den övre extremiteten
(Dvorak & Junge, 2000). Fotbollsskador beror, enligt Fried och Lloyd (1990) antingen på att
fotbollsspelaren har fått en spark eller att de har fastnat i underlaget och drabbats av en
vridning. Andra vanliga skador inom fotbollen är muskelbristningar, knäskador, fotledsskador
och mindre blödningar i underhudsfettet (Fried & Lloyd, 1990; Dvorak & Junge, 2000). Enligt
Hägglund och Waldén (2012) utgör den vanligaste skadan inom elitfotboll muskelskador som
har uppkommit under match. Hamstringsskador är de vanligaste skadorna inom fotboll idag
(Waldén, 2007). Det är även den skada som orsakar flest bortfall från träning och match och
tillsammans med ljumsk- och muskelskador orsakar de omkring 30 % av samtliga skador
inom fotbollen (Hägglund & Waldén, 2012).
3.4.1 Fotledsskador
Fotbollsvrist utgör en annan skada som ofta förekommer hos fotbollsspelare. Skadan
uppkommer vid upprepad översträckning och överböjning i fotleden, vilket medför att små
benfragment lossnar på grund av slitskada. Vid läkning bildas benpålagringar som minskar
rörligheten och ökar smärtan vid uppåtböjning och maximal nedåtböjning (Karlsson, 1997).
Det ledband i fotleden som oftast skadas löper mellan vadben och språngben och har till
uppgift att förhindra att foten glider framåt i förhållande till skenbenet. I omkring 70 % av
fallen av ledbandskador i fotleden är enbart detta ledband skadat. I omkring 20 % av fallen
utgörs av en kombinationsskada med bristning av ledbandet mellan vadbenet och
språngbenet samt mellan vadbenet och hälbenet. Skademekanismen är vanligen
inåtvridning av fotsulan och framfoten (Peterson & Renström, 2003).
3.4.2 Knäskador
Isolerade skador på det främre korsbandet kan uppstå till följd av vridvåld vid antingen
inåtrotation eller hyperextension (Peterson & Renström, 2003). Riskfaktorn att drabbas av
en fotbollsrelaterad främre korsbandsskada är enligt studier hög hos tonårstjejer. Studierna
visade dock att risken minskade med 24 % per år (Hägglund & Waldén, 2008; Waldén, 2007).
Hägglund och Waldén (2008) menar däremot att det inte går att se någon större skillnad i
risken för främre korsbandsskada eller knäledsdistorsion mellan män och kvinnor.

3.4.3 Underbensskador
Underbenet är bestående av vadbenet och skenbenet och omges av fyra slutna
bindvävsrum. Samtliga muskler, blodkärl och nerver ligger i dessa. Skador och smärttillstånd
i underbenet är väldigt vanligt i många olika idrotter (Karlsson, 1997). Frakturer, muskel- och
benhinnekontusioner i underbenet är relativt ovanligt bland fotbollsutövare idag, vilket
enligt Bahr och Maehlum (2004) kan bero på regeln om obligatoriska användandet av
benskydd. En av de vanligaste underbensskadorna inom fotbollen är enligt Peterson och
Renström (2003) en bristning i akillessenan. När skadan uppkommer hörs ofta ett
pistolskottsliknade ljud och smärtgraden beskrivs som intensiv hos den drabbade (Peterson
& Renström, 2003).
3.5 Skadeincidens
Skadeincidens betyder vanligtvis antalet skador per 1000 speltimmar, men det går även att
studera antalet skador per 1000 tränings- eller matchtimmar (Hägglund & Waldén, 2012;
Peterson, Junge, Chomiak, Graf-Baumann, Dvorak, 2000). Fotboll är en kontaktsport med
relativt hög skaderisk. Skaderisken hos manliga elitfotbollsspelare har enligt Hägglund (2007)
beräknats vara runt 65-91 % och 48-70 % hos kvinnliga elitfotbollsspelare. En studie av
Peterson et al (2000) visar att skadeincidensen, oberoende av spelnivå, är runt 10-15 skador
per 1000 speltimmar under såväl match som träning. Hägglund och Waldéns (2008) studier
visar ett liknande resultat där skadeincidensen är runt 10,5-12,3 skador per 1000
speltimmar.
Eftersom att det finns olika metoder att definiera begreppet skada hos fotbollsspelare
menar Hägglund (2007) att det blir allt svårare att se ett samband mellan olika forskningar.
Vissa metoder undersöker hur länge en spelare har vilat från träning och matcher medan
andra definierar en skada som en händelse som försämrar spelarens hälsa och prestanda.
Definitionen av en skada är enligt många forskare svårformulerad (Hodgson Phillips, 1999;
Hägglund, 2007; Rolf, 2007; Waldén, 2007). En skada kan vara när spelaren kräver läkarvård
eller missar träning eller match på grund av skadan (Hodgson Phillips, 1999; Hägglund, 2007;
Rolf, 2007; Waldén, 2007). Det som gör att en studie som är uppbyggd av antalet missade
träningar eller matcher mindre trovärdig beror på många yttre faktorer. Ett exempel är om
spelaren spelar i en amatörliga, där utbildad medicinsk personal saknas, och därför väljer att
spela en match trots skada. Spelaren kan även ha skadat ett finger eller en hand, vilket inte
förhindrar eller försämrar spelarens prestanda, och således kan spelaren ändå deltaga vid
match eller träning (Hägglund, 2007; Rolf, 2007; Waldén, 2007). Rolfs (2007) definition av en
skada är när en händelse försämrar spelarens hälsa och prestanda, medan Waldén (2007)
menar att vid användning av en sådan definition i en studie krävs det en noggrann filtrering
för att undvika alternativ som blåsor, blåmärken eller andra småsår, då dessa inte påverkar
utövarens hälsa eller prestanda märkvärt.
Återfallsskador är enligt Hägglund (2010) ett stort problem både i elit- och amatörfotbollen.
Orsaken till en större del av återfallsskadorna tycks enligt Hägglund (2010) vara avsaknaden
av medicinskt kunniga ledare, samt ett fungerande rehabiliteringsprogram. I
amatörfotbollen i Sverige sker de flesta av återfallsskadorna under match, medan det hos
elitfotbollsspelarna oftare sker under träning (Hägglund, 2010).
Det finns studier som undersöker om rehabiliteringsprogram med hjälp av ledare har någon
effekt, men enligt Hägglund (2010) krävs det mer forskning inom ämnet.

3.6 Träningsmängd
Ekstrand och Karlsson (1998) beskriver förhållandet mellan skador och träningsmängd.
Risken att råka ut för en träningsrelaterad skada är större i de lägre divisionerna. I de högre
divisionerna är det däremot vanligare att skadorna uppkommer under match (Ekstrand &
Karlsson, 1998). Hägglund och Waldén (2008) menar att skadeincidensen är likvärdig
oberoende spelnivå. Däremot visar studier att skadeincidensen under matchspel ökar vid
högre spelnivå. Studier har även visat att yngre spelare har en större risk att råka ut för
överbelastningsskador på grund av ökad träningsmängd, jämfört med seniorspelarna. Detta
beror dels på att yngre spelare inte får chansen att spela lika många matcher som de äldre
spelarna, samt den höjda intensiteten vid uppflyttning till seniornivå (Hägglund, 2007).

4. Metod
I detta avsnitt presenterar vi undersökningens olika tillvägagångssätt, hur bearbetningen av
det insamlade materialet har genomförts, vilka urval som har gjorts och vilka metoder som
har använts.
4.1 Val av metod
Vi har valt att göra en kvantitativ enkätstudie av elever på ett antal olika
elitfotbollsgymnasium. En kvantitativt inriktad forskning innebär undersökningar av
mätningar vid datainsamling och statistiska bearbetnings- och analysmetoder (Patel &
Davidsson, 2011). Metoden valdes för att kunna använda ett relativt stort urval av ungdomar.
I en enkätundersökning har respondenten möjlighet att skriva sina svar utan att någon i
närheten behöver se svaret, och respondenten slipper även att besvara känsliga frågor öga
mot öga (Ejlertsson, 2005). När studien riktas till en utvald målgrupp finns det möjlighet att nå
en högre svarsfrekvens, för såväl enkäter som intervjuer (Trost, 2001).
4.2 Urval
Vi har valt att tillämpa vår undersökning på fyra gymnasieskolor med elitfotbollsverksamhet.
Skolorna är belägna i södra Sverige och har upptagningsområde från hela landet. Inom de
utvalda skolorna och dess elitfotbollsutbildning studerade omkring 200 elever, varav 103
stycken deltog i vår undersökning. Åldersgruppen sträckte sig från 16 till 19 år och utgjordes
av 74 killar och 29 tjejer. Det externa bortfallet berodde på att en del av eleverna befann sig
på Bosön för tester med Svenska landslaget inom respektive åldersgrupp. Resterande
bortfall berodde troligtvis på sjukdom eller övrig frånvaro.
4.3 Forskningsetik
Vi har genom Vetenskapsrådets forskningsetiska principer förhållit oss till de fyra allmänna
huvudkrav som finns belagda för att få genomföra en forskning. Dessa krav utgörs av
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet
(Vetenskapsrådet, 2002).
När vi kontaktade rektorer och instruktörer informerade vi om vår undersökning och gjorde
de uppmärksamma på att enskilda elever eller skolor inte kommer att kunna spåras.
Informationskravet innebär att vi som forskare måste informera deltagarna om vårt syfte
med studien. Vi berättade även att allt material från intervjuerna endast kommer att
användas till vår undersökning för att besvara vår frågeställning vilket man ska förhålla sig till
i nyttjandekravet.
Konfidentialitetskravet handlar om att det insamlade materialet ska förvaras på ett säkert
ställe för att ingen utomstående ska kunna ta del av det. Vi angav även i enkäten att

eleverna skulle vara anonyma och att de inte behövde delta i undersökningen om de inte
ville vilket uppfyller samtyckeskravet. Om de valde att inte delta fanns alternativet att lämna
enkäten blank.
4.4 Genomförande
Vi började med att skriva ett brev till rektorerna på skolorna vi ville besöka (bilaga 1) för att
kunna få ett godkännande om att ta kontakt med instruktörer och elever för att göra en
enkätundersökning. Efter detta godkännande tog vi kontakt med en instruktör på respektive
skola. Vi informerade instruktörerna om vår enkätundersökning och därefter hjälpte de oss
att rekrytera deltagare. De tillfrågade eleverna fick tydlig information om undersökningens
syfte samt deras frivilliga deltagande. Att det var frivilligt att delta framgick även av enkäten.
Undersökningen genomfördes i slutet av en lektion eller träning. Eleverna svarade enskilt på
enkäten (bilaga 2). Om någon fråga uppstod kunde eleverna fråga oss direkt på plats.
Eleverna besvarade enkäterna på olika platser. En av studiegrupperna besvarade enkäterna i
en teorisal, medan resterande svarade efter ett träningspass genom att sitta på spelplanen
som de befann sig på. Under varje enkätundersökning fanns instruktörerna med på plats.
Respondenterna var över 15 år vilket gör att det inte krävs något samtycke från
vårdnadshavaren. Eleverna blev informerade om vilka villkor som gällde för dem i
undersökningen, att den var frivillig samt att de kunde avbryta när som helst.
Nyttjandekravet följdes då enkäterna endast kommer att användas för denna studie. För
att säkra deltagarnas anonyma svar har allt insamlat material låsts in så att ingen
utomstående skall kunna ta del av informationen.
Vid redogörelser och analys av resultaten har endast gruppjämförelser gjorts, vilket
uppfyller konfidentialitetskravet.

5. Resultat
I detta avsnitt redovisas resultatet från enkätundersökningen. I studien deltog 103
elitfotbollsgymnasieelever från fyra olika skolar i södra Sverige, varav 74 killar och 29 tjejer.
5.1 Antal skador
Tabell 1: Skadad under gymnasiet (N=103).
Svarsalternativ

Antal i procent

JA

Nej

77 %

23 %

Total
100 %

77 % av de 103 fotbollsspelarna har någon gång varit skadad under sin gymnasietid, medan
23 % aldrig har varit skadade under sin gymnasietid.
Tabell 2: Antal skador som har drabbat respektive elev (N=103)

Antal skador eleverna råkat ut för under gymnasietiden
Antal elever

Fördelat i procent

Antal skador

Antal skador per elev
Inga skador
24
23 %
0
1 skada
35
34 %
35
2 skador
60
30
29 %
24
3 skador
8
8%
12
4 skador
3
3%
10
5 skador
2
2%
6
6 Skador
1
1%
Total:
103
100 %
147
24 elever har inte skadats under gymnasietiden, vilket utgör 23 % av svarsgruppen. 34 % av
eleverna har drabbats av en enda skada, 29 % av eleverna har varit med om två skador, 8 %
har haft 3 skador och 6 % av eleverna har råkat ut för 4 skador eller fler. Totalt har det
inträffat 145 skador för de 79 elever som någon gång varit skadade. Det ger ett genomsnitt
på 2 skador per elev.
Tabell 3: Fördelningen av antal skador relaterat till elevernas ålder (n=78) P-värde. 0.008
Tabellen visar att 21 stycken elever som idag är 16 år har någon gång varit skadad. Av de
elever som är 17 år har 28 elever varit skadade, medan 28 stycken av 18-åringarna någon
gång har varit skadad. Den elev som vid undersökningstillfället var 19 år gammal har varit
skadad 3 gånger under sin gymnasietid.

Antal skador fördelat på hur gammal eleven är
Total

Antal skador
1 skada
2 skador
3 skador
4 skador
5 skador
6 skador
Total skadade elever
Totalt antal skador
5.2 Vanligaste skadorna

16år

17år

18år

19år

14
6
1
0
0
0
21
29

12
11
3
0
2
0
28
53

9
12
3
3
0
1
28
60

0
0
1
0
0
0
1
3

35
58
24
12
10
6
78
145

Av de 79 tillfrågade eleverna som hade svarat ja på att de någon gång varit skadad under sin
gymnasietid hade 25 % svarat att de någon gång haft en bristning, medan 24 % någon gång
haft en stukning eller en överbelastning. 12 % har haft en annan skada och 9 % har haft
andra ledskador. 5 % har haft en fraktur medan 1 % har fått en luxation.
Tabell 5: Elevernas kroppsdelsskador. (n=79)

Resultatet visar att de tre vanligaste skadorna, varav 79 elever har uppgett att de har
drabbats av, utgörs av fotledsskador, lårskador och ljumskskador. Det har uppkommit 36
fotleddskador, vilket motsvarar 25 % av svarsgruppens skador. Det har inträffat 26 lårskador,
vilket utgör 18 %, samt 22 stycken ljumskskador, utgörande 15 %. Knäskador har vidare
inträffat vid 20 tillfällen, vilket motsvarar en andel på 14 %. Resultatet visade även att 17 %
av tjejerna och 20 % av killarna under sin tid på gymnasiet någon gång hade drabbats av en
knäskada. Den övre extremiteten innefattande ryggen, framsida överkropp, armar och
huvud har drabbats av 23 skador, vilket motsvarar 15,5 % av svarsgruppens totala antal
skador. Den nedre extremiteten har omfattats av 122 skador, vilket utgör 84.5 % av samtliga
skador.
Antal skador kroppsdel
Antal skador
Kroppsdel
Fot
6
Fotled
35
Underben
6
Knä
20
Låret
26
Höft
6
Ljumske
22
Gluteus maximus
1
Ryggen
12
Framsida överkropp
4
Armar
6
Huvud
1
Totalt:
145
Övre extremiteten
23
Nedre extremiteten
122
5.3 Tidpunkt på året med högst skaderisk
Tabell 6: Tidpunkt för skadorna. (N=79).

Fördelning i procent
4%
25 %
4%
14 %
18 %
4%
15 %
0.5 %
8%
3%
4%
0.5 %
100 %
15,5 %
84.5 %

När på året inträffar skadorna

Årstid
januari - mars
april – juni
juli – september
oktober – december
Totalt

Antal svar

Fördelat i procent under året

16
26
34
33
109

15 %
24 %
31 %
30 %
100 %

Tabellen visar att av de fyra perioderna har 15 % svarat att det har uppkommit en eller flera
skador mellan januari-mars, 24 % har svarat att skadorna har uppkommit under april – juni,
medan majoriteten av eleverna har svarat att skadorna främst har uppkommit antingen
under perioden juli-september (31%) eller oktober-december (30%).
5.4 Skadeorsak
Tabell 7: Antal träningar i veckan för en elitfotbollsgymnasieelev. (n=102).
Antal träningar i veckan för
elitfotbollsgymnasieelever
Total
9 eller
0-2
3-4
5-6
7-8
fler
Elevernas
svar

1%

2%

12 %

72 %

13 %

100 %

Tabellen visar att majoriteten av eleverna tränar 7-8 pass i veckan. 13 % av eleverna tränar 9
eller fler pass i veckan.
Tabell 8: Ökning av träning efter att eleverna började på gymnasiet. (N=100)

Ökning av träning

Antal träningar
i veckan
Inget
1-2
3-4
5-6
7 eller fler
Total

Antal elever

Fördelning i
procent

8
15
69
7
1
100

8%
15 %
69 %
7%
1%
100 %

Tabellen visar att 8 % av eleverna inte har ökat sin träningsmängd sedan de började
gymnasiet. 15 % svarar att de har ökat sin träning med 1 till 2 pass i veckan. De flesta
eleverna har ökat med 3 till 4 träningar i veckan, vilket motsvarar 69 % av de tillfrågade
eleverna. 7 % har ökat med 5-6 träningar i veckan och 1 % har ökat med 7 eller fler
träningstillfällen sedan de började på gymnasiet.
Tabell 9: Underlag vid skada. (N=79)

På vilket underlag skedde skadan

Total

Har
inträffat

Naturgräs

Konstgräs

Grus

Inomhus

Annat
underlag

38 %

52 %

0%

8%

2%

100 %

Tabellen visar att av de elever som någon gång under gymnasietiden har skadat sig har 52 %
skadat sig på konstgräs. Det är 38 % som har skadat sig på naturgräs, medan 8 % har skadat
sig inomhus och 2 % har skadat sig på övrigt underlag.
5.5 Återfallsskada
32 elever har någon gång fått en återfallsskada under sin gymnasietid, vilket motsvarar 42 %
av eleverna. 45 elever har inte fått någon återfallsskada, vilket utgör 58 % av de elever som
någon gång haft en skada.

6. Diskussion och analys
I detta kapitel förs diskussion om resultat och metod. Kapitlet avslutas med förslag på
framtida forskning och slutsats.
6.1 Resultatdiskussion
6.1.1 Vanligaste skadorna
Syftet med denna studie var att beskriva skadehistoriken hos elever på
elitfotbollsgymnasium. Resultatet i vår studie visar att ungefär 85 % av elevernas skador
uppkom i de nedre extremiteterna. Vårt resultat går att jämföra med tidigare gjord forskning
inom området och visar att de vanligaste skadorna bland fotbollsspelare, både bland amatör
och elit, sker i de nedre extremiteterna. Fotledsskador, lårskador, ljumskskador och
knäskador var de vanligaste skadorna bland elitfotbollseleverna i vår undersökning, vilket
även överensstämmer med tidigare forskning (Arnason et al, 2004; Hägglund, 2007; Waldén,
2007).
Vår undersökning visar att fotledsskada utgjorde den vanligaste skadan bland elever på
elitfotbollsgymnasium. Skador i fotleden motsvarade 25 % av alla skador i vår studie men
enligt tidigare forskning har lårskador varit den vanligaste skadan inom elitfotboll (Arnason
et al, 2004; Hägglund, 2007; Waldén, 2007). Enligt vår studie stod lårskador enbart för 18 %
av skadorna hos eleverna. Ungefär 15 % av skadorna var skador i ljumsken och 14 % av alla
skador var knäskador. Knäskador har genom tidigare studier visat sig vara relativt vanligt
bland fotbollsutövare (Arnason et al, 2004; Hägglund, 2007; Waldén, 2007). Risken att
drabbas av en knäskada är enligt Waldén (2007) hög hos tonårstjejer, men skaderisken
minskar med 24 % per år (Hägglund & Waldén, 2008). Vidare visar vår undersökning att det
dock inte har påträffats någon skillnad mellan antalet knäskador bland killar och tjejer.
Resultatet visade att 17 % av tjejerna och 20 % av killarna under sin tid på gymnasiet någon
gång hade drabbats av en knäskada.

6.1.2 När på året inträffar flest skador?
Vår studie kunde inte bekräfta resultaten från tidigare forskning, att skaderisken är högre
under den svenska försäsongen (Waldén, 2007). Däremot visar våra resultat att flest skador
uppkom under perioden oktober-december (30%) och juli-september (31%), medan
försäsongen i Sverige löper mellan januari-mars. En bidragande faktor till att vårt resultat
skiljer sig från tidigare studier kan utgöras av att eleverna inte skiftar underlag särskilt ofta.
På samtliga elitfotbollsgymnasium vi besökte tränade och spelade eleverna på konstgräs.
6.1.3 Vad orsakade skadan/skadorna?
Inre och yttre riskfaktorer innebär den risk som finns att spelaren drabbas av en skada. Inre
riskfaktorer kan bero på ålder, kön, kroppsstorlek, tidigare skador, rörlighet, muskelstyrka,
stress och rehabiliteringsförmåga (Arnason et al, 2004; Porat, 2005). De yttre riskfaktorerna
är kopplat till omgivningen och kan bero på träningsmängd, spelnivå, spelposition, regler,
underlag, utrustning och väder (Arnason et al, 2004; Porat, 2005; Waldén, 2007). Det finns
mycket som kan vara avgörande för att en spelare ska drabbas av en skada. Därför krävs det
en bred undersökning av flera olika faktorer som kan ha orsakat skadan, för att utröna ett så
rättvisande resultat som möjligt.
Resultaten av vår studie visar att 24 % av eleverna någon gång har haft en
överbelastningsskada, vilket kan kopplas till Hägglunds (2007) studier där han menar att
yngre spelare inte är vana vid den stora ökningen av träning och därför drabbas av
överbelastningsskador. Vår studie visade även att 69 % av eleverna ökade sin träning med 34 pass i veckan sedan de startade sina gymnasiestudier.
Hägglund och Waldén (2012) menar att underlaget kan påverka skaderisken, men de
tillägger att det krävs mer forskning inom området. Enligt vår undersökning uppkom 52 % av
skadorna på konstgräs medan 38 % uppkom på naturgräs. Detta kan utgöra en bidragande
faktor till varför fotledsskador visade sig vara den vanligaste skadan i vår studie, vilket
Hägglund och Waldén (2012) menade ökade med 35 % vid spel på konstgräs. Resultatet kan
dock ge en missvisande bild av att det finns en övergripande högre skaderisk vid spel eller
träning på konstgräs då samtliga elitfotbollsskolor i stort sett alltid utövar sina träningar på
konstgräs.
6.1.4 Återfallsskada
Enligt vår studie hade 42 % av eleverna, både killar och tjejer, råkat ut för en återfallsskada
under antingen ett match- eller träningstillfälle. Att drabbas av en återfallsskada är enligt
Hägglund (2010) ett vanligt problem för fotbollsklubbarna i Sverige. Han menar vidare att 20
% av elitfotbollsspelarna i Herrallsvenskan och 19 % i Damallsvenskan har råkat ut för en
återfallskada (Hägglund, 2010). Vad är den bidragande faktorn till att spelarna får
återfallsskador? Hägglund och Waldén (2008) menar att bristen på rehabiliteringsprogram
och medicinsk uppbackning är några faktorer som bidrar till skadorna. Vår studie visade att
42 % av respondenterna hade haft en återfallsskada, 10 % svarade även att de aldrig hade
tillgång till en sjukgymnast under träningstillfällena. Avsaknaden av sjukgymnast kan vara en
bidragande orsak till den höga siffran av återfallsskador.
6.2 Metoddiskussion

Samtliga deltagare besvarade enkäten och fullföljde undersökningen. Därför inkluderas 103
elever i den slutliga analysen. För att besvara studiens syfte gjordes valet att göra en
enkätundersökning eftersom det skulle täcka ett större område i södra Sverige. Enligt
Ejlertsson (2005) når man ut till ett stort urval under en relativt kort tid och till ett stort
geografiskt område när en enkätundersökning genomförs. Eftersom vi har använt oss utav
fyra gymnasieskolor blir studien bredare och mer trovärdig än om undersökningen skulle
genomföras på enbart en skola.
Studiens syfte kan ha uppfattats som känsligt för vissa av ungdomarna och därför påverkat
resultatet. Även om enkäten var anonym kan eleverna ha uppfattat syftet som känsligt då
skadehistorik kan hindra en fotbollsspelares vidare karriär.
Eleverna besvarar enkäten i olika miljöer vilket också kan påverka enkätresultaten. En av
studiegrupperna fick svara på enkäten i en teorisal medan resterande grupper svarade på
enkäten i en idrottssal. Resultaten kan ha påverkats på grund av att eleverna upplevde
situationen annorlunda eller stressande och därav inte besvarat enkäten seriöst.
Under tiden som eleverna svarade på enkäten uppkom en del frågor kring “tillgången till
sjukgymnast” och vi förstod att eleverna missuppfattade yrkets innebörd när de trodde att
skolans massör räknades som en sjukgymnast. När frågorna utformas är det viktigt att tänka
på formuleringen och att använda sig av rätt ordval.
Svenska fotbollsförbundet utför tester av landslaget i slutet av varje säsong och eftersom
många elitfotbollsgymnasier har elever som är tillräckligt bra för att spela i
ungdomslandslaget ledde detta till bortfall när vi gjorde undersökningen. Om vi hade
genomfört undersökningen under tävlingssäsong hade vi eventuellt fått ett annat resultat.
Andra faktorer som kan påverka studiens resultat är om frågorna i enkäten är ställda på ett
korrekt sätt. Har frågorna en tillräckligt hög validitet, det vill säga mäter frågorna vad de
avser att mäta. Vidare är det även viktigt att frågorna har en hög reliabilitet. Formuleras
frågorna på ett felaktigt sätt anses det vara låg reliabilitet vilket vid upprepade mätningar
ger olika resultat. Vi genomförde därför en pilotstudie för att få en överblick om huruvida
enkäterna skulle fungera, innan vi fastställde det slutgiltiga formuläret. Med en pilotstudie
upptäcks fel och brister i en enkät, vilket hjälpte oss att göra vissa nödvändiga korrigeringar.
Resultatet av studien kan inte generaliseras för fotbollsspelare i allmänhet då resultaten
enbart har behandlat deltagarna i studien. För att kunna generalisera resultatet hade vi
behövt ett större urval.
6.3 Förslag på framtida forskning
Det hade varit intressant att undersöka vad skolorna gör för att motverka skador och vilka
rehabiliteringsmetoder de använder sig av. Då vi upplevde att det inte finns lika mycket
forskning kring damfotboll och dess skador jämfört med herrfotbollen, finner vi det
intressant att forska kring skillnaderna mellan killar och tjejers skadehistorik. Vidare hade det
även varit intressant att jämföra olika elitfotbollsgymnasium för att ta reda på skillnaden
mellan de olika skolornas skadehistorik. Slutligen hade det varit spännande att titta på fler
elitfotbollsskolor och även se hur många av eleverna som fortsätter som proffs efter
gymnasiet.

6.4 Slutsats
I denna studie har skadehistoriken hos elever på elitfotbollsgymnasium undersökts. Studien
visar att 77 % av deltagarna hade haft en skada under sin gymnasietid. Ungefär 85 % av
dessa var skadade i nedre extremiteten. Anmärkningsvärt för studien var att fotledsskador
stod för flest skador hos eleverna, jämfört med tidigare forskning som har visat att lårskador
och framförallt hamstringsskador är de vanligaste skadorna hos elitfotbollsspelare (Arnason
et al, 2004; Hägglund, 2007; Waldén, 2007). Vidare visade vår studie att
överbelastningsskador är vanligt bland ungdomar och en bidragande faktor till
överbelastningsskadorna kan ha varit att elevernas träning hade ökat med 3-4 pass i veckan
sedan de började på gymnasiet. Även om fotboll verkar innefatta en mängd olika skador
anser vi att sporten är relativt säker att utöva. I de fall skador uppkommer finns det enligt
vår studie en god tillgång på sjukgymnaster som kan hjälpa eleverna tillbaka till deras
ursprungliga nivå.
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Innovativt internationellt arbete
Institutionen för idrottsvetenskap vid Linneuniversitet bedriver sedan många år en
internationell verksamhet både på hemmaplan och utomlands. Inom ramen för detta sker
regelbundna utbyten med ett antal lärosäten. Denna artikel belyser ett särskilt
internationellt samarbete, inte minst för att det på studentsidan utvecklat innovativa
samverkansformer. Det handlar om ett samarbete med University of Stellenbosch i
Sydafrika, ett lärosäte med utbildnings- och forskningsverksamhet på idrotts- och hälsosidan
som väl överensstämmer med vad som erbjuds vid Linnéuniversitetet.
En aktuell beröringspunkt är utbildning och forskning som riktar sig mot området ledarskap
och coaching i idrott. Vid Linnéuniversitetet finns bland annat utbildningsprogrammet
Coaching och Sport Management och under senare år har forskningen intensifierats inom
området. Det finns också ett nära samarbete med idrottsrörelsen och i detta sammanhang
är de nationella centrum för friidrott och tennis som finns i Växjö särskilt intressanta.
Idrottscoaching och idrottsträning är också profilerade områden vid University of
Stellenbosch. Detta gäller såväl de akademiska delarna som all den idrott som sker vid
universitetet. Precis som i många andra länder har idrotten i Sydafrika en stark koppling till
universiteten och i gengäld är det idrottsliga föreningslivet mera begränsat.
Det innebär att det vid båda lärosätena exempelvis finns verksamhetsnära forskning och
utbildningsinsatser kring coacher/tränare/aktiva samt goda möjligheter att kombinera
studier och elitidrott. Dessa samfällda intresseområden utvecklas nu tillsammans och denna
samverkan realiseras bland annat via gemensamma forskningsprojekt, virtuella utbildningar,
utbyte av kompetens både genom lärare/forskare och administratörer samt internationella
möjligheter kring elitidrott och studier.
Det mest intressanta i det internationella samarbetet så här långt är nog det studentutbyte
som iscensatts. Även om det finns utrymme för utbyte på ett mera vedertaget sätt, dvs. att
studenter från respektive lärosäte vistas en termin eller mer vid det andra universitetet, har
det utvecklats andra former. Det handlar framförallt om något som benämns som short
courses. Konkret innebär att cirka 12 sydafrikanska studenter tillbringar tre veckor vid
Linnéuniversitetet i januari/februari varje år, där det mottagande lärosätet svarar för den
huvudsakliga delen av undervisningen, men man är fortfarande student vid det egna
universitetet. Fokus från vår sida blir då att arbeta med våra starka områden kring
ledarskap/coaching, men givetvis också presentera kulturella och sociala aspekter på i
synnerhet idrott i olika sammanhang. Såväl personal som studenter är involverade i att
erbjuda de sydafrikanska studenterna både god undervisning och ”minnen för livet”. I
gengäld studerar motsvarande antal studenter från ett av våra idrottsvetenskapliga program
– Coaching och Sport Management – vid Stellenbosch University tre veckor i mars månad. Då
handhar förstås sydafrikanska lärare och forskare undervisningen. Även här ges goda

möjligheter till att få en inblick i den sydafrikanska kulturen – både inom och utanför
idrotten.
Förutom utvecklingen av ny kunskap, som sker genom både naturliga internationella
perspektiv och lärare från andra kulturer, erbjuder utbytet oftast oförglömliga erfarenheter.
Det kan för de sydafrikanska studenterna handla om allt från att prova på aktiviteter som
skidor, skridsko, innebandy m.m. till att få en inblick i det svenska föreningslivet och skolans
undervisning i idrott och hälsa. Motsvarande möjligheter erbjuds förstås för de svenska
studenter och kan röra sig om utövande av aktiviteter som rugby, cricket, netboll m.m., men
också skolbesök och kontakter med olika idrottsklubbar. Särskilt intressant och berörande
har varit möjligheten att få en insyn i det idrotts- och fritidsliv som råder i några kåkstäder.
Detta innehåll i utbytet har utvecklats de senaste åren och de svenska studenterna har
engagerat sig i några s.k. Community Engagement projekt som bedrivs och där idrotten är en
utgångspunkt för integrering m.m. Engagemanget har inte bara varit aktuellt under perioden
i Sydafrika utan fortsatt på hemmaplan. För enskilda studenter har relationen med Sydafrika
också fått en fortsättning genom studier på avancerad nivå, där det på flera sätt ges
möjlighet till fortsatta internationella studier via bland annat s.k. Internship.
Sammantaget har utbytet mellan Linnéuniversitetet och Stellenbosch University så här långt
varit fruktbart och uppskattat. Som många andra samarbeten bygger det på en i grunden
utvecklande och berikande kontakt mellan personal från respektive lärosäte och vi ser med
spänning fram emot vad det kan leda till framöver.

Reflektioner kring årets Båstadturneringar samt svensk
tennis´ framtid
Bakgrund
Jag har som jag tog upp i motsvarande krönika förra året min allmänna idrottsbakgrund med
fokus på tennis. Mitt första tennisslag slog jag på en privat betongbana i Vallentuna i slutet
av 1940-talet. Sen dess har jag genom alla år följt svensk tennis - som tennisdomare,
tennistränare, tennisledare, administratör (kassör/valberedningsordförande), tennisskribent
(redaktör för olika tennisskrifter - även i dåvarande Tennistidningen), spelare, åskådare mm.
Spelar fortfarande tennis på veterannivå!
Nedan reflekterar jag kring årets bägge Båstadturneringar i tennis - Skistar Swedish Open för
herrer och Collector Swedish Open för damer i nämnd ordning vecka 28 och vecka 29 i juli
2014 samt i samband med dessa tävlingar svensk tennis´framtid. Den är som flertalet känner
till knappast ljus, men det finns enstaka bloss i mörkret. Återkommer till det!
Jag har nu bevistat årets turneringar för 49:e året i streck - som tennisdomare i 25 år och
därtill som "aktiv" åskådare resterande år. Dessutom som ung åskådare på 1950-talet och
början av 60-talet. Man kan säga att Båstad utgör en form av hemmaarena för mej i juli
månad. Båstad var lika givet och återkommande evenemang som tidigare Vasaloppet (29
lopp) och Bokmässan i Göteborg (20 år) - en ritual som det är svårt att avstå ifrån. Årets
turneringar utgjorde inget undantag.
Tveklöst har Båstadtennisen ändrat karaktär under åren som gått. På 1960-talet utgjorde
den stora resturangen och mötesplatsen STRAND nära banorna den givna mötesplatsen för
alla turneringens aktörer - spelare, tränare, domare, funktionärer, publik och alla slags
honoratiores. En otvungen arena där alla möttes. När STRAND brann ner i slutet av 1960talet innebar det slutet för detta otvungna möte. Under en mellanperiod fungerade Malens
Havsbad som en ersättning, men det blev inte alls detsamma. På 1990-talet uppstod en
annan typ av mötesplats - Pepe´s Bodega - intill banorna. Men här handlar det om en helt
annan publik - en yngre publik ofta med rötter i Stockholms innerstad. En publik som drar
runt med start i Båstad under "herrveckan" för att sedan förflytta sig till Visby och avsluta i
S:t Tropez i Frankrike. En ung publik med gott om pengar. För denna publik är tennisen
sekundärt. Samtidigt drar turneringarna i dag till sig sponsorer och kändisar i tennisens
kölvatten. Många är de olika event somm utspelar sig under dessa intensiva veckor.
Tennisen har som all annan elitidrott genomgått en omfattande kommersialiseringsvåg både
på och utanför banan.
Förr stannade många spelare kvar efter det att de blivit utslagna. Jag minns framför allt en i
sig habil spelare från 60-talet och som jag lärde känna - Bob Carmichael från Australien - som
hade gräs som sin specialitet och som följdriktigt blev tidigt utslagen i Båstad. Man han
älskade Båstad och stannade år efter år kvar ytterligare en eller två veckor. Vin, kvinnor och
sång utgjorde för Bob ett komplement till tennisen. I dag är läget annorlunda - efter

utslagning väntar nya turneringar. Det finns ingen tid att stanna kvar i denna svenska idyll.
Ett exempel: Sverigevännen spanjoren Ferrer (världssjua) åkte ut i kvartsfinalen i årets
turnering - lämnade snabbt för att förbereda sig inför Hamburgs 500-turnering, där han
nådde final, men förlorade mot argentinaren Meyer. Jag pratade med honom i Båstad, men
att stanna några dagar efter förlusten var helt otänkbart!
Sammanfattningsvis: Precis som alla annan idrott har tennisstrukturen förändrats genom
åren. Visst var tennisen seriös även förr, men inte alls på samma sätt som i dag. Som all
idrott har tennisen professionaliserats. Det gäller allt från själva spelet, administrationen,
arenorna, materialet (rackets mm) - ja i princip allt.
Båstadveckorna är idag också en mötesplats för såväl unga "brats" som sponsorer av olika
slag. De förra samlas framför allt på Pepe´s Bodega på kvällar och nätter, medan
sponsorerna har events och möten i olika lokaler runt omkring centrecourten.
Slutligen: det är roligt i dag, men det var mer avspänt och roligare förr!

Skistar Swedish Open för herrar
Herrturneringen i år var kantad av överraskningar. Det gällde både det vädermässiga som
det resultatmässiga. Huvudturneringen, som började den 7:e juli, var beträffande vädret
växlande till sen eftermiddag, då ösregnet förstörde delar av första omgången. Resten av
veckan var det fantastiskt väder fram till finaldagen, då ett förödande dagsregn nästan
spolierade hela finalspelet. En ekonomisk katastrof hotade, men i sista stund, dvs sent på
kvällen, kunde herrfinalen och dubbelfinalen spelas med några hundra åskådare på plats.
Det finns nämligen en klausul som säger att om dagsregn förstör en hel dags tennisspel får
åskådarna pengarna tillbaka - en arrangörs mardröm!
Nu till det spelmässiga. Tre svenska var kvalificerade till huvudturneringen - samliga wild
cards. Sverigetvåan Marcus Eriksson försvann första dagen efter en svag insats. Andra
dagens svenskar - 17-årige Elias Ymer (Sverigeetta - i dag runt 260 på ATP-rankingen) och
svensk-brasilianaren Christer Lindell (ca 280 på ATP-rankingen) - överraskade och vann sin
matcher. Framför allt Ymer bör harangeras efter en utmärkt match mot kazakstanen
Kukushkin (rankad 55 i världen). Den unge svenskens hittills främsta skalp. Sen föll bägge
svenskarna - Ymer och Lindell - mot blivande finalisten portugisen Sousa respektive
slutsegraren urugayaren Cuevas i raka sets , men efter hårt motstånd. Turneringens
huvudfavoriter: spanjorerna David Ferrer och Verdasco förlorade överraskande i kvarten
respektive semi mot fjolårsvinnaren argentinaren Berlocq respektive Cuevas. Det blev dock
en halv svensk vinst: Johan Brunström vann dubbeln tillsammans med amerikanen Monroe.
För att vara en 250-turnering (lägst i rang; övriga 500, 1000 och Grand slam- turneringar) har
Båstad tack vare sin popularitet bland spelarna en förhållandevis hög standard bland de
startande. Här fanns etablerade spelare som Ferrer (7:a i världen), Verdasco (cirka 25:a) och
Robredo (18), som dock samtliga försvann på ett relativt tidigt stadium. Det var tydligt att

motivationen saknades hos dessa. Och således i år en mycket överraskande utgång! Och
gladare vinnare än Cuevas och Johan Brunström får man leta efter. Och då ska man komma
ihåg att Cuevas varit långtidsskadad i drygt två år och många gånger funderat på att sluta.
Det är trots allt6 roligare att se kämpande och motiverade underdogs än mätta och
omotiverade stjärnor. Detsamma gäller för dubbelspecialisten och kämpen Brunström, som
under många år stått i skuggan av mer etablerade Robert Lindstedt.
Sen har arrangörerna sedan några år infört Legends Double, där gamla stjärnor visade att
deras spelstyrkan fortfarande är hög. Här fanns Tomas Enqvist, Magnus Larsson, Mikael
Pernfors, Mats Wilander, Anders Järryd och Magnus Gustafsson, Joakim Nyström och Simon
Aspelin - många av dessa världsspelare under "det glada" 80-talet. Ytterligare en stjärna dök
upp under en dag, intervjuades och spelade dubbel med Mats Wilander: John McEnroe. Han
visade fortfarande prov på sin eminenta tennisförmåga och höll sig för ovanlighetens skull
ganska lugn på banan. Legands Double är ett roligt och publikdragande inslag i den alltmer
seriösa tenniscirkusen.
Årets turnering tappade jämfört med fjolårets rekordsiffror - drygt 55.000 hade sökt sig
tennisen under herrveckan. Då ska man komma ihåg att nära 200.000 människor finns på
Bjärehalvön i mitten av juli enligt Båstad Turism och omsätter nära 282 miljoner kronor.
Förra årets fråga om herrturneringen skulle uppgraderas till en 500-turnering var i år en ickefråga. Arrangörerna - franska Lagardiere och PR Event - är trygga med sin lägre status.
Desutom får turneringen troligen draghjälp genom att nästa års turnering skiftar plats med
damturneringen, vilket innebär att tidsavståndet till slutet av Wimbledon blir två veckor i
stället för en. Det kommer att gynna möjligheten att få med fler toppspelare. Å andra sidan
kommer det i motsvarande grad att missgynna damturneringen. Den enes bröd ......! Sen
hoppas vi alltid på att få hit någon av de riktigt stora stjärnorna - både Nadal (vinnare av
Swedish Open i sin ungdom) och Federer har lovat att komma vid lämpligt tillfälle. Även
Djokovic visade intresse för Båstaddeltagande i samband med en Davis Cupmatch i Halmstad
för några år sedan.

Collector Swedish Open för damer
Även i år hade damturneringen lockat med världsettan Serena Williams som första namn.
Kontrakt var skrivet, men Serena drabbades av en virussjukdom i samband med Wimbledon
och lämnade återbud. Ytterliga två toppnamn - Flavia Penetta (11:a i världen) och Carla
Suarez Navarro (15 i världen) - lämnade återbud på grund av skador. Det blev en anonym
turnering, vilket bidrog till åskådarraset - 27.000 kom till årets turnering - nästan en
halvering jämfört med 2013. Man minns med visst vemod den tisdag förra året när Serena
Williams klev in i turneringen - fullsatt! En tisdag! Det har aldrig hänt i Båstadturneringens
snart 70-åriga historia. Sen lockade troligen det underbara vädret folk till badstranden i
stället för den gassande solen på centrecourten.

De i år toppseedade åkte samtliga ut tidigt - i första omgången! Här var tendensen snarlik
herrturneringen - ett relativt anonymt finalpar gjprde upp om segern. Tyskan Mona Barthel
vann en odramatisk final mot sydafrikanskan Chanelle Scheepers.
Svenskorna då? Till skillnad från herrarna Ymer och Lindell tog sig de svenska hoppen
Johanna Larsson (finalist i fjol) och Sofia Arvidsson inte förbi första omgången. Johanna hade
5-2 i skiljeset mot estniskan Kaia Kanepi, men tappade fokus och spelade spänt. En onödig
förlust! Sofia förlorade klart mot "bollgnetaren" Silvia Soler-Espinoza.
Nästa år kommer som nämnts ovan damturneringen att tidigareläggas, vilket gör det svårt
för arrangören att få med toppstjärnor - turnerringen ligger för nära Wimbledon. Man kan
hoppas att Serfena Williams av moraliska skäl ställer upp, eftersom hon inte kom till årets
turnering. Hon vann för övrigt US Open nyligen utan att släppa ett set. Det var hennes 18:e
Grand Slamseger (liksom Martina Navratilova och Chris Evert) och placerar henne i
toppskiktet genom alla tider - endast Margaret Smith Court (24 titlar) och Steffi Graf (22)
liksom 30-talets Helen Wills Moody (19) ligger före. Dessutom kunde hon lyfta fyra miljoner
dollar för sin insats inklusive en miljon för en serie turneringar. Den största summa som
någonsin utdelats i tennishistorien - herrarna inkluderat. Tennisen är jämfört med flertalet
andra idrotter tämligen jämställt. Och hon har säkert råd att komma till lilla Båstad - även
utan apperance money!

I backspegeln
I Sverige har tennisen långa anor tillbaka i tiden. På 1920- och 30-talet var de största
stjärnorna finansmannen Marcus Wallenberg, Sune Malmström och framför allt vivören och
wienerbrödsälskaren Calle Schröder. Dessa avlöstes på 40- och 50-talet av bollgeniet Torsten
Johansson, sluggern Lennart Bergelin och eleganten Sven Davidsson. Under 60-talet blev
tennis för första gången en folksport bland annat genom kämpen Ulf Schmidt och Sveriges
genom tiderna mest tekniske spelare - möjligen i konkurrens med 80-talets Mikael Pernfors:
Janne Lundqvist. Jag intervjuade Janne för vår interna tidning Panterbladet, när han hade
vunnit junior-SM i Alvikshallen 1954 och hans vision var klar: att bli bäst i Sverige! Att bli bäst
i världen fanns på den tiden inte på agendan.
Många i "rätt" ålder minns säkert DC-matchen mot Australien i Båstad 1964, där lilla Sverige
pressade den tidens tennisgigant Australien med stjärnorna Emerson och Stolle. Aldrig hade
tennisen via TV nått sådana tittarsiffror som just då. Sen följde en tennissvacka, som varade
inpå 70-talet, då en viss Björn Borg dök upp på arenan. Han skapade ett tennisintresse utan
like i Sverige samtidigt som tennisbanor byggdes som aldrig förr. Tennis blev plötsligt en
popsport. Björn Borgs fem Wimbledontitlar, sex titlar i Franska Öppna mm skapade en
tennishausse, som blev embryot till det svenska tennisundret på 80-talet. Björn blev för
några år sedan utnämnd till den främste svenske idrottsmannen genom alla tider - mycket

välförtjänt! Med sina elva Grand Slam-vinster tillhör han de fem främsta i tennishistorien på herrsidan… När Björn plötsligt slutade 1982 fanns redan en kader av unga juniorer redo
att ta över. Hela 80-talet blev en svensk tennissaga - en era som aldrig lär komma tillbaka.
Namn som Mats Wilander, Joakim Nyström, Stefan Edberg, Mikael Pernfors tillhörde denna
tennishistoria. Det känns nästan som en ynnest att ha varit med på den tiden.
Sen följde en ett sluttande plan för svensk tennis. Där fanns tveklöst ljuspunkter - Jonas
Björkman, Tomas Johansson, Tomas Enqvist, Jonas B. Svensson, Mikael Tillström tillhörde
exempelvis samtliga världseliten, men nedgången hade börjat. Senaste Grand Slam-vinsten
dateras till 2001, då Tomas Johansson vann Australien Open. Det är tretton år sedan!
Enstaka bloss har funnits även under perioden efter 2001 - framför allt i form av Robin
Söderling (bl.a. finalist i Franska Öppna två gånger!) och Joachim Pim-Pim Johansson (bl.a.
semifinalist i US Open) under en kortare period när han/Pim-Pim har varit skadefri. Sjukdom
(Robin; körtelfeber) och ideliga skador (Pim-Pim, axelskador) har stäckt dessa stjärnors
vidare tenniskarriärer. Robin var som bäst fyra i världen i november 2010 och Pim-Pim nia i
februari 2005. Idag känns dessa rankingsiffror som väldigt avlägsna. Vi är just nu nere " i
källaren", men ljuset uppåt finns där, även om det kommer att ta tid att åter bli en nation att
räkna med i tennisvärlden.

Svensk tennis framtid? Några reflektioner.
På herrsidan ser det lite ljusare ut jämfört med förra året. De bägge topprankade svenskarna
Elias Ymer och Christian Lindell har gjort klara framsteg både rent fysiskt och spelmässigt.
Framför allt imponerade Elias Ymer genom att i första omgången av Swedish Open slå den
55-rankade kaukasiern Kukushkin för att sedan förlora i andra omgången mot finalisten
Sousa. Lindell vann inte helt överraskande sin första match, men föll sedan knappt mot
slutsegraren Cuevas - tie-break i avgörande. De bägge svenskarna toppar nu Sverigerankingen och ligger på ca 260:e (Ymer) och 280:e (Lindell) på ATP-rankingen. Ett lyft jämfört
med förra året, vilket också medför att de bägge med all säkerhet spelar singlarna i Davis
Cup-mötet med Rumänien på bortaplan i september. Bakom dessa lurar Elias yngre bror
Mikael, som överraskande gick till kvartsfinal i US Open nyligen. Mikael tillhörde de yngsta i
startfältet med sina blott 15 år. Kännare jag talat med menar dessutom att det finns en
yngre bror kring 10 år, som kanske är den största talangen av de tre bröderna. Framtiden
ligger således i viss mån hos bröderna Ymer. Bakom Ymer och Lindell är det tyvärr ganska
tomt. Tidigare sverigetvåan Markus Eriksson spelade uselt i Båstad - endast tre game mot
den italienske veteranen Lorenzi. Då spelade han betydligt bättre förra året.
I skrivande stund har Sverige förlorat i Davis Cup mot Rumänien med 3-1. Christian Lindell
storspelade mot den rumänske ettan Adrian Ungur och vann i tre raka - Christians främsta
seger någonsin, medan Elias Ymer inte alls fick till det utan förlorade både mot Ungur och
tvåan Copil. Eller som förbundskaptenen Fidde Rosengren uttryckte det: "blytungt!".

Rumänerna ligger kring 130-140 på ATP-rankingen. Dessutom förlorades dubbeln
(Arvidsson/Brunström) efter tre jämna set. Nu finns en sista chans att stanna kvar i grupp
ett, dvs samma läge som i fjol, när vi efter många om och men lyckades slå Danmark, genom
seger i slutet av oktober. Vi har således långt kvar till internationell standard.
På damsidan är Johanna Larsson tämligen ensam att hålla hygglig standard, dvs ligga runt
100 i WTA-ranking. Johanna vann också överraskande två matcher i US Open innan det blev
respass. Här finns ytterligare potential. Sofia Arvidsson har tyvärr tappat och kan väl
knappast ses som ett framtidsnamn inom svensk damtennis. Nej, precis som på herrsidan får
man lita till att någon av de yngre spelarna tar ett kliv uppåt. Den jag i första hand tänker på
är Rebecca Peterson, som framför allt gjorde en fantastisk match tillsammans med Johanna
Larsson i dubbel. Det rysk-franska paret Panova/Thorpe krossades i kvarten och Rebecca var
banans dominant. Även i singel gjorde 19-åringen aktningsvärt motstånd, men föll mot
rutinerade slavakiskan Cepelova. Rebecca har kommit igen efter många skador och har
menar jag en lysande framtid - om hon får vara skadefri! Precis som under senare år är
svensk damtennis betydligt starkare än herrtennisen. Både Johanna och Sofia har varit
rankade kring 100-strecket i flera perioder - i Sofias fall ett tag närmare de 50 bästa.
Generellt kan man säga att det fordras en ranking kring 100 på både herr- och damsidan för
att kunna leva på sin tennis. Herrarna har som synes en bit kvar och får tills vidare förlita sig
på sponsorer och förbundet.
Svenska Tennisförbundet med ordföranden Stefan Dahlbo och generalsekreteraren Ulf
Dahlström i spetsen har satt upp några mer eller mindre konkreta mål:
·
·
·
·
·

att bygga fler tennisbanor
att få unga spelare att via roligare och enklare sätt tävla mot varandra
att förbättra klubbtränarna via utbildning samt att tränaryrket certifieras
att på ett bättre sätt komma ut i skolorna - satsning på minitennis
att få klubbarna att använda Play&Stay-konceptet i vardagsträning

Jag tror personligen det är viktigt att - precis som i början av 70-talet - bygga asfaltbanor i
bostadsområdena. Detta gäller inte minst för att kunna föra ut tennisen i invandrartäta
områden. Sen tror jag mycket på att återinföra bollplanken, som idag nästan är
utrotningshotade. Vad vore Björn Borgs framgångar utan nötandet på den välkända
garageporten i Södertälje? Det var här han grundlade sin enorma bollsäkerhet. På 70-talet
lanserades också s.k. ballback - ett skumgummiförsett transportabelt bollplank. Var finns
den idag? Sen saknar man 80-talets sammansvetsade grupper som på spartanska villkor åkte
runt i Europa och även Australien, där man tävlade och tränade tillsammans - där varje
träningspass var en form av tävling. Det fanns som Mats Wilander sa när jag talade med
honom i somras en vilja att bli så bra som möjligt - inte att vinna titlar och komma högt på
världsrankingen. En vilja som fanns hos dåtidens svenska stjärnor och som jag tycker saknas
idag. Även Robin Söderling har uttalat sig i samma banor.

Sen skedde specialiseringen på tennis förhållandevis sent. Exempelvis var både Björn Borg
och Mats Wilander duktiga ishockeyspelare. Man sysslade helt enkelt med många olika
idrotter innan specialiseringen tog fart kring 13-14-årsålder. Jag tror definitivt på
"mångsyssleri" före den definitiva idrottsinriktningen. Det gäller inte bara tennis utan
flertalet av idrotter. Idrottsforskaren Rolf Carlson vid GIH i Stockholm har i sin
licentiatsavhandling på 80-talet om det svenska tennisundret påvisat detta. Mångsyssleri
skapar en bra grogrund för att bli en bra tennisspelare. Även Fidde Rosengren menar
(Svenska Tennismagasinet, nr 4 2014) menar att det är bra att syssla med många idrotter i
unga år och saknar liksom jag den spontanidrott (läs: spontantennis) som förekom när man
var ung. Spontanidrotten är ju nästan utrotad idag, allting ska ske inom mer organisatoriska
ramar. Tråkigt!
Rörande spontanidrotten - det kan handla om fotboll, tennis eller andra sporter - kan jag
säga att jag är "uppfödd" med den. På 1950-talet i Abrahamsberg i Stockholms västerort
bildade jag tillsammans med grannen Anders Lundin (senare bl.a. rektor för Bosön
idrottsinstitut) ett fotbollslag - IF Pantrarna! Vi gjorde allt själva (vi var 11 år!!) - vi skaffade
tröjor, gjorde en egen tidning - Panterbladet - som hektograferades i cirka 100 ex och
anmälde oss till den exklusiva AT-cupen - bildat av tidningen - AftonTidningen. Vår egen
exklusiva tidning - Panterbladet - sålde vi senare i grannskapet för en billig penning. Som
bäst nådde vi en tredje plats och fick hämta plaketter i Eriksdalshallen! Och på den tiden var
det långt mellan västerort och söder i Stockholm. Det var en annan tid, som dagens ungdom
har svårt att föreställa sig. Jag saknar verkligen spontanidrotten från gamla tider. Detta gäller
inte minst tennisen! Förr gick man ut och spelade på lediga banor i närområdet - idag ska det
bokas via internet!

Efter denna parentes: Ett positivt tecken inför svensk tennis framtid är framväxten av olika
tennisakademier, där Good-to-Great framstår som ett gott exempel. Här drar Magnus
Norman, Niklas Kulti och Mikael Tillström ett stort lass. Jag menar att de bl.a. lagt grunden
till bulgaren Dimitrovs framgångar under senaste året med en ranking motsvarade 10 i
världen. Även bröderna Ymer tränas av den akademin. Ett annat positivt tecken är förra
årets anställning av Fredrik Fidde Rosengren (herrarna) och Lars-Anders Wahlgren (damerna)
som heltidsanställda förbundskaptener av förbundet med inriktning att utveckla svenska
tennistalanger samt att leda Davis Cup-laget till framgångar. Både Fidde och Lars-Anders är
enligt min mening absolut rätta personer på rätt plats. Det visar också att förbundet börjat
vakna upp ur sin törnrosasömn under de senaste 20 åren. Tidigare trodde förbundet att
svensk tennis var ett självspelande piano från de goda tiderna på 80-talet. Idag har man
insett realiteter och en stärkt ekonomi, förbättrad infrastruktur, förbättrad utbildning samt
etablerad regionalisering visar att man är på rätt väg. Men det vill jag betona - det kommer
att ta tid innan svensk tennis åter blir att räkna med inom världstennisen!

Den idrottspsykologiske rådgivaren Johan Plate påtalar i senaste utgåvan av Svenska
Tennismagasinet (nr 4 2014) att det saknas forskning kring tennis. Jag är beredd att hålla
med. Kanske Linnéuniversitetet/Växjö med den gedigna tennismiljö som finns där kan vara
ett embryo till ett forskningscentrum kring tennis. Många av våra tidigare världsstjärnor som
Mats Wilander, Stefan Edberg, Jonas Björkman m.fl. har vuxit upp i denna positiva
tennismiljö som Växjö TS med Åke Magnusson som pådrivande eldsjäl har inneburit. I Växjö
finns också "tennisprofessorn" Calla Hageskog, som numera är verksam på
Linnéuniversitetet/Växjö.

Slutligen - trötthet
Jag blir så trött på detta eviga handdukstorkande mellan bollarna. Det tar tid och är
irriterande. Förr existerade inte detta fenomen. Det borde absolut räcka med användningen
av handduken vid sidbytena. Det här med handduken har tyvärr blivit en ganska tom ritual.
Jag har påtalat detta för olika referees, de håller i princip med, men ingenting händer.
Jag blir också trött på vissa spelares högljudda stönanden vid varje bolltillslag. En av de
värsta i detta avseendet är världsstjärnan Sjarapova. Även om det är svårt med
gränsdragning, så vill nog de flesta få ett slut på detta stönande.
Jag blir fortfarande trött på många tennisföräldrar, som ifrågasätter tennistränarna och
skriker på sina barn i stället för att uppmuntra. Idrottsforskaren Christian Augustsson har i
olika sammanhang tagit upp detta problem, som inte bara gäller för tennisen utan även för
andra idrotter. Lars Björkman, far till Jonas Björkman, som jag träffat vid många tillfällen, var
i detta sammanhanget ett föredöme - lugn, sansad och uppmuntrande! Låt tränarna utföra
sitt arbete utan ständigt ifrågasättande av en del/tennis/föräldrar. Det är tränarna som är
experter - inte gapande föräldrar!
En annan sak som gör mej trött är dessa ideliga tidsöverdrag som vissa spelare ägnar sig åt.
Det gäller bl.a. Nadal, som har en mycket tidsödande ritual vid varje servande. Hans
tidsöverdrag bestraffas tyvärr sällan av alltför fega domare. Ett råd till dagens tennisdomare
- håll er till reglerna och beivra tidsöverdrag!
På tal om feghet från domarnas sida kommer jag ihåg Stockholm Open från tidigt 70-tal.
Ingvar Emmertz - legendarisk tennisdomare från Lund - och jag bestämde oss för att på ett
rigoröst sätt tillämpa övertrampsregeln vid servandet. Det väckte på den tiden stor förvåning
och protester från spelarnas sida, men vi stod på oss. Tidigare hade man i stort bortsett från
denna regel. Även på lokal nivå i samband med seriematcher i Lund dömde jag för
övertramp, när det var övertramp. Några spelare - inga namn - ställde sig 5 meter bakom
baslinjen som protest. Det gav knappast någon fördel vid servandet!! Så småningom började
även spelarna respektera övertrampsregeln, vilket har medfört att dagens spelare är rätt
noga med var de placerar foten vid servandet.

Stockholm Open

Nu ser vi fram emot nästa stora tennisevenemang - Stockholm Open den 11-19 oktober. Här
är redan världsstjärnorna Dimitrov (segrare förra året; rankad 10:a på ATP-rankingen) och
Berdych (7:a i världen) klara. Eventuellt kan även Andy Murray vara på gång. Tävlingsledaren
Robin Söderling kan även hoppas på fler stjärnor i sista stund. Det här att Robin Söderling är
tävlingsledare ser jag som ytterligare ett tecken på ett avslut av den egna tenniskarriären.
Mycket tråkigt för svensk tennis eftersom körtelfebern slog till precis efter hans kanske bästa
match i karriären - utskåpningen av David Ferrer i finalen i Båstad 2011. Lite paradoxalt hans bästa och sannolikt sista match i karriären. Att komma igen efter tre års bortavaro från
tennisen vore näst intill ett mirakel.

Anders Östnäs
idrottssociolog/tennisentusiast/fd tennisdomare

Grisbett och svårigheter att bevisa kausala samband
Nu kommer andra numret av Idrottsforskaren ut, vilket innebär att hösten är i antågande.
Jag hoppas att er sommar har varit fin. Vädret har varit alldeles fantastiskt, mycket sol och
värme, i den del av Sverige där jag har befunnit mig i alla fall. Det var ovanligt varmt i
havsvattnet också. På östra sidan av Skåne är vattnet vanligtvis så kallt att det gör ont i
benen när man går i. Men den här sommaren kom vattentemperaturen upp i otroliga 25
grader. Det var ovanligt många som hoppade i plurret, annars brukar de flesta hålla till på
stranden. Men den här sommaren gick det till och med att stanna kvar i vattnet en liten
stund, och inte bara ta ett fakirdopp.
Jag var på ECSS (European College of Sport Science) i Amsterdam i början av juli. Det var en
välbesökt konferens. Jag tror det var den näst största konferensen i ECSS’s historia (se en
separat artikel om konferensen här i Idrottsforskaren). Efter konferensen började jag min
semester, men inte helt som jag hade tänkt mig. Jag fick tillbringa första natten på
akutmottagningen på sjukhuset. Det hör nog inte till de vanligaste åkommorna så läkaren
fick springa iväg och läsa på om åkomman. När han kom tillbaka rynkade han pannan och sa
att det var inte alls bra odds. Grisbett är inget att leka med, grisbett och människobett är de
läskigaste betten, fortsatte han, hundar och katter biter ganska snyggt och har inte lika
mycket skit i munnen. Nähä, sa jag spakt och skämdes lite för att jag precis innan läkaren
kom hade tänkt avvika från akutmottagningen och strunta i besöket. Jag hade fått vänta så
länge och tänkte att det kanske läker av sig självt. Han spädde på med att jag var biten på
allra sämsta stället - i handen och griständerna hade sargat lederna. Sommaren startade
alltså på ett sätt jag inte hade tänkt mig, med stelkrampsvaccinering och tre kurer med
antibiotika som gick hårt åt magen. Nåväl, jag hade handen kvar och det konstiga var att jag
befann mig i ett nästan euforiskt tillstånd resten av sommaren, trots att handen var inlindad
och öm och jag hela var halvt illamående av all antibiotika i ett par veckor. Jag var så lycklig
över att jag hade min hand kvar. Den kunde lätt ha blivit grismat. Varför blir man grisbiten
undrar ni säkert. Jag utfodrade sonens utegrisar och en av dem gjorde plötsligt ett utfall och
högg till ordentligt. Har ni en aning om vilken kraft det finns i en griskäft? Jag har.
Under sommaren har jag funderat över kausalitet i allmänhet och i forskningssammanhang i
synnerhet. Till vardags försöker vi människor förklara det som händer oss och letar ständigt
efter orsaker. Inom forskningen är ofta målet att förklara hur saker och ting förhåller sig,
”voffor är det på detta viset?”. Kausalitet är ett mycket intressant begrepp, letandet efter
anledningar och orsaksförklaringar är oändlig. Ibland är det är för forskaren så frestande att
dra till med en konklusion långt utöver det som undersökningen kan påvisa. Man pekar på
kausala samband som kanske inte finns, eller åtminstone inte går att visa med den typ av
undersökning man har gjort. Jag har varit reviewer till ett par artiklar i sommar och har
återigen stött på ”kausalitetsproblem”. Man vill visa någonting som man verkligen vill föra
fram och i slutänden så faller hela undersökningen för den kan inte visa på det som man
egentligen ville. Jag funderade också över kausalitet när jag var på ECSS-konferensen och
lyssnade på presentationerna och ibland funderade om inte en del slutsatser var lite
övermaga och genomskinliga. Det är svårt att visa på orsak-verkan. Samband går att visa på,
det är när det kommer till att ange riktningen på sambanden som det blir mycket, mycket
knivigare. Media väljer att rapportera om forskning som ger braskande rubriker. Det blir
också en fälla för forskarna som kanske frestas att dra lite för höga växlar på sina

forskningsresultat och tubbar på kausaliteten. Speciellt är rubriker kring sådant som är farligt
för oss säljande i mediabranchen. För ett antal år sedan slogs det upp i stora rubriker att
akrylamidhalten i potatischips var hög. När man läste rubriken kunde man få uppfattningen
att ett par chips var direkt dödande. Chipsförsäljningen gick drastiskt ner. Men sedan är folks
minne ganska kort så efter en tid hade försäljningen gått upp till samma nivå igen.
Forskningen ska jobba ex ante, dvs tänka efter före. Forskaren ska tänka efter före hur
inblandade deltagare påverkas av själva undersökningen, hur analyserna görs, hur resultaten
presenteras, hur resultaten kan påverka allmänheten etc. Media jobbar alltid ex poste, dvs
de tänker efter efteråt. En liten dementi efter en stor anka kan ofta inte uppväga den skada
som redan har skett. När media använder forskarnas material kombineras ex ante och ex
poste-förfarandet. Forskarna publicerar oftast sina resultat i speciella forskningstidskrifter
som allmänheten aldrig tar del av och det är egentligen inte förrän forskarnas resultat
kommer ut i vanlig media som de får genomslagskraft. Alltså är forskaren också mån om att
visa på mediaintressanta rön. När dessa två möts - forskningen och media, blir det än mer
viktigt att forskningen håller fanan högt och inte frestas till lättvindiga konklusioner om t ex
kausala samband som inte går att påvisa.
En annan fundering jag har haft i sommar är kring forskning i mötet mellan idrott och ickeidrott. Jag vet inte vad jag ska kalla det egentligen, icke-idrott är kanske övriga samhället.
Idrottsforskningen handlar om idrott och annan forskning handlar om annat. Det jag tänker
på är det som finns mittemellan, det som finns i spänningsfältet mellan idrott och övriga
intressen i samhället. Jag är inte påläst och antagligen finns det en massa forskning kring
detta. Det skulle vara kul om någon som är påläst kring detta skulle kunna skriva lite om det i
Idrottsforskaren. Låt mig berätta om ett par episoder och förklara vad som fick mig att
fundera på detta. Jag promenerade en dag i somras med sonens lille hund på stigarna i
Yngsjö. Jag har två söner, en grisägare och en hundägare! Nåväl, vovven nosade runt så långt
kopplet räckte och jag gick i egna tankar. Lugnt och fridfullt. Plötsligt får vi kasta oss handlöst
ut i skogen för att inte bli nermejade av ett trettiotal cyklister på mountainbikes. Det var mitt
ute i skogen på små gångstigar. Naturen i Yngsjö är havsnära med kuperad tallskog och när
man promenerar är det småbackigt upp och ner och man ser inte vad som finns bakom nästa
krön. Plötsligt flyger det alltså fram cyklar i mycket hög hastighet. Cyklisterna har kartor på
sina cyklar och är helt fokuserade på dessa. Jag tror inte ens att de hann se mig och vovven.
Min känsla för idrott var inte positiv i det ögonblicket, den var snarare hatisk. Normalt tillhör
jag den positivt inställda delen av befolkningen till idrott, till och med den mycket positivt
inställda delen, men i ett huj förvandlades jag till att ingå i den negativa delen. När
cyklisterna försvunnit var första frågan - Vad var det?, andra var - Får man göra så? Jag visste
inte det då, men jag hade hamnat i tävlingsområdet för EM i mountainbikeorientering.
Undrar hur många andra som fick kasta sig åt sidan för att släppa fram hejdukarna på cykel.
Normalt är det inte tillåtet att fara fram på cykel i detta område, men nu var det plötsligt
tillåtet. Hur påverkar detta folks syn på idrott? Hur påverkar det dem som redan är negativt
inställda till idrott? Nu till situation nummer två. I vårt familjeföretag driver vi
turistverksamhet och har ett ganska stort vandrarhem. Vi kan ta emot drygt hundra boende.
För några år sedan hade vi ca 70 personer från Föreningen Norden boende hos oss.
Samtidigt hade vi ett trettiotal handbollsspelare från ett allsvenskt lag. Handbollslaget var
välinformerat om vilka regler som gällde på vandrarhemmet. Mitt i natten fick vi ett
telefonsamtal från övriga boende om att handbollsspelarna var berusade och störde övriga
gäster. Det blev utryckning och tråkig hantering av både övriga gäster och

handbollsspelarna. Nästa dag hade vi samtal med den ansvarige idrottsledaren, som själv
inte hade sovit över hos oss utan bara hade varit med om att ordna kräftskiva och sprit och
sedan sovit hos en kompis. Han hade bara lämpat av de unga spelarna hos oss och var helt
oförstående till att övriga gäster var upprörda och att vi som ägare till anläggningen var
upprörda över att våra gäster blivit störda och negativa. Han var också helt nonchalant inför
det faktum att spelarnas rum var lämnade nersvinade. Han utstrålade helt enkelt
divafasoner och menade att elitidrottare ibland kunde bete sig så här. Varje gång jag ser
honom på teve och hör honom uttala sig känner jag avsmak för idrott och förstår verkligen
att idrott inte alltid kan ses som något positivt utav alla.
En annan händelse från i sommar satte också igång funderingar kring synen på idrott hos
allmänheten. En av etapperna i Femdagarstävlingen i orientering gick i Friseboda och
tävlingsområdet var alldeles intill havet. Det såg förresten nästan ut som i Ganges när alla
orienterarna badade efter genomförd löpning. För att kunna göra ett tillräckligt stort
målområde hade man huggit ner strandnära tallskog på ett stort område. Det är ett
naturreservat och det är inte tillåtet att göra något som helst ingrepp i denna skog. Normalt
sett alltså! Men nu var det inte normalt, det skulle vara orienteringstävling och hela skogen i
naturreservatet höggs ner för det behövdes som dusch- och målområde. En del protester
har hörts, men tystats då det var positivt med att det skulle komma så mycket folk till
orienteringstävlingen. Återigen ställer jag mig frågan - vad händer i spänningsfältet mellan
idrottens intressen och andra intressen i samhället? Ni som forskar inom detta område eller
är inlästa på forskning om det, hör gärna av er och skriv i Idrottsforskaren. Det gäller
förresten alla andra också som har något intressant ni vill dryfta. Varmt välkomna att skriva i
Idrottsforskaren! Skicka era bidrag till vår redaktör Anders Östnäs. Stort tack till er som är
medverkande författare till artiklar i detta nummer.
Det har varit prisutdelning i Ignobel. Forskning som först leder till skratt, sedan får oss att
tänka har premierats. Det är juryns ledord när den delar ut de så kallade Ignobel-priserna.
Det är seriös forskning det handlar om och priserna delas ut på Harvarduniversitetet varje år.
Här några av årets priser:
Fysik: För klarläggande av graden av friktion mellan ett linoleumgolv och en sko när det
ligger ett bananskal mellan dem, och vad i bananskalsgeggan som orsakar glidet.
Neurovetenskap: För undersökningar om hur vanligt det är att folk kan se Jesus ansikte i
rostningen på en toast och vad det beror på.
Hälsa: För ingående studier i huruvida det kan få negativa mentala följder av att ha katt.
Mycket tyder på att kattbett kan överföra virus som kan framkalla depressioner (undrar hur
det är med grisbett?!)
Biologi: För upptäckten att hundar som kissar och bajsar oftast ställer eller sätter sig i
jordens magnetfälts nordsydliga riktning.
Konst: För klarläggande att personer som blir skjutna i handen med en laserstråle känner
betydligt mindre smärta om de samtidigt tittar på en vacker tavla än om de ser på en ful.
Medicin: För upptäckten att svårstoppat näsblod hejdas effektivare om näsborrarna fylls
med strimlor av rökt fläsk.
Näringslära: För banbrytande forskning om att isolera mjölksyrabakterier ur
småbarnsavföring för användning som probiotisk startkultur för tillverkning av fermenterade
korvar.

Ekonomi: För forskning om den italienska regeringens snabbhet att utnyttja EU’s
bestämmelser om att räkna in all illegal verksamhet i BNP för att höja denna.
Jag kunde inte hitta någon prisbelönt idrottsforskning i detta års prisutdelning. Jag vet inte
om man ska se det som positivt eller negativt!
I november är det dags för SVEBI’s årskonferens. Den 26e och 27e november hoppas jag att
ni alla kommer till Kristianstad. SVEBI’s konferens är en del i stadens 400-årsfirande. Kom
och fira med oss! Ta tåget, flyget eller bilen till Kristianstad! Det blir intressanta
forskningsföreläsningar, god mat, dans, roliga happenings och som vanligt mycket trevligt
folk och samvaro. Varmt välkomna! Observera att vi har förlängt tiden för billigare avgift
fram till den 15 oktober. Ni hittar programmet här i detta nummer av Idrottsforskaren. För
mer info se www.hkr.se/svebi2014
Jag påminner också om att vi tar emot artiklar till Swedish Journal of Sport Research. Den är
numera en Open Access Journal och spridningen av de publicerade artiklarna sker digitalt så
att tillgängligheten ökar. Besök vår hemsida www.svebi.se för mer information.
Jag önskar er en finfin höst. Själv ser jag ovanligt positivt på framtiden. Undrar om det beror
på grisbettet? Kan det finnas kausala samband mellan grisbett och framtidstro? Lev väl!
Bästa SVEBI-hälsningar

Ann-Christin Sollerhed
Ordförande i SVEBI

ECSS Amsterdam 2014 - Sport Science around the canals
European College of Sport Science-konferensen gick av stapeln den 2-5 juli i Amsterdam.
Konferensen hölls i RAI Convention Centre, en stor anläggning som ligger ca 3 kilometer
utanför Amsterdams centrum. Jag bodde ganska nära centrum och tog bussen ut till RAI. Det
tog 35 minuter med buss och det verkade vara hur långt som helst. När jag sedan tittade på
kartan var det i realiteten inte så långt, bussen hade kört i kringelikrokar så att det var därför
det tagit så lång tid.
Willem van Mechelen basade tillsammans med Arnold de Haan och Peter Beck för
konferensen. van Mechelen är en av mina favoritföreläsare, torr humor tillsammans med
stort kunnande gör att det blir både roligt och intressant. Öppningen av konferensen var
rolig och imponerande. En kvinna i tantig dräkt kom in på scenen och skulle hålla en
föreläsning. Hon verkade allmänt virrig och hade med sig en jätteväska med böcker. Hon
pratade oavbrutet och gav intryck av att vara en nördig världsfrånvänd forskare. Så
småningom kom två killar också in på scenen. Det visade sig att de alla tre var jonglörer,
mycket skickliga sådana. Det fantastiska var att de samtidigt som de jonglerade pratade om
forskningsproblem och höll låda utan att tappa bort sig. Många kände igen sig i
beskrivningarna av alla forskningsdilemman de tog upp. Det många dock inte kände igen sig i
var att kunna jonglera samtidigt som man klarar av att hålla en komplicerad presentation.
Simultankapacitet på hög nivå. Mycket skicklig och genial öppning på konferensen.
Plenarföreläsningarna var gjorda som små dueller med olika teman, män vs kvinnor, gammal
vs ung etc. Den första hade titeln Women versus men in sport and exercise och föreläsae var
Brown från Australien och Hunter från USA. Den andra hade titeln Who has the future in
public health - young or old? och duellanterna var Chin från Holland och Boreham från
Irland. Den tredje hette Interaction between thermal environment, mental and physical
status of the athlete and power output, föreläsare Flouris från Grekland och Daanen från
Holland. Det kändes lite förvirrande med duellstuket, speciellt i de två första sessionerna.
Men det kan ju vara tänkvärt att utmanas i att tänka ur olika perspektiv. I föreläsningarna
om satsningen inom public health argumenterades det för satsning antingen på de unga eller
för de gamla. Argumenten för de unga var att framtiden ligger framför dem och det är viktigt
att de hålls i trim för att inte kosta i framtiden. Å andra sidan argumenterades det för
satsning på de äldre eftersom de kommer att vara så många till antalet om några år och
kommer att generera stora kostnader om de inte hålls i trim. En försiktig undran smyger sig
in, går det inte att satsa lite på båda grupperna?
Plenarföreläsningen om människans förmåga att anpassa sig till värme respektive kyla var
intressant och jag noterade att människan generellt har mycket lättare att adaptera till
värme än till kyla. Vi är i grunden tropiska varelser och visst kan man under kalla vinterdagar
undra vad som skedde när människan som art kom på att vandra norrut överhuvudtaget.
Den fjärde och sista plenarföreläsningen hann jag inte höra eftersom jag åkte hem den
dagen. Den hade titeln Challenges for the Paralympic Games: fairness and identity.
Föreläsare var Vanlandewuck från Belgien och min gode vän Mike McNamee från
Storbritannien. Många av er träffade träffade Mike och lyssnade på honom på senaste
SVEBI-konferensen i Stockholm.

ECSS-konferensen är så oerhört innehållsrik och stor att det stora problemet är att kunna
bestämma sig för vilka föreläsningar man ska gå och lyssna på och vilka man ska missa. Det
är många parallella föreläsningar och många gånger hamnar man i en valsituation. Jag
lyssnade på många bra presentationer men jag vill framhålla en som jag tyckte var väldigt
bra. Det var en kille från Schweiz, Eggenberger som höll en presentation om aktivering av
prefrontala cortex hos äldre personer samtidigt som de utövade gångträning. Resultaten var
intressanta, presentationen klar och tydlig med många humoristiska inslag, riktigt bra.
Ett stort antal idrottsforskare från Sverige fanns med i Amsterdam. Det största gänget kom
från Malmö högskola och de hade ett eget informationscentrum där de gjorde reklam för
nästa ECSS-konferens. Det är ju så att nästa år går ECSS i Malmö, vilket är oerhört spännande
och kul. Vi önskar arrangörerna i Malmö stort lycka till och visst ses vi SVEBI.aner i Malmö
nästa år!

Ann-Christin ”Lollo” Sollerhed

Internationell konferens
om utseendefixering, kroppsuppfattning och hälsa

KRISTIANSTAD
9 – 10 DECEMBER 2014
Under två dagar träffas forskare och praktiker, från ett 30-tal länder,
samtidigt som ledande experter från olika discipliner presenterar de
senaste forskningsresultaten och/eller praktiska erfarenheterna vad
gäller utseendefokusering, kroppsuppfattning och hälsa.
Ett tvärvetenskapligt fokus innebär att problemområdet kommer att
belysas med fokus på utbildning, arbetsmarknad, sjukvård och
folkhälsa utifrån medicinska, sociala, samhällsvetenskapliga och
kulturella perspektiv. Detta sker genom 5 keynotes (45 min/keynote)
och 12 presentationer (20 min/presentation).

INVITED SPEAKERS
Professor Susan Paxtons forskning har fokuserat på riskfaktorer för och
prevention av negativ kroppsuppfattning och ätstörningar. Hennes stora nu
pågående forskningsprojekt utforskar den tidiga utvecklingen av
kroppsuppfattning och ätbeteenden, kroppsuppfattning och ätstörningar vid
kritiska utvecklingsfaser samt utvärdering av skolbaserade interventioner för
prevention av stigma förknippat med ätstörningar. Professor Paxton arbetar vid
La Trobe University, Melbourne.
Dr Bryn Austin är en prisbelönt forskare, lärare och mentor från Harvard School
of Public Health och Barnsjukhuset i Boston. Hon är där chef för ett strategiskt
utbildningsinitiativ
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ng Division of Adolescens and Youngg Adult Medicine,
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Professor Ron Strauss forskningg har fokuserat på de sociala konsekvenserna av
kroniska hälsoproblem som kraniofaciala anomalier och hiv/aids. Hans arbete
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PRAKTISK INFORMATION
Kostnaden är 500 kr för två dagar, inklusive för- och
eftermiddagsfika för båda dagarna.
Lunch finns att tillgå i anslutning till konferensen till en kostnad av
ca 80kr (betalas på plats)
Anmälan till konferensen görs genom inbetalning av konferensavgift
till "Högskolan Kristianstad Uppdrag AB". Ange ditt namn och
koden: COST IS1210
IBAN: SE 68 8000 0831 3952 4003 2010
Om betalning sker utanför Sverige ange BIC/SWIFT: SWEDSESS
Skicka bekräftelse och förfrågningar till Martin Persson:
martin.persson@uwe.ac.uk
Mer information om konferensen, hotell etc. finns på hemsidan:
www.appearancematters.eu

Överkalix - en attraktiv natur- och sportkommun: några
utvecklingsvägar
Mitt arbete inom IdrottsEkonomiskt Centrum (IEC) ger mig många möjligheter till analyser av
det stora idrotts-. sport- och friluftslivet i Sverige. Landets kommuner uppvisar en stor
variation i dessa avseenden. I sommar har jag vistats i Norrbotten ett par gånger och har då
diskuterat med ledande personer i kommunen och i Överkalix IF. Denna förening utsågs
2013 till Norrbottens bästa idrottsförening. Den har häpnadsväckande 750 medlemmar i en
kommun med 3500 invånare.
Överkalix har 3 542 invånare ( 0,038 % av Sveriges befolkning respektive 1,4 % av
Norrbottens 248 000 invånare) och den totala ekonomin dvs BruttoNationalProdukten (BNP)
lokalt räknad som BKP/BRP (med genomsnittstal för riket) uppgår till ca 1 400 milj skr (dvs
ca 0,038 % av landets ekonomi). Enligt tabellen i regionen är BRP ( BNP) 189 000 kr per
invånare dvs vi får en samlad ekonomi i kommunen räknat på detta sätt som uppgår till 670
milj som är 54% av landets genomsnitt. Vid riksgenomsnittsvärdet per invånare i landet får vi
1 240 mkr. Här finns således många osäkerheter i hur vi avgränsar BRP-ekonomi till en viss
kommun och det gäller också Överkalix. Vår analys här håller sig av många skäl till en
korrigerad BRP till ”normal” nivå på något lägre 1300 mkr.
Antalet företag kan med förväntat riksgenomsnitt inklusive firmor med F-skattesedlar
bedömas till ca 350. Verkligt värde anges av mina kontakter till ca 400 st, vilket vi använder
här. Vissa beräkningar där alla skogsägare ingår i summan företagare pekar mot för
Överkalix del 450 företag. Det är en företagarandel på 12,6 % av all befolkning mot
riksgenomsnittets 10 %. Överkalix är därmed en relativt god företagarkommun.
Kommunens näringspolitik och strategier för tillväxt diskuterades under olika möten 2013
och 2014 och visar en diversifierad ekonomisk bild. Transporter, handel och olika
byggtjänster mm utöver turism och besöksnäring framträder.
BA Larsson och utvärderingsnätverket Nordeg arbetar med en modell för lokal utvärdering
och kommunutveckling ( LocalValue Development). Den infogas här och kan användas på
olika sätt i olika diskussioner om kunskap,kompetens och strategier i kommunen. Enligt
detta synsätt skapas ett klimat för företagande, välstånd,lärande och innovationer, där
många faktorer samverkar. De senaste två åren samlar författaren data om olika
sociala,ekoniska och kulturella egenskaper som kan observeras i samhället Överkalix. Det
som bedöms är graden av följande egenskaper:
Företagsamma invånare, entreprenörer och en kultur av mod och risktagande
Meningsfullhet, framtidstro, projekt som skall genomföras
Positiv identitet dvs kommunens/stadens självbild (i de listade faktorerna här),attraktivitet
Civilitet, trygghet, goda dygder i relationer, låg kriminalitet, frånvaro av rädsla

Demokrati, frihet, jämlikhet, känsla av rättvisa i livets olika skeden
Mångsidig social ekonomi, socialt och kulturellt kapital med tilltro (trust)
Låga värden i ohälsa, upplevd god psykisk och fysisk hälsa
Kulturaktiviteter, estetik, skönhet
Intensiv kunskaps- och kompetensutveckling ( universitet etc)
Kommunikation, olika typer av nätverk mot omvärlden regionalt, nationellt, globalt
Kreativitet och innovationer är en tradition , en kultur
Kritisk debatt, omprövande och utvärderande kultur, medvetande om sitationen
God fysisk miljö, rik natur med biodiversitet och total uthållighet (sustainability)
( Faktorer ingående i BA Larssons och Nordegs modell för Local Value Development (LVD) och
som mäts av Nordegs system för Social Metric, se bl a Åke E Andersson, Richard Florida, Robert
Putnam, James Coleman )
Vad betyder detta breda perspektiv på en kommun? Här hävdar många ekonomer och andra
samhällsvetare att det lokala sociala nätverket är grunden för ekonomisk tillväxt men också
grunden för en attraktiv kommun. Socialt och kulturellt kapital är de värden som bygger
samhället även i Överkalix. Med den rika naturen som omger människorna kan nya
naturbaserade verksamheter skapas. Mot denna bakgrund drivs tillväxtprojektet som syftar
till mer breddidrott, mer utomhusbaserde sporter och friluftsliv. Särskilt i de aktiviteter där
Överkalix har extra goda möjligheter.
Naturbaserade verksamheter som sportfiske, jakt, vandring mm
Sverige och övriga norra Europa har en omfattande och rik naturgeografi. Denna glest
befolkade region har växande betydelse för besöksnäringarna. Sverige har numera
medvetna strategier inom turism och i Norrland då baserad på natur. Här finns
delmarknader som synliggör olika marknadssegment som vandring, skidsporter,
sportfiske,båtturism, jakt, kulturturism, ekoturism, naturkunskapsturism etc.
Den totala fritidssektorn (inkl sport,fiske,turism,arbete på egna hus,med båtar etc) i Sverige
skapar en partiell BNP som kan beräknas till 10-15 % dvs 370- 500 mdr ( omfattningen beror
på hur vi avgränsar sektorn) av Sveriges BNP 2014 som uppgår till 3700 mdr skr.
Fritidssektorn räknas som konsumtion av varor och tjänster (och produktion av dessa dvs
utbud och eferfrågan). Av livets alla timmar för en individ (alla invånare) åtgår 10 % till
lönearbete och kanske 2-3% till studier. Resten dvs minst 85 % av livets alla timmar är fri tid
varav ca 8 tim per dag dvs 33 % av livets timmar åtgår för sömn och vila. Kvar finns 50-55 %
av livets och årets timmar för fritidsaktiviter, hushållsarbete mm för
genomsnittsmedborgaren i alla åldrar och för heltidsarbetaren 20-60 år åtminstone 35-40 %
av just dessa årens timmar. Således en mycket stor potential för fritidsaktiviteter att
utveckla för individer och hushåll men också idéburna föreningar och näringsliv. I det
moderna samhället Sverige och i norra Europa är behoven av upplevelser och aktiviteter stor
under denna fritid och samtidigt finns en ökande mängd pengar hos medborgarna att
konsumera och investera i fritidsaktiviteter. Norr- och Västerbotten har här en stor resurs att

erbjuda regionens medborgare, Nordens övriga befolkning och naturinriktade konsumenter
från Europa och övriga världen.
Vi sammanfattar bilden av den svenska fritidssektorn vad gäller upplevelser, hobby, fysisk
aktivtet 2013 (IEC,BA Larsson) och får då en BNP för denna sektor på på ca 300 mdr dvs 8 %
av BNP.
Fritidens olika sektorer har olika betydelser för medborgare och påverkas av ålder, sociala
mönster, inkomster, utbildning, geografiskt boende i landet, m individen och hushållet bor i
landsbygd eller tät stadsmiljö, äger eget åretrunthus, fritidshus. Det är intressant att numera
konstatera att individen utformar sina personliga intressen och aktiviteter på olika sätt. Högt
specialiserade fritidsaktivteter utövas av allt fler och oftast inte beroende enbart på
inkomster. Det finns ofta ”professionella” fritidssysslor hos individer trots hennes låga
inkomster. Hästsportutövare, golfare etc finns i breda socioekonomiska grupper. Denna
spridning mellan olika ”prisklasser” gäller även sporterna/aktiviteterna sportfiske och jakt.
Dessa kan hos boende i storstad i Europa vara exklusiva former med mycket dyr utrustning
och resor till unika miljöer eller vardagssysslor för familjer i Norrland. Vi försöker här göra
beräkningar av de ekonomiska värdena av naturens värden vad gäller sportfiske och jakt
men också av friluftslivet som helhet.
Här beräknas vad vad detta kan betyda för Norrbotten respektive för Överkalix. Vi utgår från
nationalekonomen Runar Brännlund, professor nationalekonomi i Umeå Universitet och
hans beräkningar i olika föredrag ( se Google):
Bilden av Norrbotten . Vad är Norrland ? ( data från bl a fil dr Runar Brännlund
nationalekonom, Umeå)
Jaktens värde i Norrland
(Boman, Mattson och Ericsson, 2007)
Brutto: 352 miljoner kr
Netto: 216 miljoner kr
Värdet av friluftsliv, Norrland
(Fredman, m.fl., 2008)
Brutto: 5860 kr/person = 5,2 miljarder kr/år
Netto: ≈ 3,5 miljarder kr/år
Värdet av fritidsfiske, Norrland , Brännlund
Brutto: 1500 kr/person = 1,3 miljarder kr/år
Netto: ≈ 0,8 miljarder kr/år
Jaktens värde i Norrland
(Boman, Mattson och Ericsson, 2007)
216 miljoner kr/år
Värdet av friluftsliv, Norrland
(Fredman, m.fl., 2008)
5860 kr/person = 2.9 miljarder kr/år
Värdet av fritidsfiske, Norrland, Sverige Sportfiskare
750 kr/person = 0,4 miljarder kr/år

Värdet av kolbindning i växande skog
5 miljoner ton à 150-1000 kr/ton = 0.75 - 5 miljarder kr/år
Vi sammanfattar att jakten, fisket och övrig naturbaserad fritidssektors partiella BNP för
Sverige är 40-50 mdr skr. I Norrland med 0,9 milj invånare uppgår BNP i denna sektor till 3,54,5 mdr skr och i Norrbotten med 248 000 invånare till 0,9-1,2 mdr skr. Det ger med
antagande om riksgenomsnitt ett värde på 3 800- 4 700 kr per invånare och år i landet - men
vi väntar oss att Norrbotten har en högre fritidskonsumtion i natursektorn än regioner i
Sydsverige.
Möjligheterna för Överkalix i denna stora sektor
Överkalix invånares konsumtion inom den totala fritidskonsumtionen rent genomsnittligt(
riksgenomsnitt) efter befolkningen storlek 3500 invånare är således ca 13-16 mkr per år.
Här gör vi senare under 2014 beräkningar av sektorns olika delar av relevans för den
naturrika kommunen Överkalix.
En enkel kalkyl säger att inresande sportfiskare skulle kunna skapa stora lokala inkomster. T
ex om 1000 besökare under ett år konsumerar i snitt under 3 dygn 5 tkr var = 5 mkr.
Kommunal skatteinkomst skulle bli ca 1 mkr per år av en sådanvolym
Sportfiske - sammanfattning
I Sverige anser invånare mellan 17- 74 år ca 30 % att de är intresserade av sportfiske och 20
% ,dvs 2 miljoner, utövar sportfiske minst en gång per år. Det gör denna verksamhet till en
av de största fysiska aktiviteterna (fotboll har 1,2 milj deltagare i SvFF-verksamhet men
därtill alla vi som spelar med familj och vänner, gång och vandring utövas av nästa alla i alla
åldrar, cykling i någon form omfattar också majoriteten av befolkningen etc). Naturen som
är basen för landets sportfiske är en väldig resurs som kan utvecklas inom sportfisketurism
från andra länder.
Denna sektor men även jakt och naturbaserade sporter bör vara sektorer som
kommunledningen och den stora föreningen ÖIF bör utveckla över tid. Det pågår nu arbete i
den riktningen.
Björn Anders Larsson bjorn-anders.larsson@nordeg.se
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