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ABSTRACT (ENGELSK VERSION) 
This is an essay about the modern information technology in swedish sports. It brings up three 

levels of the sports and shows the information technologys´ aims, needs and future goals.  

      The three levels in the Swedish sports that the essay presents is the following: 

1. The idealistic and non profit Swedish sports and its information technology. 

2. The commercial Swedish sports and its information technology. 

3. The coach and the athlete and theirs information technology. 

The study is qualitative and built upon semi-structured interviews.   

      The results from this study shows that the commercial sports is a more frequent user of 

modern information technology, than the other sportsorganisations in the study. 
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INLEDNING 

 

Framtid 

Han riggar upp sin nya mobiltelefon på insidan av tennisbanans stängsel. Kameran är 

uppkopplad trådlöst mot Internet med bra bandbredd. Han sätter på filmkameran som finns i 

mobiltelefonen. Bildkvalitén och upplösningen på mobiltelefonens videokamera är högre än 

vad en normal renodlad videokamera hade i bildkvalité för bara några år sedan. Utvecklingen 

av den nya tekniken har gått fort tänker han. Nu sitter telefonen bra och stadigt. Han går 

tillbaka till utgångsposition och ställer sig redo för att serva. Han slår tio servar. Fem i 

backhandrutan och fem forehandrutan. Det hela tar ungefär en minut. Han går sedan tillbaka 

till mobiltelefonen på stängslet och monterar ner den igen. Han stänger av kameran, kopplar 

ner internetuppkopplingen och plockar sedan ihop sina tennissaker i väskan, går av banan och 

ger sig ut på en joggingtur. 

      Hemma i Sverige sitter hans tränare och tittar på TV. Han ser bilderna av servarna och 

studerar de noga. Sändningen från Larnaca, Cypern är live och går via en streaming server. 

Det är en form av server som gör det möjligt att sända TV live på Internet. När sändningen är 

över görs videomaterialet om till slowmotion automatiskt och tränaren sätter sig vid datorn. 

Han tar fram en penna och ritar direkt på skärmen. Han ringar in armbågen som inte är 

tillräckligt högt upp och långt ut från kroppen i förberedelsen. Han skriver också några korta 

rader text längst ner på bilden i ett särskilt fält samtidigt som han talar in i en kamera. 

 

Nutid 

Den har inte fungerat på över två veckor nu. Det är serven. Serven har egentligen alltid varit 

ett av hans starkaste vapen på banan, men när den inte fungerar, fungerar inte något i hans 

spel. Det är som ett trauma som han måste komma ur på något sätt för att han ska kunna få 

tillbaka sitt självförtroende. Tre förluster i rad i första omgången av respektive turnering, trots 

att han varit seedad i samtliga tävlingar, vittnar om ett nedbrutet självförtroende. Om bara 

hans tränare vore här skulle han kunna hjälpt honom, men det går inte. De kan bara prata 

några minuter om dagen per telefon. Han försöker förklara vad felet är över telefon men det 

går inte alls särskilt bra. Ett tag funderar han på att åka hem och träna några dagar med sin 

tränare innan han skall spela nästa tävling. Men det är bara några dagar kvar och en resa hem 

och sedan till tävlingen igen, skulle kosta alldeles för mycket. Han måste försöka hålla sin 
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redan spruckna budget och det är viktigt att inte missa någon tävling för att inte förlora 

betydelsefulla rankingpoäng. Han får helt enkelt bita ihop och försöka klara sig på egen hand. 

      Nu är det matchdag. Den här tävlingen ska spelas under en vecka och kvalet börjar på 

måndagen. Eftersom han inte har spelat bra under de senaste tre tävlingarna får han nu kvala. 

I normala fall brukar han älska att spela match. Men inte idag. Han känner sig stressad och 

pressad att prestera bra resultat i den här tävlingen. Hans självförtroende är fortfarande i 

botten och hans serve som annars brukar vara hans styrka är nu under all kritik. Han inleder 

första matchen i kvalet mot en spelare som är rankad betydligt lägre än honom själv.  

      Han känner genast hur spänd han är i serverörelsen. Den fungerar bara inte och det spelar 

ingen roll vad han gör. Matchen rinner snabbt ur hans händer och med 1-6, 3-6 är hans fjärde 

raka förlust i första omgången av en tävling ett faktum. 

 

Framtid 

När han kommer åter från joggingturen sätter han sig på träbänken som finns vid sidan av 

tennisbanan. Han plockar fram sin laptop och sätter på mobilen igen och kopplar upp den mot 

Internet. Datorns trådlösa nätverk hittar genast bra anslutning och han är ute på nätet med 

både telefonen och datorn. Han loggar in på sin träningssida där han och hans tränare håller 

kontakt minst två eller tre gånger per dag. Han klickar igång videoupptagningarna som ligger 

där klara. Tränarens röst hörs under videoupptagningarna som är omgjorda till slowmotion. 

På bilderna finns viktiga detaljer i hans teknik inringade. Det är armbågen som han lägger 

märke till och längst ner i bilden står stödord som hans tränare skrivit. Bilden delar sig och på 

bildskärmen visar sig nu två filmer. Teknikfilmen är nu fryst till stillbildsläge och i den andra 

filmen uppenbarar sig hans tränare som sitter och pratar rakt emot honom. Han förklarar 

återigen samma viktiga detaljer som filmen nyss redovisat. Han förstår precis vad tränaren 

menar. Om det är videosekvenserna på hans slag, slowmotioneffekten, de inringade 

detaljerna, tränarens skriftliga stödanteckningar, tränarens egna ord över Internet eller en 

kombination av alla kommunikationssätten som gör att han förstår, vet han inte. Men han 

förstår precis vad tränaren menar. Det hela tog ungefär fem minuter. 

      Han blir genast sugen på att testa. Han tar upp racketen, lyfter ut bollkorgen och går ut på 

tennisbanan igen. Nu väntar 30 minuters serveträning och självfallet riggar han först upp sin 

mobiltelefon med videokameran på och uppkopplad till Internet. Detta gör hans dels för att 

tränaren där hemma ska kunna analysera tekniken igen och se om det skett någon förbättring, 

och dels för att själv kunna logga in på sin egen träningssida och där jämföra de lagrade 



 9

videosekvenserna. Han lär sig oerhört mycket på att titta. Han förstår mycket bättre då än när 

någon förklarar i ord. En bild säger honom mer än tusen ord. 

      Under serveträningen upplever han hur tekniken börjar fungera igen. Var det inte svårare 

än så här? Hans serve har varit ur balans de senaste dagarna men med en så liten teknisk 

förändring som förevisades av tränaren har de tillsammans nu lyckats få hela rörelsen i 

harmoni igen. Han kan slappna av och prestera avspänt igen! 

      Han känner hur självförtroendet växer snabbt och nu är han redo för nästa tävling. Men nu 

kommer han inte nöja sig med att åka ut i första omgången. Nej, han är helt inställd på att 

prestera mycket bättre än så. Hans fokusering ligger inte längre på resultatet. Hans fokus 

ligger nu på prestationerna. Särskilt på serven. Serven som skall ta honom till framgång! 

   När han går av banan tänker han tillbaka på tiden innan han med hjälp av kamera, Internet, 

mobiltelefon och dator kunde kommunicera med sin tränare där hemma. Idag känns det 

nästan som om hans tränare finns med på alla resorna eftersom de har så tät kontakt via det 

här redskapet. Hans tränare kan nu t.o.m. titta live på alla matcher som han spelar. 

 

Situationen för dagens satsande idrottare 

Det är ofta ett ganska påfrestande liv att hålla på med en idrott på heltid om den aktive inte 

tillhör den yppersta eliten som tjänar stora pengar. Som heltidssatsande idrottare har de aktiva 

i regel ingen fackförening, inga fasta inkomster och en otrygg tillvaro då det gäller 

familjeförhållanden eftersom idrottaren oftast reser väldigt mycket och det är då dyrt att ha 

med sig sällskap i form av familj eller tränare. 

      Inom tennisen och i många andra idrotter tillåter rankingen inte de flesta spelarna att få 

delta i tävlingar med de där riktigt stora penningsummorna i prispengar. Där får bara de allra 

bästa vara med och den stora massan får spela på ”bakgårdstouren”. Det blir då dyrt att åka 

runt på tävlingar, särskilt om det är utomlands. Ofta är det då inte tal om att ha med sig sin 

tränare eftersom det skulle innebära dubbla kostnader. 

      Det här livet är verkligheten för många tennisspelare som spelar på ”bakgårdstouren” och 

som ännu inte riktigt platsar i toppen. Det är inte många som klarar av att ta nästa steg och en 

av de stora anledningarna till det är att de allra flesta måste klara av det utan tränarens hjälp.  

Det här gäller också andra idrotter än tennis och är en verklighet får många som satsar på sin 

idrott utan att egentligen kunna finansiera det.  

      Vad jag ville visa med den lilla berättelsen ovan är att den moderna tekniken i form av 

medie- och informationsteknologi kan skapa nya möjligheter för idrotten på olika sätt. Den 
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nyss beskrivna kommunikationen mellan tränaren och den aktive skulle i framtiden kunna 

vara ett sådant sätt. 
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SYFTE 

 

Syftet med den här undersökningen är att titta närmare på tre olika nivåer av idrotten i det 

svenska samhället och undersöka i hur stor grad dessa tre nivåer använder sig av modern 

medie- och informationsteknologi, samt titta på vilka behov de olika nivåerna har av modern 

medie- och informationsteknologi, uppfyllda såväl som ouppfyllda. 

 

Frågeställningar 
1. Vilken informations- och medieteknologi används? 

2. Vilka syften nyttjas den för? 

3. Vilka behov finns ytterligare som idag inte uppfylls av informations- och 

medieteknologin? 

 

Avgränsning 
Den här undersökningen kommer att ge en bild av hur det ser ut inom just de organisationer 

som väljs ut för undersökningen. Det är dock svårt att dra några slutsatser från den här 

undersökningen om hur det ser ut i stort.  

      Informations- och medieteknologi är också något som idag är under ständig och snabb 

utveckling i vårt samhälle och därför är det viktigt att vara medveten om att undersökningen 

bara ger svar på hur det ser ut just under den för undersökningen aktuella tidpunkten.  

      Om resultatet skulle ge svar på något mer än detta skulle det krävas en enorm 

datainsamling inom svensk idrott. Däremot kan undersökningen ge en bra bild av hur det ser 

ut just där den genomförs och vid den aktuella tidpunkten för densamma. Detta kan ge 

intressant ny information och kunskap om hur det förhåller sig i några exempel inom svensk 

idrott som också tillsammans med andra undersökningar skulle kunna ge en bild om hur det 

ser ut i hela landet. 

      I den här undersökningen delas idrotten i samhället in i tre nivåer. De olika nivåerna har 

ibland olika roller i samhället och olika syften med sin verksamhet. Nivåerna är följande: 

1. Idrottsrörelsen (den i huvudsak ideella föreningsidrotten). 

2. Den kommersiella tävlings- och underhållningsidrotten. 

3. Idrotten på individnivå, d.v.s. tränaren och den aktive idrottaren. 
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Hypoteser 
1. En hypotes jag har är att modern informations- och medieteknologi inte används i 

särskilt stor utsträckning inom idrotten generellt sett. Hypotesen om orsaken till detta 

är att den svenska idrotten tror följande: 

- De tror att det kostar för mycket pengar. 

- Det är grundat i okunskap om informations- och medieteknologi. 

2. Jag tror att den kommersiella idrotten är den nivå i den här undersökningen som är den 

mest frekventa användaren av informations- och medieteknologi. 

3. Då det gäller individplanet, d.v.s. tränaren och den aktive, tror jag att informations- 

och medieteknologi används i ganska hög grad, men att samma orsaker som i hypotes 

ett, gör att man är rädd för att prova nya saker. 
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TEORI 

 

I fortsättningen av den här uppsatsen kommer begreppen informations- och medieteknologi 

att användas en hel del och det är därför bra att kunna förstå dem samt definiera dem som 

begrepp, vilket jag nedan kommer att göra. 

 

Informationsteknologi 
Informationsteknologi eller informationsteknik förkortas ofta i dagligt tal som IT. Detta är ett 

samlingsbegrepp för de tekniska möjligheter som har skapats främst inom datateknik och 

telekommunikation. Denna snabba utveckling och kapacitetsökning som har skett inom detta 

område ledde under 1990-talet till att IT kom att utpekas som en av de viktigaste faktorerna 

för industriella och samhälleliga förändringar. 

       Datorer möjliggör snabb insamling, lagring och bearbetning av information i form av 

digitala data och kan omvandla sådana data mellan olika medier: text, tal, ljud, bild och video. 

Genom att utnyttja telenäten och gemensamma standarder för kommunikation har man 

upprättat världsomspännande datornät med Internet som det mest kända, erbjudande 

utomordentliga möjligheter till information och kommunikation. Det är framförallt statliga 

och militära forskningsansträngningar som har utvecklat IT i världen. Det land som hela tiden 

legat i framkant i denna utveckling är USA.1 

 

Medieteknologi 
Vid Växjö universitet finns på institutionen för matematik, statistik och datavetenskap ämnet 

medieteknologi som går att läsa upp till 60 poäng. Institutionen beskriver ämnet 

medieteknologi som en sammanslagning av multimedia och informationsteknologi. 

Institutionen skriver också att ämnet har influenser från många andra ämnen och områden, till 

exempel datalogi, informatik, kognitionsvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, 

pedagogik, informations-teknologi liksom från olika konstnärliga områden.2 

 

                                                 
1 Nationalencyklopedin. www.ne.se 
2 Växjö universitet, Institutionen för matematik, statistik och datavetenskap, http://w3.msi.vxu.se/multimedia 
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Förkortningar 

För den här uppsatsen kommer jag framledes använda en egen förkortning för begreppen 

informations- och medieteknologi. Istället för att skriva ut dessa varje gång kommer jag 

istället använda förkortningen IMT. Då denna förkortning används åsyftas alltså både 

informations- och medieteknologi. Om jag skulle vilja åsyfta bara ett av dessa områden 

kommer respektive begrepp istället att användas eller för informationsteknologi IT, som är en 

allmänt vedertagen förkortning. 

 

Internet 

En stor del av IMT har Internet som grund. Internet började utvecklas redan på 1970-talet då 

den amerikanska militären kopplade samman datorer till ett nät som användes i deras 

forskning. Under 1980-talet blev sedermera detta nät civilt och döptes då till Internet. Idag är 

det inte bara datorer som kan ansluta till Internet, utan även mobiltelefoner och andra 

apparater. I framtiden tror man att alla möjliga apparater kan komma att kunna ansluta. 

Internet blir idag en allt större del av IMT och är därför viktigt i detta sammanhang. 

 

Informationssamhället 

Dagens högteknologiska IT-samhälle har blivit en del av vardagen i alltfler människors liv. 

Den är för många ett redskap i vardagens bestyr och alltfler medieteknologiska lösningar 

används mer frekvent. Informationsteknologi är idag också något som är av mycket stor 

betydelse för Sveriges produktion, tillväxt och välfärd. Dels som en egen bransch, men också 

som användningsområde inom de flesta delar av vårt samhälle. Regeringen har föreslagit 

riksdagen att anvisa 710 miljoner bara för 2006 åt området IT, elektronisk kommunikation 

och post.3 De politiska frågor som rör informationsteknologi ligger under 

näringsdepartementet och det statsråd som är ansvarigt för dessa frågor är 

infrastrukturminister, Ulrica Messing. 

 

Politikens mål för IT, elektronisk kommunikation och post 

Målet för regeringens IT-politik är följande:  

                                                 
3 Regeringen, näringsdepartementets webbplats: http://www.sweden.gov.se/sb/d/2373/a/16433 
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"Sverige ska vara ett informationssamhälle för alla".  

Det innebär att kvinnor och män, unga och gamla i alla delar av landet ska ges tillgång till 

modern IT-infrastruktur och samhällsnyttiga IT-tjänster för att förenkla vardagen och 

förbättra livskvaliteten. 

      För att bättre precisera huvudmålet finns tre delmål: 

1.  IT skall bidra till förbättrad livskvalitet och till att förbättra och förenkla 

vardagen för människor och företag.  

2.  IT skall användas för att främja hållbar tillväxt.  

3.  En effektiv och säker fysisk IT-infrastruktur med hög överföringskapacitet skall 

finnas tillgänglig i alla delar av landet, bl.a. för att ge människor tillgång till interaktiva 

offentliga e-tjänster.4 

 

 

IMT:s användningsområden inom idrotten 
Inom idrotten används modern IMT i olika hög utsträckning inom olika organisationer. 

Utvecklingen av IMT har på senare år gått snabbt framåt, vilket har gjort att modernare 

lösningar snabbt sjunker i pris. Detta gör att en allt större del av samhället successivt kan öka 

sina möjligheter att få tillgång till och kunna använda ny IMT. 

      I den här undersökningen är det idrottens användning av IMT som står i centrum. 

Undersökningen kommer att dela in idrotten i tre kategorier som alla har olika syften med sin 

verksamhet.  

      Den första kategorin är idrottsrörelsen, d.v.s. Riksidrottsförbundet som topporganisation. 

Inom Riksidrottsförbundet är utbildning, folkbildning, föreningsutveckling och samordning 

något som arbetas med dagligen. Riksidrottsförbundet (RF) är en paraplyorganisation för den 

svenska idrottsrörelsen. RF arbetar med att stötta de olika medlemsförbundens verksamhet 

och företräder även idrotten i kontakter med politiker och myndigheter. RF har av staten fått 

ansvaret att styra idrottsrörelsen ganska autonomt. Den första kategorin som denna 

undersökning har delat in idrotten i är RF och SISU idrottsutbildarna. RF och SISU arbetar 

med idrott inom områden som föreningsutveckling, folkbildning och utbildning samt 

samordning och administration. Både RF och SISU får statligt anslag för sina verksamheter. 

                                                 
4 Regeringen, näringsdepartementets webbplats: http://www.sweden.gov.se/sb/d/2373/a/16433 
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Den andra kategorin är den kommersiella idrotten, som visserligen befinner sig under RF:s 

vingar, men som också lever ett eget liv. I den kommersiella idrotten är ofta sponsring, 

spelarlöner och TV-rättigheter istället en del av vardagen. Den tredje kategorin är själva 

träningen som sker på individnivå, d.v.s. tränaren och den aktive. Här handlar det exempelvis 

om pedagogik, metodik och didaktik i den dagliga verksamheten. Frågan är då i vilken 

utsträckning och i vilka syften som de olika kategorierna för undersökningen nyttjar eller 

skulle önska nyttja IMT. 

 

IMT inom idrottslig utbildning och folkbildning 

Begreppet folkbildning är enligt Nationalencyklopedin ett samlingsbegrepp för människors 

insikter och orientering på områden utanför deras egna specialiteter och yrkeskunskaper. 

Folkbildningsarbete bedrivs på många olika håll i vårt land. Historiskt sett har 

folkbildningsarbetet huvudsakligen bedrivits i fyra grenar: folkbibliotek, folkhögskolor, 

föreläsningsföreningar och studieförbund.5 

      Inom ramen för folkbildningsförbundets verksamhet ryms de olika studieförbunden. 

Dessa är nio till antalet: ABF (Arbetarnas riksförbund), Folkuniversitetet, Medborgarskolan, 

NBV (Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet), Sensus, Studiefrämjandet, Bilda (för kyrka 

och samhälle), Studieförbundet vuxenskolan samt SISU (den svenska idrottens 

studieförbund).  

      De nio studieförbunden arrangerade drygt 292 000 studiecirklar med 2,3 miljoner 

deltagare samt drygt 237 000 kulturprogram med mer än 15 miljoner deltagare bara under 

2005.6 

 

SISU – den svenska idrottens studieförbund 

Det studieförbund som inom idrotten arbetar med folkbildning är SISU. Enligt 

studieförbundet självt har man följande idé: 

 

SISU Idrottsutbildarna ska vara en för idrotten eftertraktad resurs som stimulerar 

människors lärande, stärker engagemanget och utvecklar verksamheten. Utbudet 

ska präglas av mångsidighet, flexibla metoder och hög pedagogisk kvalité.7 
                                                 
5 Folkbildningsrådets officiella webbplats: http://www.folkbildning.se/page/6/folkbildningsradet.htm 
6 Folkbildningsrådets årsredovisning med verksamhetsberättelse 2005. 
http://www.folkbildning.se/download/535/x/ÅR2005.pdf 
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Något som borde prioriteras högt inom studieförbundet SISU, som har en idé som säger att 

utbudet skall präglas av mångsidighet, flexibla metoder och hög pedagogisk kvalité, är olika 

informations- och medieteknologiska lösningar. 

      Fokuseringen inom den svenska idrottsrörelsens utbildning och folkbildning ligger många 

gånger på att hitta nya alternativa lösningar i det pedagogiska arbetet, kommunikationen och 

informationen. Utbildningen inom idrotten som dels bedrivs i de olika idrottsförbunden och 

dels inom ramarna för SISU:s verksamhet, är ett stort område där den nya tekniken skulle 

kunna göra nytta. 

 

IMT i den kommersiella idrotten 

Inom den alltmer kommersialiserade idrotten i vårt land har IMT i olika stor utsträckning 

blivit något som man som använder sig av för att sälja sin produkt på fler sätt eller att stärka 

sitt varumärke genom nya tekniska möjligheter. IMT ger möjligheten för den kommersiella 

idrotten att nå ut till en större publik och bli exponerad fler gånger i olika sammanhang. Detta 

utgör en stor möjlighet för den kommersiella idrotten att via nya kanaler sprida sitt budskap. 

Det kan både handla om marknadsföring av idrott och marknadsföring genom idrott. Med 

marknadsföring genom idrott menas att idrotten som arena genom IMT också blir alltmer 

attraktiv för andra intressenter än idrotten själv. Lite längre fram i texten kommer 

mekanismerna bakom både marknadsföring av idrott och marknadsföring genom idrott 

behandlas mer ingående. 

      Televisionen står fast som det mest dominanta mediet inom den kommersiella idrotten. 

Detta gäller för den kommersiella idrotten både då det handlar om att locka publik och för de 

utomstående aktörerna att synas genom idrotten. Radion är ofta något som man förbiser, trots 

att detta är ett medium som kan nå idrottspubliken på ett mycket enkelt och effektivt sätt. 

Internet är ett medium som på nolltid erbjuder omedelbar internationell och världstäckande 

nåbarhet, men trots Internets idag oerhörda användning har detta medium långt kvar till både 

radions och televisionens idrottspubliksiffror.8 

 

                                                                                                                                                         
7 Sisu idrottsutbildarna. http://www.sisuidrottsutbildarna.se/t2.asp?p=27116 
8 Mullin. B.J m.fl. Sport Marketing. Human Kinetics. 2000. s. 302. 
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9 Figur 1. The Sport Product. 

 

Appliceras undersökningens kommersiella idrottsaktörer, d.v.s. säga HV71 och Swedish Open 

på ”The Sport Product” från boken Sport Marketing, Mullin m.fl. är följande företeelser värda 

att beakta: 

 

Marknadsföring av idrott genom IMT 

Det är publiken som är hårdvaran i dessa sammanhang. Dels genom marknadsföring och 

exponering av idrotten som produkt, vilket leder till att fler kan bli konsumenter av själva 

idrotten. En konsument kan vid ett idrottsevenemang konsumera idrotten på en rad olika sätt. 

                                                 
9 Mullin. B.J m.fl. Sport Marketing. Human Kinetics. 2000. s. 118. 
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Dels kan de köpa biljetter och se matchen på plats, men idag kan idrotten som produkt också 

konsumeras på en mängd andra sätt genom medieteknologin. Detta kan direkt ge en större 

publik och därmed större direkta intäkter för den kommersiella idrotten. 

 

Publiken är mediernas hårdvaluta 

På flera olika sätt är mediernas hårdvaluta just publiken. Publiken som betalande 

konsumenter. Aftonbladet t.ex. säljer lösnummer med en stor sportbilaga (sportbladet) varje 

dag och har dessutom ett stort månadsmagasin (sportmagasinet). Com hem och Viasat har en 

publik som betalar direkt för att få se på idrotten. 

      Publiken är dock inte bara viktiga som köpare för medieföretagen. Den är minst lika viktig 

som säljare. En viktig del av medieföretagens inkomster består av annonsförsäljning av olika 

slag. Vad de kommersiella medieföretagen gör i praktiken är att de säljer sin publik till 

annonsörerna. Annonsörerna får information av medieföretagen om sin publiks demografi, 

d.v.s. vilka det är man annonserar till och hur många.10 

 

Marknadsföring genom idrott och IMT 

Idrottens torg är en attraktiv arena att synas på för marknadsförande företag av flera 

anledningar. Den moderna idrottsrörelsen med professionell elitidrott som reklamfönster är ett 

av de mest globala fenomen som finns i modern tid skriver Hans Lundberg, 

ekonomihögskolan på Växjö universitet. Lundberg skriver vidare att idrotten har en enorm 

genomslagskraft som genom modern teknologi effektivt kan förmedlas till en stor publik. 

 

En stor del av idrottens enorma genomslagskraft kan förklaras med dess karaktär 

av relativt lättförståelig underhållning och koncentrerad livsförenkling 

som med modern teknologi enkelt kan bibringas de stora människomassorna.11 

Traditionell elitidrott - underhållningsidrott 

Hans Lundberg skriver att skillnaden på den traditionella elitidrotten och dagens 

underhållningsidrott är att underhållningsidrotten sätter de ekonomiska aspekterna i första 

rummet och att idrottskulturens utveckling i mycket hög grad styrs av dessa intressen.  
                                                 
10 Broberg. I. m.fl. Perspektiv på sport management. 2004. Sisu Idrottsböcker. s. 178. 
11 Lundberg. H. Masskommunicerad underhållningsidrott som koncentrerad livsförenkling: Om idrottens 
konceptuella gränser och begräsningar. 2005. www.idrottsforum.org/articles/lundberg/lundberg050322.html 
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Med termen underhållningsidrott avser jag således de masskommunikativt burna 

idrottskulturer där de ekonomiska aspekterna är väl så eller mer styrande än 

andra aspekter.12 

 

Det kan t.ex. handla om att bryta ishockeymatcher mitt under speltid för att bolaget som köpt 

TV-rättigheterna ska få in reklampauser under speltid, utöver den reklam som finns i de 

normala pauserna. Då påverkar de kommersiella intressena idrotten i fråga, i så hög grad att 

förutsättningarna för idrottarna görs om. Med fler pauser krävs det andra fysiska egenskaper 

för att prestera optimalt och därigenom påverkar alltså TV-bolagen lagens träningsupplägg 

och träningsplanering. Detta är ett tydligt exempel på hur den traditionella idrotten kan bli 

influerad av underhållningsidrottens kommersiella intressen. 

      Med en större publik och större direkta intäkter för idrotten följer också en rad större 

indirekta intäkter för den kommersiella idrotten genom IMT. Då publiken blir större och 

möjligheterna att se evenemanget fler genom medieteknologin, kan också intresset från 

aktörer som ligger långt utanför idrotten komma att växa. De får genom idrotten exponering 

och det blir en strategi att synas i den kommersiella idrottens sammanhang. 

 

En snabb överblick i det kommersiella idrottssveriges IMT 

En snabb titt på några av landets största och mest kommersialiserade idrottsföreningars 

webbplatser visar att de använder olika medieteknologiska lösningar för sin verksamhet i 

kommersiellt syfte: 

      Djurgårdens IF har telefonsignaler och logos som stärker klubbens varumärke genom och 

även en wap-tjänst där användaren kan se lagets skadeläge, truppen och annan information 

direkt i mobiltelefonen. Malmö FF har digitala matchprogram som skickas direkt via e-post 

inför varje match till dem som anmält intresse. Matchprogrammen öppnas med hjälp av flash-

teknik, som är en ny publiceringsmetod. HV71 kan genom Canal+ erbjuda sina supporters att 

titta på matcherna på Internet för en kostnad på 99:- per match. Detta gäller många andra 

elitserieklubbar och är en tjänst som erbjuds genom Canal+ som äger rättigheterna att sända 

matcherna idag. AIK har en egen webbradiokanal – Studio AIK. Detta vara bara ett 

slumpmässigt urval av några föreningar, men det visar klart och tydligt på att man idag 

                                                 
12 Lundberg. H. Masskommunicerad underhållningsidrott som koncentrerad livsförenkling: Om idrottens 
konceptuella gränser och begräsningar. 2005. www.idrottsforum.org/articles/lundberg/lundberg050322.html 
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använder olika medieteknologiska lösningar på den högsta nivån inom idrotten i kommersiella 

syften. 

 

IMT – ett hjälpmedel för tränaren och den aktive 

Idrottstränaren och den aktive använder idag i sitt vardagsarbete en del olika typer av IMT i 

olika hög utsträckning. Det kan vara alltifrån den enkla mobiltelefonen till träningsdagböcker 

i minidatorer eller videoanalysprogram som kan vara ett redskap för att analysera idrottarens 

rörelser rent biomekaniskt enligt rörelseläran.13 

      Det har inom en del idrotter blivit mer vedertaget att använda IMT-utrustning som ett 

hjälpmedel för att utveckla idrotten. Vissa idrotter är väldigt teknik- och rörelseinriktade, 

vilket gör att t.ex. en kamera med slowmotioneffekter kan innebära en stor fördel i arbetet för 

tränaren och den aktive idrottaren. Med ett bra videoanalysprogram går det idag t.ex. att titta 

på flera idrottare samtidigt på samma bildskärm och lägga bildsekvenserna bredvid varandra 

för att jämföra rörelserna. Inom lagidrotterna finns andra mer vedertagna redskap för att 

förbättra och utveckla idrotten, som t.ex. GPS/pulsmätare som idrottaren kan ha för att mäta 

hastighet, distans, position och puls under idrottsutövandet.14 

      Många av de här sakerna kostar en hel del pengar, men det finns idag samtidigt IMT-

hjälpmedel som en tränare skulle kunna använda för en inte alltför stor kostnad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 Dartfish. http://www.dartfish.se/home/home.jsp 
14 Sportanalys. http://www.sportanalys.com/ 
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METOD 

 

 

Forskningsstrategi 
Målet med den här undersökningen är att undersöka i hur stor grad tre olika kategorier av 

idrotten i samhället har anammat ny och modern IMT. Detta skulle kunna göras som en 

kvantitativ eller en kvalitativ undersökning, alternativt som en kombination av dessa båda 

undersökningsstrategier.  

      Den största kunskapen om vilken IMT som en idrottsorganisation använder ligger inom de 

flesta idrottsorganisation hos en eller ett fåtal personer. Det är också ofta dessa personer som 

påverkar utvecklingen av IMT-användandet inom organisationen. Den eller dessa personer är 

därför högintressanta för undersökningen.  

      De har dels kunskap om användandet av IMT och dess syften inom organisationen, men 

också kunskap om vilka behov som idag inte uppfylls och som man inom organisationen 

skulle vilja se uppfyllda i framtiden. 

      Ett antal djupintervjuer med personer som arbetar inom idrottens organisation, med ansvar 

för IMT-frågor är därför något som för undersökningen är lämpligt. 

 

Urval 
För att undersöka organisationer i de tre nivåerna av idrotten i samhället som undersökningen 

syftar till att göra är det viktigt att ägna lika stor tyngd åt varje nivå. På nivå ett 

(idrottsrörelsen) och nivå två (den kommersiella idrotten) kommer därför två organisationer 

att undersökas på varje nivå och på nivå tre en aktiv och en tränare. 

      Inom folkrörelseidrotten kommer det att bli riksidrottsförbundet och SISU-

idrottsutbildarna och inom den kommersiella idrotten kommer det att bli ishockeyföreningen 

HV71 och tennisevenemanget Swedish Open som kommer att undersökas.  

      Innan intervjuerna genomförs och valet av respondent i organisationen görs, är det viktigt 

att titta närmare på vem som är den mest lämpliga respondenten i organisationen. Det bör vara 

någon som har stor kunskap om vilken IMT som organisationen använder samt vilka planer 

man har för framtiden inom detta område. Någon som är heltidsanställd i organisationen med 

stor insyn och ansvar för frågor av den här typen är därför ett bra val. Personen får gärna t.ex. 

ha ansvar för organisationens webbplats och annan IMT som nyttjar i organisationen.  
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På den tredje och individuella nivån är det tränaren och den aktive som står i centrum. Valet 

där blir den individuella idrotten tennis. Här kommer en heltidsarbetande tränare att 

intervjuas, samt en spelare som läser vid ett tennisgymnasium. 

      Valet av de fyra organisationerna, samt tränare och den aktive, var bekvämlighetsurval. 

Detta eftersom vilka organisationer eller tränare och aktiva som valdes inte hade stor 

betydelse för undersökningen. Det som var betydelsefullt var att organisationen ifråga befann 

sig inom den för undersökningen avsiktliga nivån av svensk idrott. När urvalet av 

organisation var klart var däremot urvalet av den specifika informanten för intervjun av stor 

vikt. Detta gjordes genom ett snöbollsurval där kansliet och de anställda inom respektive 

organisation lotsade undersökningen fram till personen med störst kunskap om 

organisationens aktuella och för framtiden planerade satsningar på informations- och 

medieteknologi. 

 

Intervjuer 
För de intervjuer som skall genomföras är avsikten inte att låsa respondenten i ett strukturerat 

frågoschema med en bestämd frågoföljd. Eftersom intervjun genomförs relativt 

förutsättningslöst är det viktigt att respondenten under intervjun kan styra samtalet i den 

riktning som han eller hon anser vara av vikt för sammanhanget. Därför blir valet av 

intervjuform en mindre strukturerad sådan. Det skulle också kunna gå att genomföra helt 

ostrukturerade intervjuer och bara ställa en enda fråga som intervjupersonen sedan får svara 

och associera fritt och sedan bara ställa följdfrågor utifrån det som sägs av respondenten. I 

undersökningens intervjuer är det dock samtidigt viktigt att alla tre frågeställningarna för 

undersökningen berörs under intervjuerna och därför kan ett halvstrukturerat frågeschema 

vara lämpligt för att inte missa någon del.15 

      Intervjuerna kommer att genomföras per telefon med samtliga respondenter och som 

redskap för intervjun kommer en bandspelare begagnas. Alla respondenter kommer innan 

respektive intervju att få frågorna om inspelningen och publiceringen av deras namn i 

uppsatsen godkänns. 

 

                                                 
15 Bryman. A. Samhällsvetenskapliga metoder. 2001. s. 301. 
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Intervjuguider 

Utifrån syfte och frågeställningar formas en eller flera intervjuguider för undersökningen. 

Eftersom undersökningen syftar till att undersöka tre olika nivåer inom svensk idrott som har 

olika förutsättningar och olika roller i samhället, kommer det att göras tre olika intervjuguider. 

 

Intervjuerna i kategori 1: Idrottsrörelsen – RF, SISU 

Hela intervjun inleds först med en förklaring till vad som syftas undersökas, samt en 

förklarande sammanfattning av vad IMT är. Fördelarna med att ge denna information innan 

själva intervjun är att respondenten känner sig trygg och får en större förståelse för 

undersökningen och intervjun som därmed kan ge ett bättre resultat. Intervjuguiden finns som 

bilaga 1. 

 

Intervjuguide i kategori 2 – den kommersiella idrotten: HV71, Swedish Open  

Hela intervjun inleds med att man kort förklarar vad som syftas att undersöka, men inte lika 

ingående som görs vid intervjuerna med SISU och RF. Motivet för detta är att 

undersökningen skall ge så klara fakta som möjligt.  

      De kommersiella idrottsföreningarna och arrangemangen inom idrotten har ett helt annat 

egenintresse som grundar sig i det vinstintresse som inte RF eller SISU har på samma sätt. 

Riksidrottsförbundet som från staten har fått mandat att agera i myndighets ställe, är till allra 

största delen finansierat av statligt ekonomiskt stöd. SISU är idrottens utbildningsorganisation 

och är också den finansierat av statligt anslag från folkbildningsrådet.16 Den kommersiella 

idrotten däremot är finansierad av idrottskonsumenterna och alla de intressenter som kretsar 

kring dessa. Därigenom kan IMT bli ett redskap för att tjäna mer pengar och därför kan det 

finnas en risk att dessa organisationer håller inne med information om vilken IMT som idag 

används och som organisationen i framtiden planerar att använda. IMT kan ses som delar av 

organisationens eller arrangemangets affärsidé. Intervjuguiden finns som bilaga 2. 

 

                                                 
16 Folkbildningsrådets webbplats: http://www.folkbildning.se/page/10/studieforbund.htm 
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Intervjuguide i kategori 3: En heltidsarbetande tennistränare samt en 

tennisspelare på rikstennisgymnasienivå  

På denna tredje nivå finns det inte i samma utsträckning något vinstintresse, i alla fall inte på 

den nivå som ämnas undersökas. Här är det därför bra att ge en sammanfattande inledning till 

respondenten kring både undersökningen och IMT i stort. Intervjuguiden finns som bilaga 3. 
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RESULTAT 

 

Kategori 1 – Riksidrottsförbundet och SISU 
För undersökningen på denna nivå kommer två djupintervjuer att göras. Den första kommer 

att göras med Roland Bäcklin som är chef och verksamhetsledare för Riksidrottsförbundets 

IT-grupp, med 16 anställda personer. Den andra intervjun kommer således att göras med en 

representant för SISU idrottsutbildarna. Den valda respondenten är där Christina Ericsson, 

som är utbildningschef för SISU idrottsutbildarna i Småland. 

 

IMT inom idrotten i stort 

Nedan redovisas det resultat som framkom vid intervjun med Roland Bäcklin, 

verksamhetsledare för Riksidrottsförbundets IT-grupp. 

      Riksidrottsförbundet ligger idag enligt Roland Bäcklin ganska långt fram inom IMT. 

Riksidrottsförbundet har de flesta olika teknologier som idag finns tillgängliga men 

användandet är inte alltid frekvent men de finns alltså tillgängliga. Generellt inom svensk 

idrott har det under senare tid skett en stor förändring i sättet att kommunicera. T.ex. har 

klubbtidningen i pappersformat nästan försvunnit från Sveriges idrottsföreningar. Från t.ex. 

utdelade lappar på träningarna och brev som skickas per post till kommunikation via främst e-

post och information på föreningens webbplats. 

     Då det gäller teknik i övrigt inom idrotten kan sägas att idrotten använder sig av de 

hjälpmedel som samhället i stort erbjuder. Roland Bäcklin poängterar att det dock har skett en 

ganska stor förändring då det gäller att träna och utveckla respektive idrott på nivån där den 

aktive och tränaren befinner sig. Vanligt förekommande i träningen idag är t.ex. användandet 

av olika typer av videokameror och analyser av idrottens rörelser. Men även teknisk 

utrustning som mäter saker i olika sammanhang är något idrotten använder sig av i hög grad. 

Det finns väldigt avancerad utrustning som kan mäta de mest häpnadsväckande saker. 

      Något som har blivit alltmer vanligt är också att man använder sms för att t.ex. påkalla 

ändringar i träningar etc. Detta är också något som RF försöker bygga in i sina generella 

system. Mobiltelefonen har blivit en allt viktigare ingrediens inom idrotten i stort som också 

nästan alla har tillgång till idag. Vad gäller i-poden så har också den används inom idrotten 

där man t.ex. lyssnar på mental träning eller motiverande och stämnings höjande musik inför 

träning eller match. 
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De främsta fördelarna IMT tillför idrotten 

Det som framhävs som fördel nummer ett är de demokratiska aspekter och effekter som IMT 

tillför idrotten. När det förr informerades inom idrotten gjordes det inom en klart snävare krets 

än idag. Mycket av detta beror på nya teknologin. Idag när styrelsemötesprotokoll etc. 

publiceras via klubbens e-postlistor, webbplatser m.m. når idrotten ut till en allt större del av 

föreningen. De som t.ex. inte bor på orten där klubbens verksamhet finns kan idag i allt större 

grad idag ta del av information om klubben. 

 

De främsta syftena IMT fyller 

Det kanske mest fatala syftet som IMT fyller för idrotten idag medlemshanteringen för både 

föreningar och förbund. Detta trots att Roland än idag häpnas när han stöter på föreningar där 

kassörerna sitter med medlemsregister på kartotekskort med kort för varje medlem. Denna 

företeelse kan dessutom finnas där medlemsregistren är relativt omfattande. 

 

”Det är inte alls länge sedan då vi höll på att samla in uppgifter åt ett förbund, då 

vi skulle samla in medlemsuppgifter för ett antal föreningar som skulle kopiera då 

och skicka in en kopia från sitt medlemsarkiv på alla medlemmar. Då fick vi in ett 

mail från en bekymrad kassör i en förening som jag inte kan ange. Det kommer 

att ta lite tid sa han för vi har det på 3000 kartotekskort.” 

 

Ett annat stort och viktigt syfte som framhävs är resultathanteringen av tävlingsidrotten. Idag 

kan man genomföra en tävling och när tävlingen är genom förd har man i princip all 

resultathantering klar. Tidigare tog detta både timmar och dagar att arbeta med. Denna 

förbättring gör idag att man kan ha en helt annan service både till de tävlande själva, publik 

och media. 

 

En annan sak som är väldigt betydelsefull, kanske framförallt för mindre idrotter, anses av 

Roland Bäcklin vara den möjlighet som idag ges att streema och skicka bild och ljud via 

Internet och få en betydligt billigare produktion än att försöka få ett TV-bolag att producera. 

De här mindre idrotterna är dessutom oftast inte intressanta att producera för dessa aktörer.  

 

”Detta ger en möjlighet för även de mindre idrotterna att få ut sitt budskap och 

kunna visa tävlingar för ganska stora publikskaror.” 
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Ett exempel på en idrott som idag gör detta är volleyboll. De jobbar ganska flitigt med detta 

från olika tävlingar och då framförallt under ungdomstävlingar. Vid ett stort volleyboll-

sammandrag nyligen som arrangerades i Falköping sattes en kamera upp som dels filmade 

matcherna men som också hade andra syften som t.ex. att barnen kunde gå fram och vinka 

och säga hej till mamma och pappa som satt hemma och tittade. Detta visade sig vara väldigt 

uppskattat av både de aktiva och deras föräldrar. 

      Ett annat exempel som ges är tiomila i orientering som är aktuellt i dagarna. Där kommer 

arrangörerna också filma och skicka bild och ljud till webben och här är det väldigt många 

som tittar över hela världen. I det här fallet kommer detta att tittas på via webben från i stort 

sett alla världsdelar. 

      Något som kan nämnas i sammanhanget är också att orienteringen, av Roland Bäcklin, 

ansågs som kanske den idrott i Sverige som ligger allra främst då det gäller anammandet av 

modern IMT. Under de flesta tävlingar i Sverige idag springer löparna med GPS-mottagare 

och deras stämplingar vid kontrollerna registreras direkt då de springer intill kontrollen. 

Orienteringslöparen får detta bekräftat med ett pip. I målområdet sitter speakern och kan 

kommentera varje löpares väg, eller omväg, mot mål till publiken. Det går också att se på 

webben hur löparna springer. Det finns idag i stort sett inte en enda orienteringstävling utan 

den här tekniken. Det gamla finns bara som reserv om tekniken skulle strejka. 

 

Framtida behov och utveckling 

Roland Bäcklin tror kanske inte att idrottens stora problem är att något behov inte är uppfyllt 

utan snarare att problemet är att man inom idrotten inte har anammat det som redan finns.  

 

”Även om tekniken redan finns så tror jag att det kanske tar 10 år till innan alla 

har anammat det som redan finns idag.” 

 

Han tror vidare att detta också är mycket av en generationsfråga. Det är oftast många äldre som 

är engagerade i idrottsföreningar som ledare. Även om många äldre är kompetenta inom IT-

området tror Bäcklin att för ungdomen är nya saker inga konstiga saker utan mer naturligt. 

 

”Jag skulle generellt vilja säga att idrotten är förbaskat långsam på att anamma 

saker när man kan fatta beslut på ett riksidrottsmöte men det tar många år innan 

detta beslut är implementerat i alla led.” 



 29

De äldre i föreningarna kan ofta ha en inlärningströskel som förhindrar implementering av 

modernare teknologi, men med tiden då de yngre kommer att ta över tror Bäcklin att denna 

tröskel kommer att försvinna.  

      Till viss del tror Bäcklin att varför idrotten är långsam att implementera ny och modern 

teknologi kan bero på ekonomiska aspekter. Men i nästa andetag säger han också att idag 

finns den moderna teknologin tillgänglig för idrotten till en allt mindre kostnad och därför tror 

han att detta hinder kommer att upphöra alltmer i framtiden. Majoriteten av 

idrottsföreningarnas IT-tillgångar är idag dessutom medlemmar och funktionärer som gör 

mycket hemma på sina egna datorer eller sitter på jobbet och gör saker och ting. Därigenom 

menar han också att arbetslivet är en stor sponsor till idrotten dels i form av kompetens och 

dels i form av arbetstid. 

      I framtiden tror Roland Bäcklin att idrotten kommer att följa med övriga samhället i IT-

utvecklingen och t.o.m. inom vissa områden ligga i framkant. 

 

 

IMT inom SISU 
Nedan redovisas resultatet som framkom i intervjun med Christina Ericsson, utbildningschef 

på SISU Småland. 

      SISU:s allmänna inställning är att man är beredd att pröva nya metoder för flexibelt 

lärande. Detta inkluderar även öppenhet för nya former av kommunikation och nya former av 

medie- och informationsteknologi. För fyra eller fem år sedan gick SISU Småland in i ett 

projekt som kallas för flexibelt lärande. Projektet byggde på att deltagarna och kursledarna 

inledningsvis och avslutningsvis i utbildningarna hade fysiska möten, men däremellan byggde 

utbildningarna på att de möttes via webben. De hade då en heltidsanställd som arbetade med 

detta i projektform under nio eller tio månader. Detta projekt som alltså gjordes för 4-5 år 

sedan utvärderades efteråt och i den analysen kom SISU Småland fram till att utbildnings- 

och folkbildningsmarknaden som SISU är en aktör på, kanske inte var mogen för denna typ 

av flexibel utbildningsform just då. Projektet lades ändå inte ner helt utan fortsatte på samma 

sätt, d.v.s. att SISU använde en plattform i first class för att mötas på kombinerat med fysiska 

möten. SISU Småland kontaktade även flera specialdistriktsförbund för att försöka 

implementera utbildningsformen även i deras verksamhet. Kanske var en handfull idrottare 

med på detta men resultatet var mycket blygsamt. De har dock ännu inte släppt detta utan det 

finns med i SISU:s utbud fortfarande. Christina poängterar att SISU har en öppenhet för den 
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moderna teknologin men säger samtidigt att SISU i sin verksamhet inte får något genomslag 

för detta idag och därför ofta avvaktar en del först så att man ser att tekniken blir vedertagen i 

övriga samhället först. 

      Då det gäller att utnyttja mobiltelefonins möjligheter har SISU ännu inte utvecklat något 

användbart redskap där för själva utbildningsverksamheten mer än att kursdeltagarna och 

utbildarna använder mobiltelefonen på samma sätt som de flesta gör. SISU har dock varit inne 

på att använda den mobila tekniken genom att påminna om erbjudanden när t.ex. en 

föreläsning skall hållas. En kort information som skickas som någon form av massutskick till 

intresserade. 

      Webb-TV har SISU i princip inte arbetat med alls. Den distansutbildning som arrangeras 

hålls främst via first class. Här känner Christina att SISU inte ens är i närheten av att vara 

mogen för att använda webb-TV. Hon tycker att det vore ett lite för stort steg att ta för SISU 

redan idag. Det enda som Christina Ericsson känner till på detta område inom idrotten är inte 

en företeelse inom SISU utan inom Riksidrottsförbundet. På varje riksidrottsstyrelse-

sammanträde spelas ordföranden Karin Mattsson in då hon håller ett sammandrag och berättar 

om de viktigaste aktuella frågorna. Detta skickas sedan ut per mail till de olika distrikten som 

kan titta och lyssna på detta bandade material. Hon säger vidare att vid en överblcik på 

samhället i stort så är det inte självklart att dagens ungdomar har den stora kunskap om den 

moderna teknologin som alla tror att de har. 

      Det Christina presenterar som ett annat viktigt medium i SISU:s verksamhet är de fakta- 

eller kunskapsbanker som finns på Internet i form av dokumentbanker där intresserade kan 

ladda ner material som kan komplettera SISU Idrottsböcker. Det finns både på 

Riksidrottsförbundets och SISU:s webbplatser sådana typer av dokumentbanker. Detta ger en 

annan tillgänglighet än förut och detta utnyttjar SISU. SISU-riks har även tagit fram en del 

nya utbildningsmaterial i form av DVD, vilket av SISU som organisation, ses som ett lyft.  

 

Medie- och informationsteknologins främsta syften 

De främsta fördelarna som SISU kan dra av IMT, är enligt Cristina Ericsson att korta 

avstånden. Småland är ett ganska stort distrikt där det ofta handlar om stora avstånd. Där kan 

den moderna teknologin ofta hjälpa till så att SISU kan möta människor på långa avstånd på 

ett enklare sätt. Det är detta som har lockat SISU in projekt för att försöka hitta alternativa 

mötesplatser där också tid besparas. 
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      En annan stor fördel som betonas att IMT medför inom ramen för SISU:s verksamhet är 

också de fördelar som kan dras då det gäller den interna kommunikationen. Vissa möten 

genomförs som telefonmöten och detta har gjorts under flera års tid. T.o.m. en del 

styrelsemöten har genomförts som telefonmöten. Det har då varit kortare möten emellan de 

stora mer tyngre mötena. Då har oftast mötestiden begränsats till ca en timma och behandlat 

ett begränsat antal frågor. Då det gäller just telefonmöten har SISU ett avtal med leverantören 

Genesis där det finns två telefonnummer att ringa under mötestiden, ett allmänt nummer och 

ett ordförandenummer. Mötesdeltagarna kan sedan befinna sig var som helst och ringa från 

vilken typ av telefon som helst i Sverige eller i utlandet. Kostnaden för alla telefonsamtalen 

debiteras mottagaren, i det här fallet SISU. För dessa möten finns uppgjorda regler. Först 

inleds det hela med en avlyssning av vilka ledamöter som är närvarande. Sedan får respektive 

ledarmöte säga sitt namn om han eller hon vill ha ordet. Detta ser Christina som något oerhört 

effektivt för SISU. Vissa ledamöter i förbundsstyrelsen ser dock detta som ett ibland lite för 

effektivt medel i kommunikationen och menar att det är viktigt att träffas och kunna se och ta 

på varandra. 

      Syftena som IMT fyller för SISU är av olika karaktär. Det kan handla om pedagogik, 

kommunikation, information samt effektivitet och tidsbesparing. Det sistnämnda är ett syfte 

som Christina Ericsson trycker extra hårt på.  

 

Framtida förslag och behov inom SISU:s verksamhet 

I framtiden tror och hoppas Christina på plattformen webben med lärandet i fokus i betydligt 

högre grad. 

 

”Det måste finnas en stor potential där som gynnar oss som leverantörer, och inom 

citationstecken, kunderna.” 

 

Exakt vilka lösningar som webben kan erbjuda och som SUSI skulle kunna dra stora fördelar 

av i framtiden vet inte riktigt Christina. Det kan handla om webb-TV men det kan också vara 

att prata på en kommunikationsplattform och skriva meddelanden, eller att få information 

och utbildning den vägen. Vidare tror Christina i framtiden mycket på tekniken med grupp-

sms. Där man kan nå breda grupper snabbt. Idag håller man på och diskuterar internt inom 

SISU kring fördelar och nackdelar med sms-tekniken. Den främsta nackdelen där som SISU 

anser finns är att användaren av mobiltelefonen ofta inte vill ha information skickad till sig 
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per sms om saker som inte berör henne eller honom direkt. En sådan typ av information 

skulle därför kunna ses som störande istället för informerande. 

      Christina Ericsson säger avslutningsvis att hon ser en skillnad i synen på IMT beroende 

på var man arbetar inom den organiserade idrotten. På riksidrottsförbundet finns t.ex. en IT-

grupp som arbetar direkt med IT och är innovativa och ser möjligheterna med nya tekniken, 

medan SISU inte implementerar all ny teknik så fort den kommer utan först utvärderar dess 

fördelar och nackdelar. 

 

”Om man pratar med de här som Roland Bäcklin t.ex. De som arbetar med de här 

frågorna, de är ju innovativa och ser alla möjligheter och ser snabbare behoven, 

medan vi är lite mer motsträviga.” 

 

Christina anser inte att SISU alltid måste ha den modernaste tekniken i landet, utan tycker 

istället att organisationen kan ligga lite lågt först och se vad andra gör för misstag. Det 

främsta hindret då det gäller implementering av modern teknik är enligt Christina 

Ericsson inte ekonomi. Det som hindrar implementeringen är snarare frågan om behov 

finns. 

      I framtiden tror Christina att den moderna tekniken kommer att bli ett allt större 

komplement till de fysiska mötena i SISU:s verksamhet. Hon tror dock inte att tekniken 

kommer att ersätta de reella mötena. Enligt Christina kan aldrig något annat ersätta dem. 

      Hon säger samtidigt att den moderna tekniken i olika former kommer att komma 

väldigt snabbt och att SISU behöver den. 
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Kategori 2 – den kommersiella idrotten 
För undersökningen av den kommersiella idrotten har två olika idrotter valts ut som både har 

starka drag av kommersialisering och underhållningsidrott. Inom idrotten ishockey kommer 

HV71 att granskas och en intervju göras med informations- och pressansvarige Daniel 

Gustafsson. Daniel har ett ansvar inom HV71:s organisation för bl.a. press, information, 

trycksaker, föreningens webbplats samt matcharrangemangen. Den andra idrotten är tennis 

och där kommer inte någon förening att granskas utan istället evenemanget Swedish Open. 

Swedish Open är en stor internationell tennistävling i Båstad som spelas på ATP-nivå. Ansvar 

för evenemanget som sådant har ett företag som heter PR Event i Göteborg AB. Tävlingen 

Swedish Open har under de senaste åren blivit framröstad av ATP-spelarna som den 

trevligaste och bäst arrangerade tävlingen i världen.  

 

IMT inom HV71 

Nedan redovisas det resultat som framkom vid intervjun med HV71:s press- och 

informationsansvarige Daniel Gustafsson. 

      HV71 lägger idag mycket krut på sin webbplats som har ungefär tre miljoner unika 

besökare per år, vilket enligt webbansvarige Daniel Gustafsson, är en av de mest besökta 

webbplatserna bland elitseriens klubbar. På webbplatsen läggs information om hela 

verksamheten ut och HV71 försöker göra den så levande och aktuell som möjligt. Ämnen som 

det läggs upp information kring på webbplatsen kan vara alltifrån matcherna, truppen, 

statistik, biljetter, arenan, historia, ungdom, restaurangen arenan m.m. På webbplatsen går det 

också att anmäla sig till ett nyhetsbrev både då det gäller e-post och sms. Via sms skickas 

information om hur många biljetter som finns kvar till matcherna etc ut. Ifrån webbplatsen 

utgår den mesta informations- och medieteknologin. Det går t.ex. att lyssna på matcherna via 

webbradio. Fr.o.m. den här säsongen sköter HV71 inte webbradion själva utan detta har 

Sveriges radio nu under sitt tak då det gäller hela elitserien. 

      Då det gäller TV så är det samma sak, d.v.s. att en annan aktör går in och köper en 

rättighet att sända HV71:s matcher. Detta görs via hockeyligan och det är i år Canal+ som 

köpt dessa rättigheter. Canal+ erbjuder i sin tur pay per view för sina tittare, d.v.s. att 

intresserade tittare får betala för att se varje match. Det går också att via Canal+ se matcherna 

live på webben med en tillräckligt bra bandbredd på internetuppkopplingen. Avtal både vad 

gäller TV och radio kommer centralt, d.v.s. från hockeyligan och där är det bara att rätta sig i 

ledet. 
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Under förra säsongen hade HV71 dock en del eget material på webben som HV71 filmat 

själv, utan hjälp av någon annan aktör. Detta har dock försvunnit p.g.a. av att sponsorn till 

detta projekt dragit sig ur. Inför nästa säsong planerar HV71 dock att kunna visa en hel del 

TV på sin webbplats. Detta material kommer förmodligen inte att vara live-material utan 

bandat. Målet är att det t.ex. ska finnas intervjuer, high-lights, studioprogram och 

expertkommentatorer på HV71:s webbplats. 

      Rättigheterna att sända matcherna i elitserien har följande regler. De stora rättigheterna till 

t.ex. Canal+, Aftonbladet och SVT går centralt via hockeyligan. Däremot har alla klubbar i 

elitserien rättigheter till sina egna matcher trots att sändningsrättigheter säljs till andra aktörer 

via hockeyligan. Varje klubb får inom en viss tid sända och visa tre minuter high-lights eller 

andra sekvenser från matchen på sin webbplats. Filmsekvenser från annat som t.ex. intervjuer 

och studioprogram i hemmaarenan under själva matchen har HV71 rättigheter att visa 

obegränsat. Idag sänder HV71 inget från matcherna eftersom Aftonbladet och Canal+ gör 

detta och då länkar man till dem, men om webb-TV blir möjligt igen för föreningen kommer 

detta åter tas upp i egen produktion. 

      För något år sedan provade också HV71 att sända en hel del lokal-TV. Man hade då ett 

samarbete med en gymnasieskola där det fanns en TV-linje. De provade detta några gånger 

och det funkade, men HV71 var inte heller överväldigade av resultatet. Lokal-TV anser dock 

HV71:s informations- och pressansvarige Daniel Gustafsson vara något som för framtiden är 

mycket intressant. Detta beror den digitala tekniken som kommit och som gör att fler kommer 

att kunna se de lokala sändningarna från Jönköping. Inte bara de som bor i Jönköping skall då 

kunna se de digitala sändningarna från Jönköping utan även andra intresserade. Intresserade i 

Stockholm skall t.ex. kunna titta på lokala sändningar från Jönköping om de är intresserad av 

det. HV71:s press- och informationsansvarige Daniel Gustafsson säger också: 

 

”Det är klart, börjar man med Webb-TV och sådana grejer, så kanske man ska 

ge sig ut på lokal-TV nivå igen också.” 

 

HV71 har även ett eget magasin, en tidning som kommer ut tre gånger per säsong, vilken det 

går att prenumerera på och även köpa på diverse ställen runt om i Jönköping. Tidningen 

innehåller bl.a. intervjuer och reportage från klubben och även möjlighet för annonsörer att 

synas. I själva arenan finns också något som kallas för mediatron där föreningen har ganska 

mycket information under själva matcherna. Den hänger mitt i hallen över isen och har under 

matcherna alla 7000 åskådares ögon riktade mot sig. Detta är ingen ny medie- och 
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informationsteknologisk lösning utan den har varit med under flera år. Där skickas ut en hel 

del information, t.ex. repriser från situationer under matcherna och även sponsorer får 

möjlighet att visa reklamfilmer. Även klubben själv skickar ut information via den här 

mediekanalen till sin publik om t.ex. nästa match eller information om souvenirer som går att 

köpa eller extrabjudanden som klubben har. 

      Föreningens webbplats är kärnan för den största delen av IMT och därför prioriteras 

arbetet med att hålla den aktuell även under försäsong och lågsäsong. Då skall information 

hela tiden fortlöpande presenteras på sidan om dagsläget beträffande t.ex: Försäsongsträning, 

nyförvärv, intervjuer, uppladdning etc. Webbplatsen tappar lite besökare under den här 

perioden, men försöker hålla kvar så många som möjligt. 

      De främsta fördelarna som HV71:s webbansvariga Daniel Gustafsson kan se med IMT för 

HV71 är: 

- Föreningen når ut mycket snabbare med nyheterna och informationen kring 

matcherna. 

- Det blir lättare att fylla arean och informera publik och supportrar om hur många 

biljetter som finns tillgängliga. 

- Webb-TV är också något som anses kunna dras stor nytta av. Idag är det Aftonbladet, 

Canal +, SVT och andra stora aktörer som använder detta. Men detta ses, av HV71:s 

representant, som en mycket stor och intressant marknad att ge sig in på. 

 

Syften som IMT nyttjas för i HV71 

De främsta syftena som IMT fyller för HV71 anses av föreningen själv idag vara: 

- Möjligheten att exponera och bygga varumärket via fler mediekanaler. 

Detta i sin tur bidrar enligt HV71:s representant till följande: 

- Fler sålda biljetter 

- Fler sponsorer. 

- Fler inbitna supportrar 

- Ökad försäljning fler souvenirer 

- M.m. 

 

HV71 utnyttjar alla mediekanaler som är möjliga för att nå ut till supportrar, allmänhet och få 

exponera sponsorerna. Föreningen vill ligga i framkant med sin egen verksamhet då det gäller 

medie- och informationsteknologi men klubben är också beroende av andra medier som inte 
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HV71 styr över. Därigenom blir det väldigt mycket pressmeddelanden och kontakt med de 

lokala medierna men även med de stora nationella medierna som Aftonbladet, Expressen och 

SVT. Dessa är också en stor kanal för HV71 som strävar efter att få så mycket PR som 

möjligt. Mycket information till dessa medier går per automatik i och med att de bevakar alla 

matcher men ibland affischerar föreningen också. De har presskonferenser och skriver 

pressmeddelanden då det gäller information om t.ex. nyförvärv och ledarna i laget. 

 

HV71:s framtida behov av IMT 

Då det gäller HV71:s behov för framtiden beträffande IMT prioriteras följande områden: 

 

- Webb-TV ses som nästa steg att ta. (Föreningen har bl.a. fått mycket e-post och 

kommentarer kring att det inte finns fler intervjuer på webbplatsen i TV-format.) 

- Ett annat prioriterat område är den mobila tekniken – det ska gå att läsa om HV71 var 

som helst. 

Detta är de två kommande sakerna som finns i planeringen för HV71. Vidare kan nämnas att 

föreningen också tycker det är viktigt att följa med i stort vad som händer inom IMT. 

 

”Det är viktigt att titta på andra och se vad de gör.” 

 

Då menar Daniel Gustafsson t.ex. att se vilka lösningar och metoder som de dominerande 

medierna i den svenska sportnyhetsbevakningen, t.ex. SVT-sporten och Sportbladet, utvecklar 

för att exponera sina visningar för en allt större publik. 

      Om utvecklingen i framtiden av IMT applicerad på idrotten säger HV71:s webbansvarige 

Daniel Gustafsson att Internet har vuxit enormt den senaste tiden. Daniel har sett 

utvecklingen, från 1998 då han tog över ansvaret för HV71:s officiella webbplats, till idag då 

sidan har ca tre miljoner unika besökare per år. HV71:s vision är att vara den ledande svenska 

ishockeyföreningen och detta innefattar inte bara själva spelet på isen, utan gäller på alla plan, 

även IMT. 
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IMT i arrangemanget – Swedish Open 

Nedan redovisas det som framkom vid intervjun med Swedish Opens Event Manager, 

Christer Hult. 

      Swedish Open har enligt Christer Hult en ganska omfattande informationsteknologisk 

verksamhet på och kring evenemanget. Detta beror enligt honom på att evenemanget som 

sådant har flera samarbetspartners som jobbar med detta och också är angelägna om att få visa 

upp och nyttja sina lösningar på själva evenemanget. Dessa partners vill gärna visa sina 

nyheter på plats i Båstad eller kring evenemanget på något vis. 

      Swedish Open kan erbjuda sin publik, sina kunder och sina sponsorer 

mobiltelefonteknologi, information över Internet och streaming, d.v.s. livesändningar på 

webben. På evenemangets webbplats jobbas det också mycket med information inför 

tävlingen och även efter tävlingen. Man har också ett nära samarbete med Telenor (f.d. 

Vodafone), som erbjuder alla kunder med Vodafoneabonnemang möjlighet att se bilder live 

från Swedish Open i Båstad och även få resultat i sin mobil. Idag sänds evenemanget Swedish 

Open på flera olika sätt. Telenor har köpt rättigheterna att ”streama” evenemanget och genom 

detta kan evenemanget sända live via flera olika mediekanaler som t.ex. via mobiltelefoni och 

via webben. Idag sänder Swedish Open dock bara via mobiltelefoner, men det kan vara 

intressant för framtiden att också göra detta på webben enligt Christer Hult. Swedish Open har 

också avtal med båda SVT och Sport Expressen. Sveriges Television har exklusivitet på de 

nationella sändningarna tillsammans med Sport Expressen som är en digital kanal. Idag säljer 

Swedish Open rättigheter till över 20 olika länder som då kan visa bilder från matcherna. En 

möjlighet för framtiden som Christer Hult ser och som den nya teknologin skulle kunna 

erbjuda är möjligheten att sälja ut rättigheter till dessa 20 länder, och kanske fler, via webb-

TV. Då skulle Swedish Open kunna erbjuda dessa länder och publiken i länderna att se 

matcherna på webben ”on demand” som det bukar kallas, vilket innebär att tittarna kan köpa 

TV-sändningar över Internet och se det trots att kanske ingen kanal sänder i det landet. 

      Webbradio var något annat som Swedish Open arbetade med under evenemanget förra 

året. Hur det blir under sommarens evenemang vågar Christer Hult inte svara på. Förra året 

gjorde då evenemangets egna informations- och pressansvariga intervjuer med spelare under 

tävlingen. Detta var alltså en egen intern satsning på just webbradio och inget som Sveriges 

radio var inblandade i. Ljudfilen från intervjuerna lades sedan ut på evenemangets webbplats. 
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Christer Hult säger att de samarbetspartners som Swedish Open idag har styr lite i vilken 

riktning evenemangets IMT-utveckling skall gå. Han ser dock i framtiden stora möjligheter 

med digital-TV, men menar också att de inte riktigt är där ännu. 

 

Syften som den moderna IMT:n nyttjas för 

De IMT-lösningar som finns nyttjas främst i två olika syften men som båda samverkar. Enligt 

Christer Hult är följande två syften de färmsta: 

1. Service och information till press, allmänhet och sponsorer. 

2. Ökad försäljning av biljetter och ökad attraktivitet för sponsorer att finnas med i 

evenemanget. 

 

Swedish Opens behov av ytterligare IMT för framtiden 

Först framhäver Hult att han tror att Swedish Open idag ligger i framkant då det gäller just 

IMT applicerad på tennistävlingen. Han menar att man ligger långt fram och hela tiden följer 

med den moderna teknikens utveckling. 

      Något som han nämnde i intervjun innan denna fråga ställdes var att den digitala TV-

tekniken i framtiden kan ge evenemanget större möjligheter inom TV-området, samt att TV 

skulle kunna bli aktuellt att sälja via webben till dem som inte kan se evenemanget på TV på 

traditionellt sätt. 
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Kategori 3 – Tränaren och den aktive 
För undersökningen av IMT på gräsrotsnivån inom idrotten, d.v.s. i själva tränandet och 

tävlandet där den aktive och tränaren är huvudpersoner, kommer idrotten tennis att 

undersökas. En spelare vid namn Cristian Valencia Tapia som är 17 år och tränandes vid 

tennisgymnasiet i Kramfors kommer att intervjuas. Cristian spelar på en ganska hög nivå i sin 

åldersklass i landet, han tillhör dock inte den yppersta eliten. Tränaren som skall intervjuas är 

Samuel Ekberg, tränare i Marks tennisklubb. Samuel har en bra utbildning inom tennis, då 

han genomgått samtliga av Svenska Tennisförbundets utbildningssteg för tränare. 

 

Cristian Valencia Tapia 

Nedan redovisas det som framkom vid intervjun med 17-årige Cristian Valencia Tapia som 

tränar på Rikstennisgymnasiet i Kramfors. 

      På tennisgymnasiet i Kramfors brukar tränarna ibland filma eleverna. Detta görs dels i 

syfte att studera tekniken men också i syfte att studera och utveckla det taktiska kunnandet 

inom idrotten. Cristian har blivit filmad i båda syftena. Det skiljer lite i hur tränarna då filmar 

enligt Cristian. Filmar de taktiskt så handlar det kanske främst om att filma hela banan för att 

kunna se en helhet av spelet, men då de studerar tekniken handlar det mer om att kunna se 

detaljer och då får man mer zooma in spelaren ifråga. Hemma i klubben riktas filmningen mer 

in på tekniken och på tennisgymnasiet i Kramfors på taktiken, enligt Cristian. Det finns 

videoanalysprogram som tränare kan använda i rörelseanalytisk syfte för att optimera och 

förbättra slagen, men detta är inget som Cristian någonsin har använt.  

 

”Sen kollar vi hur det ser och analyserar vad vi ska göra för förändringar och 

sånt.” 

 

Webben är inget som man direkt använder som ett redskap till träningen. Möjligtvis kan 

nämnas att spelarnas resultat från fysiska tester läggs upp på webbplatsen. Men detta är inget 

direkt redskap i träningen utan bara information på webbplatsen. Det som görs med webben är 

att tennisgymnasiet i Kramfors lägger upp aktuell information för intresserade. Detta gäller 

även Cristians hemklubb. 

      Cristian använder inte e-post som ett redskap att kommunicera i träningen i någon större 

utsträckning. Det är i så fall om han är iväg på en tävling och vill skicka information om hur 

det har gått till sina tränare. Detta brukar dock Cristian mer ofta göra per sms. Han använder 
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mobilen väldigt mycket runtomkring träning och tävling. Det handlar dels om ren 

resultatrapportering hem till tränaren från tävlingarna, men också om egen analys och 

reflektion av matcher och träning samt rådgivning från tränarens sida. Andra fördelar som 

Cristian drar nytta av på mobilen är att låta kompisar videofilma tennissekvenser och ta foton. 

Då får han bilder av sig själv på tennisbanan i mobilen som han sedan kan använda själv för 

att titta på eller visa tränaren i analytiskt syfte. 

 

Syften som IMT nyttjas i av Cristian 

1. Analys med videokamera – både taktisk och teknisk analys. 

2. Kommunikation – främst med mobiltelefonteknologi. 

3. Information via tennisgymnasiets och hemklubbens webbplatser. 

4. Statistik på t.ex. resultat från fysiska tester. 

 

Cristian tycker att det informations- och medieteknologin idag fungerar bra och fyller många 

syften för idrotten.  

 

Cristians behov av ytterligare IMT 

Om Cristian fick vara en uppfinnare som kunde skapa precis vilken informations- eller 

medieteknologisk lösning som helst som han skulle kunna ha användning av inom sin 

idrottssatsning så skulle han villa utveckla mobiltelefonens filmningskapacitet. Dels utveckla 

bättre bildkvalité men också att kunna filma och spara mer och längre sekvenser. Cristian 

trycker särskilt på att kunna filma sig själv med mobilen i match- och träningssituation. T.ex. 

ska han kunna sätta eller lägga mobiltelefonen någonstans så att den sedan automatiskt filmar 

exempelvis en hel tennismatch utan att någon behöver sköta telefonen/kameran under 

matchen. Det vore också bra att kunna gå ner själv till tennishallen och träna ensam med 

bollmaskinen och då filma sig själv under tiden. 

      Cristian skulle också kunna tänka sig att denna film skulle kunna vara tillgänglig för andra 

att se både då det gäller hans teknik och hela hans matcher. Han ger förslag på att den aktive 

eller tränaren skulle kunna lägga filmen på en webbplats automatiskt där t.ex. hans egna 

tränare eller familj och vänner kan logga in och se sekvenserna. Slutligen tror Cristian att all 

IMT lösningar kommer att gå framåt mycket inom idrotten. 
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Samuel Ekberg 
Nedan redovisas det resultat som framkom vid intervjun med tennistränaren Samuel Ekberg. 

 

IMT som Samuel använder i sitt tränararbete 

Det som först kommer på tal är mobiltelefonen. Samuel använder dagligen mobiltelefonen i 

sitt arbete som tränare. Det handlar främst om vanlig kommunikation med spelare som han 

tränar, vilka ofta är iväg och spelar turneringar och som då rapporterar hem till Samuel via 

mobiltelefonen. Det kan dels handla om sms men även om vanliga telefonsamtal. Även e-post 

används och till viss del också msn, där han kommunicerar direkt via skrift på webben. 

      Under tävlingar som den lokala klubben arrangerar, sköter föreningen hela tävlingens 

resultathantering, lottning och administration. Dataprogram kan då förenkla det administrativa 

arbetet och förkorta arbetstiden betydligt. 

      I det pedagogiska arbetet använder Samuel ibland videokamera. Detta görs främst för att 

analysera spelarnas teknik och förbättra deras rörelser genom snabbare inlärning. 

 

Syften som IMT nyttjas i av Samuel 

Webben används idag mest som ett informations- och kommunikationsmedel i klubben. Det 

läggs på föreningens webbplats upp information kring tävlingar, träningar och annat som 

ungdomarna och andra i föreningen behöver veta. Det som kan komma att användas då det 

gäller webben för kommunikation är i så fall Msn. Men detta ses inte alltid som en bra kanal. 

Samuel vill kunna vara privatperson när han sitter hemma vid datorn och chattar och inte 

behöva prata med de aktiva. Kontakter med träningselever är inte av privat karaktär utan ses 

som en del av hans yrkesroll som tränare och därför vill han inte blanda samman privata 

kontakter med de professionella. Det händer dock att elever tar kontakt via Msn och då är 

Samuel villig att kommunicera också den vägen. Information och kommunikation är alltså två 

stora delar av syftena som medie- och informationsteknologin fyller. Ett annat stort syfte är 

pedagogik. I rörelseinlärningen av tennisspelets olika slag är enligt Samuel filmkamera ett 

väldigt starkt redskap. 

Samuels behov av ytterligare IMT i sitt tränarskap 

Något som Samuel skulle vilja kunna använda i framtiden är någon form av träningsdagbok 

där man kan hålla en bra dialog mellan tränare och aktiv. Träningsdagboken får gärna ha 
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webben som grund och utgå därifrån. Anledningen till att han inte har investerat i någon 

liknande lösning är främst att Samuel idag har ett ansvar för hela klubbens verksamhet, d.v.s. 

alltifrån tennisskola med de allra minsta (6-7 år gamla) samt de som har tennis som sin 

tävlingsidrott och tränar mycket. Av hela klubbens verksamhet är ca 10-15 % tävlingsinriktad 

och för denna gruppen skulle klubben gärna vilja se ny och modern IMT i verksamheten. Det 

känns dock svårt för klubben att motivera en stor satsning till endast en så liten del av 

klubbens verksamhet. Dels skulle det kosta lite att anskaffa själva produkten, men den stora 

kostnaden ligger på att den anställde tränaren i och med anskaffandet av en sådan produkt 

skulle få lägga betydligt mer arbetstid på klubbens elitgrupp. Samuel menar att 

tävlingsidrotten idag har större nytta av de medie- och informationsteknologiska lösningarna 

än vad breddidrotten har. 

      Det som Samuel tycker är svårast i klubben är att nå ut med information. Idag har klubben 

en webbplats men kan inte vara säker på att alla berörda är inne och läser på den. Det görs 

också vanliga utskick med posten eller utdelning ut lappar till barnen på träningen. För att nå 

ut med information på bästa sätt gör Samuel idag dubbla informationer till barnen på 

träningen. Han delar dels ut en lapp och lägger dels ut informationen på webbplatsen. Trots 

detta är det ibland en del som missar informationen. 

      Om Samuel fick välja att investera i vad som helst då det gäller medie- och informations-

teknologi utefter de behov han idag har i sitt arbete så skulle en mycket bra och användbar 

träningsdagbok prioriteras som nummer ett så att han kan följa den aktive även då den inte är 

hemma i klubben och tränar. I framtiden tror Samuel att relationen mellan tränare och aktiv 

inom idrotten kommer att börja nyttja mer medie- och informationsteknologi. Då det gäller 

både teknikinlärning och taktisk analys anser Samuel att videoanalys är det bästa redskapet 

och han tycker att det borde användas mer i framtiden. 
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ANALYS 

 

Nivå 1 – föreningsidrotten (RF och SISU) 
Hypotesen för undersökningen på nivån för Riksidrottsförbundet och SISU var följande: 

1. En hypotes är att modern IMT inte används i särskilt stor utsträckning inom idrotten 

generellt sett. Hypotesen om orsaken till detta är att den svenska idrotten tror följande: 

- De tror att det kostar för mycket pengar. 

- Det är grundat i okunskap om IMT. 

 

IMT inom de flesta föreningar bygger till största delen på ideellt arbete. Roland Bäcklin som 

är ledare för IT-gruppen på Riksidrottsförbundet säger att majoriteten av idrottsföreningarnas 

IT-tillgångar idag är medlemmar och funktionärer som gör mycket på jobbet helt ideellt. Han 

menar att arbetslivet därigenom är en stor sponsor till idrottens IMT. 

      Eftersom idrotten har mycket ideella resurser går det också att hålla nere kostnaderna för 

IMT och ändå ha det som ett redskap i sin verksamhet. Därigenom kan idrotten ha IMT och 

ändå hålla tillbaka avgifterna för sina aktiva och medlemmar som är ett mål för den svenska 

idrotten, t.ex. enligt regeringens nya satsning på idrotten, handslaget. Det första av 

regeringens mål för den nationella idrottspolitiken säger att: 

 

”Idrottsrörelsen ska bygga på ideellt engagemang.”17 

 

Det går inte att ställa samma krav på en ideell person som arbetar på sin fritid som det går på 

en professionell person. Eftersom IMT i föreningen ofta utvecklas av just ideella krafter går 

det att dra slutsatsen att det kan bli aningen trögt att utveckla och implementera IMT i den 

ideella idrottsföreningen. Detta fenomen gav undersökningen prov på. Roland Bäcklin sade i 

intervjun att han ansåg idrotten vara långsam att ta åt sig IMT. 

 

”Jag skulle generellt vilja säga att idrotten är förbaskat långsam på att anamma 

saker när man kan fatta beslut på ett riksidrottsmöte men det tar många år innan 

detta beslut är implementerat i alla led.” 

 

                                                 
17 Regeringen. Justitiedepartementet. www.regeringen.se/sb/d/1607/a/12403 
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Roland Bäckling beskriver detta fenomen som en tröskel. Han menar att den nya 

generationen svenskar som kommer att bli alltmer verksamma inom idrotten de närmsta åren 

har mycket lättare att ta till sig ny kunskap om IMT. Tröskeln är den äldre generationen som 

idag i mångt och mycket styr och leder idrotten. Denna generationen, menar Bäcklin, har inte 

lika lätt för att ta till sig den nya tekniken. 

 

Statligt beroende 

Idrotten får också årligen ett mycket sort anslag av staten. I budgetpropositionen för år 2006 

föreslår regeringen att ca 445 miljoner kronor avsätts för idrotten. Till detta ska läggas drygt 

en miljard kronor som tillförs idrotten från överskottet av AB Svenska Spels verksamhet. 

Regeringen genomför under den nu gällande mandatperioden också en särskild satsning på 

idrotten; det s.k. Handslaget. Regeringen föreslår att bidraget till idrottsrörelsen inom ramen 

för Handslaget mellan staten, kommunerna och idrottsrörelsen uppgår till 400 miljoner kronor 

under 2006. Regeringen säger också att en förutsättning för bidraget är att idrottsrörelsen 

fortsätter och intensifierar sitt arbete för att nå nya grupper av främst barn och ungdomar, att 

hålla tillbaka avgifterna, att förbättra möjligheterna för flickors deltagande, att motverka 

droger samt för att vidareutveckla samarbetet med skolorna.18 Även SISU idrottsutbildarna får 

statligt anslag för sin folkbildningsverksamhet. Här är det folkbildningsrådet som fördelar 

pengar till bl.a. de olika studieförbunden, där SISU är ett av dessa. 

      Riksidrottsförbundet och SISU idrottsutbildarna har tillsammans med sina underliggande 

organisationer, d.v.s. idrottsförbund och idrottsföreningar, uppgifter i det svenska samhället 

som består i t.ex. folkbildning, utbildning, föreningsutveckling, utveckling av människors 

fritid m.m. Dessa organisationers verksamhet skall i mångt och mycket arbeta i riktning mot 

de idrottspolitiska målsättningar som regeringens nationella idrottspolitik bygger på. Dessa 

målsättningar är följande: 

 

1. För att främja en god folkhälsa ska samhället och skolorna uppmuntra och ge 

möjligheter för barn, ungdomar och vuxna att motionera och bedriva idrott. 

2. En fri och självständig idrottsrörelse ska aktivt stödjas. Den ska bygga på ideellt 

engagemang och bedriva en bred verksamhet som värnar om god etik, lika 

förutsättningar för flickor och pojkar, kvinnor och män, arbetar aktivt för integration 

samt värnar om demokratisk fostran. 
                                                 
18 Regeringskansliet. Justitiedepartementet. www.regeringen.se/sb/d/1607/a/12403 
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3. Elitidrotten, som till viss del består av kommersiell underhållning, är också värdefull 

genom att den erbjuder förströelse och glädje.19 

 

IMT skulle säkerligen få bättre resurser och utvecklas mer i en helt professionaliserad och 

kommersialiserad idrott organiserad utefter vinstintressen. Den kommersiella idrotten har 

nämligen helt andra motiv och syften att använda sin IMT i. Den idag existerande 

idrottsrörelsen nyttjar IMT i samma syften som verksamheten bedrivs i. T.ex: utbildning, 

folkbildning, föreningsutveckling och utveckling av människors fritid. 

      Det syfte som IMT främst fyller i Idrottssverige idag är enligt Roland Bäcklin de rent 

demokratiska aspekterna som den moderna teknologin kan medföra för idrotten. Fler kan idag 

ta del av beslut och information om vad som händer i föreningarna. Förr var detta ofta något 

som endast ett fåtal i föreningen i praktiken fick ta del av. 

 

”Tidigare när man informerade gjorde man ju kanske det till en snävare krets än 

vad man gör idag. Och när man publicerar det via maillistor eller via en hemsida 

i föreningen är det så många fler som är delaktiga i vad som händer.” 

 

Detta klingar helt i samklang med den nationella idrottspolitikens delmål nummer två av tre, 

där man talar om att idrotten ska värna om: 

 

”lika förutsättningar för flickor och pojkar, kvinnor och män, att arbeta aktivt för 

integration samt demokratisk fostran.”20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19 Regeringskansliet. Justitiedepartementet. www.regeringen.se/sb/d/1607/a/12403 
20 ibid 
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Nivå 2 – den kommersiella idrotten (HV71 och Swedish Open) 
Hypotes två som var ämnad för undersökningen på nivån för den kommersiella idrotten med 

HV71 och Swedish Open som undersökningsorganisationer var följande: 

2. Jag tror att den kommersiella idrotten är den nivå i den här undersökningen som är den 

mest frekventa användaren av IMT. 

 

Som jag i teoridelen av den här uppsatsen redovisade är den kommersiella idrotten uppbyggd 

av komplexa vinstintressen. Det handlar dels om arrangörernas (idrottens) intresse i att sälja 

biljetter, TV-rättigheter, reklam i sin arena, souvenirer, mat och dryck m.m. Det handlar också 

om TV-bolagens intresse att sälja sändningsrättigheter och TV-kanalernas intresse i att kunna 

sända ett underhållande TV-utbud och därigenom skapa stora tittarsiffror och en intressant 

demografi för annonsörer att vända sig till med sitt budskap. Det handlar också om de olika 

idrottsutrustningsmärkena som med sina varumärken vill kunna finnas med på olika sätt. Dels 

kanske i själva arenan, i reklampauserna i TV-sändningarna eller att direkt finnas med på 

idrottarna som använder utrustningen och därmed förknippas med densamma. 

      Då det gäller den kommersiella idrottens användande av IMT visar den här 

undersökningen, på HV71 och Swedish Open som undersökningsorganisationer, att dessa båda 

kommersiella idrottsarrangörer ser IMT som en mycket viktig och naturlig del av sin 

verksamhet. Det märks att detta är ett prioriterat område för både HV71och Swedish Open. 

Den kommersiella idrotten vill helt enkelt inte missa någon chans, när det kommer nya 

mediekanaler att synas och höras via. 

      Resultatet i undersökningen av HV71 visar på att klubben i framtiden kommer att satsa på 

dessa båda saker. Redan nästa säsong kommer HV71 att satsa på att producera egen webb-TV 

med bland annat highlights från matcherna, intervjuer med spelare och tränare och 

studioprogram inför matcherna med experter. Under försäsong vill föreningen också göra 

HV71 till något mer intressant genom att ha webb-TV inslag på sin webbplats om t.ex. vilja 

nyförvärv som är aktuella, hur det ser ut med försäsongsträningen och vilka spelare som är 

skadade osv. 

      Syftet till en sådan satsning på webb-TV är att ha ytterligare en kanal där går att nå ut med 

sitt budskap som kan skapa kunder som är mer frekventa i arenan och mer frekventa besökare 

av HV71:s webbplats. Detta i sin tur skapar bl.a. större biljettförsäljning, souvenirförsäljning 

och starkare argument för företag att placera reklam i HV71:s arena eller på klubbens 

webbplats. Framförallt skapar det mer frekventa och alltid intresserade kunder. Daniel 
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Gustafsson som är press- och informationsansvarig sa i en av undersökningens intervjuer att 

om HV71 fick bestämma skulle hela Sverige ha HV71 som sitt favoritlag. Målet med en egen 

webb-TV verksamhet för HV71 är också att i framtiden kanske kunna ge sig ut på lokal-TV 

nivå. Den nya digitala tekniken kan enligt Daniel Gustafsson ge klubben de möjligheterna. 

      Då detta appliceras på Mullin m.fl. och deras teori i Sport Marketing, går det att se detta 

som ett sätt att få fler ”frequent attenders/consumers”. 

 

”Frequent attenders include half-season plan holders, full-season ticket holders, 

club-seat purchasers and luxury-suite holders.”21 

 

Den kommersiella idrotten vill ligga i framkant 

Den kommersiella idrotten visar sig i den här undersökningen vilja ligga i framkant då det 

gäller IMT. Dels skapa ett så attraktivt evenemang som möjligt genom IMT och dels ge god 

service från evenemanget till dem som inte är där på plats. 

      Både Swedish Opens Event Manager Christer Hult och HV71:s press- och 

informationsansvarige Daniel Gustafsson poängterade att det är viktigt att titta på vad andra 

gör inom IMT. Aftonbladets webbplats för sport kan t.ex. idag sända highlights från 

elitserien via avtal med hockeyligan. Detta är något som HV71 också vill kunna göra själva, 

precis som de allra största mediemogulerna, som t.ex. Aftonbladet. I och med att man vill 

ligga i framkant så tittar båda organisationerna på de allra största inom IMT. Citatet nedan är 

det Daniel Gustafsson, HV71, som har sagt, men även Christer Hult på Swedish Open 

uttryckte ungefär samma sak.  

 

”Det är viktigt att titta på andra och se vad de gör.” 

 

IMT genom partners 

Ett annat sätt än att utveckla egen IMT kan vara att få hjälp av någon sponsor eller partner. 

Swedish Open arbetar tillsammans med sina sponsorer för att ta fram och applicera IMT på 

evenemanget. Vodafone och Telenor ger alla med Vodafoneabonnemang möjligheten att se 

bilder från matcherna i Swedish Open live, direkt i sin telefon. På det här området ligger 

Swedish Open i framkant och ett steg längre fram än t.ex. HV71. Swedish Open har sponsorer 

                                                 
21 Mullin. B.J m.fl. Sport Marketing. Human Kinetics. 2000. s. 218. 
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som t.ex. Sony Ericsson, Telenor, City Mail, SEB, Mastercard, SAAB, Synsam och Catella. 

Alla dessa aktörer är giganter med redan mycket väl utvecklad IMT. Många av sponsorerna 

vill dessutom visa upp sin senaste teknologi under evenemanget för besökarna.  

      Även HV71 inne på precis samma linje. Dels kommer klubben till nästa säsong utveckla 

webb-TV på sin webbplats och dels kommer föreningen också att satsa på den mobila 

tekniken. Exakt i vilken riktning satsningen på mobiltelefonin skulle gå ville inte Daniel 

Gustafsson inte säga. Men han sade i alla fall att ett mål för detta var: 

 

”Man ska kunna titta och läsa om HV71 var man än befinner sig.” 

 

Swedish Open är kanske på väg att ta ytterligare ett steg redan. De vill troligen kunna sälja 

webb-TV via sin egen webbplats, till länder som inte sänder evenemanget via sina egna 

nationella kanaler. 

      Enligt Mullin m.fl. är televisionen det mest dominanta mediet inom den kommersiella 

idrotten. I nästa andemening säger författarna också att Internet är ett medium som på nolltid 

erbjuder omedelbar internationell och världstäckande nåbarhet.22 Både HV71 och Swedish 

Open väljer nu att ta fram IMT i form av en lösning som kombinerar Televisionen och Internet, 

d.v.s. webb-TV. 

 

Hypotesen höll 

På den här nivån i undersökningen höll hypotesen om att de kommersiella 

idrottsorganisationerna i undersökningen skulle vara de mest frekventa användarna av IMT i 

jämförelse med de andra nivåernas respondenter som undersöktes. Det råder inget tvivel om 

detta i de för den här undersökningen aktuella idrottsorganisationerna. De övriga nivåerna 

drivs inte alls i samma utsträckning i enlighet med den kommersiella retoriken, utan 

finansierar istället större delen av sin verksamhet på statligt stöd. Den kommersiella idrottens 

språk talar i mångt och mycket om sin publik och sina medlemmar som kunder. Kunder som 

skall ha en god service och ett bra utbud presenterat på olika sätt. Det som presenteras och 

säljs till kunderna och publiken är sporten som produkt. Nedan följer en figur som är hämtad 

ur boken Sport Marketing, som visar detta. 

 

                                                 
22 Mullin. B.J m.fl. Sport Marketing. Human Kinetics. 2000. s. 302. 
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Medieteknologi i den kommersiella idrotten 

I teoridelen av uppsatsen presenterades och förklarades modellen, The Sport Product.23 

Modellen är komplex och kan förklara många samband i och kring den kommersiella idrotten. 

IMT är dock bara en del av modellen och det står inte på något sätt i fokus som i den här 

undersökningen.  

      Då undersökningens resultat har visat att IMT blivit en stor och viktig del och att IMT idag 

är en större del av den kommersiella idrotten än vad modellen, The Sport Product, från Sport 

Marketing visar kommer jag därför nedan att presentera en ny teori, i vilken IMT står i fokus. 

Teorin är framtagen ur den här undersökningens resultat, samt utifrån en jämförelse mellan 

undersökningens resultat och teorin kring The Sport Product. 

 

Medieteknologi i den kommersiella idrotten 
 

MedieteknologiMedieteknologi
Ett redskap fEtt redskap föör att nr att nåå publikenpubliken
Externt:Externt: TV, dagspress, kvTV, dagspress, kväällslls--

press, sportmagasin m.m.press, sportmagasin m.m.
Internt:Internt: WebbWebb--TV & Radio, TV & Radio, 

mobil teknologi m.m.mobil teknologi m.m.

IdrottenIdrotten
Biljetter, TVBiljetter, TV--rräättigheter,ttigheter,

reklamintreklamintääkter, etc.kter, etc.

NNääringslivetringslivet
MarknadsfMarknadsfööring, exponeringring, exponering

i attraktiva sammanhangi attraktiva sammanhang

PUBLIKEN/KUNDERNAPUBLIKEN/KUNDERNA

MedieteknologiMedieteknologi
Redskap fRedskap föör att nr att nåå publiken/kunderna.publiken/kunderna.

IdrottenIdrotten
Biljetter, TVBiljetter, TV--rräättigheter,ttigheter,

reklamintreklamintääkter, souvenirer,kter, souvenirer,
Etc.Etc.

NNääringslivetringslivet
MarknadsfMarknadsfööring, exponeringring, exponering

i idrottens attraktiva i idrottens attraktiva 
sammanhangsammanhang

PUBLIKEN            &          KUNDERNAPUBLIKEN            &          KUNDERNA

Externa mediekanaler Externa mediekanaler 
TV, dagspress, kvTV, dagspress, kväällslls--
press, magasin, m. fl.press, magasin, m. fl.

Interna mediekanaler Interna mediekanaler 
Webben, webbWebben, webb--TV/radio,TV/radio,

mobil teknologi, m.m.mobil teknologi, m.m.

 

Figur 2. Medieteknologi i den kommersiella idrotten.24 

                                                 
23 Mullin. B.J m.fl. Sport Marketing. Human Kinetics. 2000. s. 118. 
24 Einarsson. G. Medieteknologi inom idrotten. Växjö universitet. 2006. 
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Modellen visar på hur idrotten och näringslivet samverkar mot det gemensamma intresset att 

med sina budskap nå de stora folkmassorna som i idrottens ögon är publik och som i 

näringslivets ögon är kunder. Medieteknologin är i modellen redskapet för idrotten och 

näringslivet att nå publiken eller kunderna, både de externa och de interna mediekanalerna. För 

att närmare förklara modellen kommer varje aktör att presenteras mer ingående nedan. 

 

Idrotten 
Själva idrotten, har i de här kommersiella sammanhangen ett intresse av att sälja biljetter, TV-

rättigheter, få in reklamintäkter med hjälp av sponsorer och partners. Den kommersiella 

idrotten har ett stort intresse i att nå en så stor publik och så många kunder som möjligt. 

Näringslivet 

Företagen som finns med kring arrangemanget har ett intresse i att marknadsföra sina 

produkter och sitt varumärke och bli exponerade i ett attraktivt sammanhang som idrotter kan 

erbjuda i form av dramaturgi och massmedias kraft att publicera idrotten. Precis som idrotten 

har också företagen ett intresse i att nå en så stor publik som möjligt. Enda skillnaden är att 

näringslivet ofta ser dessa aktörer som kunder istället för publik. Gemensamt får både idrotten 

och näringslivet är dock som sagt målet att nå de stora massorna av människor. 

 

IMT 

Teknologin kan användas som ett redskap för att nå de stora massorna.  

 

De externa mediekanalerna 

Dels finns de externa medierna som inte idrotten kan påverka själv i särskilt hög grad, d.v.s. 

massmedierna. Här handlar det mest för idrotten om att finnas till hands och ge TV, dagspress, 

kvällspress m.m. en bra service. Massmedierna själva väljer vad som skall publiceras och 

väljer oftast det som ger störst lösnummerförsäljning och annonsförsäljning, d.v.s. det som 

flest är intresserade av. Massmedierna har alltså samma intresse som både idrotten och 

näringslivet, att locka och nå de stora folkmassorna. 
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De interna mediekanalerna 

Den kommersiella idrotten kan också själv arrangera och skapa nya former av mediekanaler till 

publiken. Det ligger också i näringslivets intresse att bli exponerade via fler mediekanaler. Då 

det gäller de interna mediekanalerna får organisationen själv arrangera publiceringen. Exempel 

på sådana satsningar fanns i båda organisationerna som undersökningen behandlade. I HV71 

fanns t.ex. en egen medietron i Kinnarps arena där highligts och olika sponsorer visades i 

pauser m.m. Swedish Open arrangerade förra året en egen liten webbradiokanal där de press- 

och informationsansvariga på evenemanget själva intervjuade spelare och tränare under 

turneringen. Materialet lades sedan upp på evenemangets webbplats där intresserade kunde ta 

del av detta. 

 

Publiken och kunderna 

De stora massorna som medieteknologin kan hjälpa till att nå ut till är i näringslivets ögon 

kunder och idrottens ögon kanske både kunder och publik. 
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Nivå 3 – Idrotten på individnivå 
Hypotesen för undersökningen inom idrotten på individnivå var följande: 

3. Då det gäller individplanet, d.v.s. tränaren och den aktive, tror jag att IMT används i 

ganska hög grad. Men att följande orsaker gör att de är rädda för att prova nya saker: 

- De tror att det kostar för mycket pengar. 

- Det är grundat i okunskap om IMT. 

 

Inledningsvis är det viktigt att påpeka att den här analysen av IMT inom idrotten på 

individnivå rör ett fall av en heltidsarbetande tennistränare och en aktiv på 

tennisgymnasienivå. Det är därför svårt att analysera mer än så av det resultat som 

framkommit av undersökningen eftersom den bara berör ett fåtal organisationer och individer 

inom idrotten. En undersökning på en annan idrott eller en annan ort kanske hade gett helt 

andra resultat på just den här nivån och därigenom en annan analys. Detsamma gäller både 

nivå 1 och 2 i den här undersökningen. 

      Det som hamnar i fokus också på den här nivån är film och video. Det handlar om analys 

av tennisslagens utföranden och även analys av taktik med videokameran som redskap. En 

videokamera kan vara ett mycket bra redskap eftersom man då kan titta på detaljer som annars 

är svåra att se med blotta ögat. Då rörelser inom idrotten analyseras för att skapa en bättre och 

mer optimerad rörelse eller teknik brukar detta kallas att man gör en rörelseanalys. 

      Rolf Wirhed som är universitetslektor i biomekanik, säger att kunskap om musklers läge 

och arbetssätt, krafter, vridande moment, tyngdpunkt, impuls, rörelsemängd, centralrörelse, 

arbete, energi och tröghetsmoment i sin tur kan ge kunskap i vad och hur en aktiv skall 

träna.25 

      Hemma i klubben riktas filmningen mer in på tekniken och på tennisgymnasiet i Kramfors 

på taktiken, enligt Cristian. I klubben filmar de och tittar sedan på slagen. 

 

”Sen kollar vi bara på filmen och ser hur det ser ut och analyserar vad vi ska göra för 

förändringar och sånt.” 

 

Det finns videoanalysprogram som går att använda i idrottsrörelseanalytisk syfte för att 

optimera och förbättra slagen. Sådana program ger nödvändiga redskap i själva analysen i 

form av t.ex. slowmotionupptagningar. Detta är dock inget som Cristian någonsin har använt. 

                                                 
25 Wirhed. R. Anatomi och rörelselära inom idrotten. Harpoon Publications AB Örebro. 1984.  
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Mobiltelefonen 

Cristian använder i väldigt hög grad mobiltelefonen runtomkring träning och tävling. Detta 

beror dels på att han är ute och reser en hel del i samband med tävlingar, men också på att han 

har tränare på olika orter. I Kinna där han ibland tränar och även i Kramfors på 

tennisgymnasiet där han tränar desto mer.    

 

Hypotesens hållbarhet 

Det är svårt att mäta huruvida min hypotes för undersökningen höll eller inte. Den första 

delen av hypotesen som sade att IMT används i ganska hög grad på den individuella nivån 

stämde nog ändå. Både Cristian och Samuel använde videokamera någon gång ibland i 

träningen, även om man inte använde något mer användbart rörelseanalysprogram. Båda var 

också frekventa användare av mobiltelefonen. Detta kan dock för undersökningen inte ses 

som något häpnadsväckande och banbrytande då större delen av Sveriges befolkning idag 

använder mobiltelefonen dagligen. Sammanfattningsvis tycker jag att de båda respondenterna 

på den här nivån är ganska medelfrekventa användare av IMT. De sticker inte ut från 

mängden åt något håll. 

      I hypotesen skrev jag också att jag trodde att respondenterna skulle vara rädda för att 

prova nya saker, dels p.g.a. att de skulle tro att det kostar för mycket pengar och dels att denna 

rädsla är grundad i okunskap om IMT. I efterhand höll inte denna hypotes. Jag upplevde ingen 

rädsla för att anamma ny teknik, i så fall möjligtvis för prislappen. 
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DISKUSSION 

 

Den här undersökningen har gett mig ett svar på att idrotten som bedrivs på föreningsnivå 

med ideella ledare är ganska långsam på att implementera ny och medern IMT. Från 

Riksidrottsförbundet talas det om en generationsklyfta där den äldre generationen inom 

idrotten blir en bromskloss just då det handlar om att implementera ny och modern IMT. Det 

är ganska naturligt att det blir så här och inte särskilt svårt att förstå alls om bakgrunden till 

det hela ges en chans. 

      Många av de idrottsledare som idag sitter i idrottsföreningarnas styrelser och som 

engagerar sig som ledare har en lång bakgrund inom idrotten. För många av dem har idrotten 

varit en del av deras liv så många de kan komma ihåg. Däremot har inte IMT varit det. IMT är 

något som har utvecklats och kommit mer och mer under de sista 15-20 åren. Innan dess 

bedrev många av de idag fortfarande aktiva ledarna inom idrotten en idrottsverksamhet som 

fungerade utan IMT. Det känns ganska självklart att en sådan ledare får svårare att 

implementera ny och modern IMT idag. Det har ju fungerat utan den innan. 

      Däremot tror jag att idrotten kommer att anamma IMT i allt snabbare takt i framtiden och 

både implementera och utveckla mer IMT för idrotten. Detta eftersom alltfler av de 

idrottsledare som idag engagerar sig i idrotten har haft IMT naturligt runt omkring sig under 

uppväxten, till skillnad från den äldre generationen. 

 

Arbetslivet stor sponsor i form av IMT 

Den största sponsorn till idrottens IMT inom den ideella föreningsidrotten, är då det handlar 

om både arbetstid och kompetens, arbetslivet. Det finns många idrottsledare som sitter på 

arbetstid och t.ex. uppdaterar en förenings webbplats eller skickar ut information via e-

postlistor. 

 

Den kommersiella idrotten i framkant 

Jag vill bestämt hävda att den kommersiella idrotten, i en jämförelse med övriga samhället, 

ligger i framkant då det gäller IMT. Utvecklingen är knappast avstannande på det här området 

och ingen vet egentligen hur det kommer att se ut inom den kommersiella idrottens IMT i 

framtiden. Vem hade t.ex. för tio år sedan trott att intresserade idag skulle kunna titta på 

Swedish Opens matcher live i mobilen? Det är vanskligt att gissa hur det kommer att se ut på 
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detta område tio år framåt i tiden från idag. Förmodligen skulle man gissa fel. Troligt är 

åtminstone att utvecklingen kommer att fortgå. Internet kommer troligen att fortsätta med en 

framträdande roll och förmodligen utnyttjas än mer. Den mobila tekniken kommer också 

troligen att fortsätta sin utveckling. De stora mobiltelefoniproducenterna är gigantiska företag 

som hela tiden forcerar varandra att ta fram alltmer användarvänlig och effektiv teknologi. 

Givetvis kommer också idrotten i framtiden att få ta del av en sådan utveckling. Ibland kanske 

t.o.m. vara med och leda den. 

 

Förslag för framtiden 
Det som denna undersökning i mångt och mycket har gjort är någon form av en behovsanalys 

på olika specifikt utvalda delar av idrotten. Utgående från den behovsanalysen går det att 

skapa en bild av vad dessa respondenter vill se i framtiden som skulle kunna vara dem till 

fördel. 

      Det är dock viktigt att beakta att dessa behov och drömmar för framtiden är aktuella just 

då den här undersökningen görs och för just dessa respondenter. Om några år skulle kanske 

samma respondenter ha andra kravspecifikationer på sin superprodukt för framtiden beroende 

på var den dagsaktuella IMT:n då står. 

 

Ett konkret förslag på IMT 

Jag tänker i alla fall ge mig på att försöka forma ett förslag på en produkt eller IMT-lösning 

som skulle kunna passa för alla de tre olika nivåerna fast kunna användas i olika syften. 

Nedan följer det konkreta förslaget: 

      Det som alla tre nivåerna efterfrågar starkast i undersökningen är mediet TV eller film, 

baserat på webben, s.k. webb-TV. Önskemålen om att sända live eller att kunna visa och 

analysera bandat material är olika på respektive nivå. 

      Denna IMT-lösning bör därför både kunna sända live och visa bandat material på webben. 

Den bör också innehålla funktioner där det går att göra enklare redigering och regissering av 

sändingen direkt på webben. Önskemål är t.ex. att kunna lägga in företags loggor och 

varumärken under tiden sändningen är igång. Detta ska dels gå att göra samtidigt som idrotten 

visas bredvid på skärmen, eller med bara loggan i bild. Det ska också gå att förutbestämma 

när loggorna eller reklamen ska komma i bild. T.ex. ställa in sädningen på att var femte minut 

visa ett företagsnamn eller en webbadress någonstans på bilden. 
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      För den individuella nivån ska det också gå att göra enklare redigeringar på webben. 

Tränaren ska t.ex. kunna göra om alla sekvenser till slowmotion på webben, vilket är en 

förutsättning för att kunna göra en bra biomekanisk rörelseanalys på en aktivs idrottsrörelse. 

Det ska kanske t.o.m. kunna gå att ställa in en livesändning på att sända material i slowmotion 

direkt för att analysen skall kunna göras direkt utan några komplikationer. 

Slowmotionfunktionen kan även de som ska sända idrott med reklaminslag använda sig av. 

Där kan man t.ex. välja att visa 15 sekunder bakåt i sändningen efter ett mål eller en 

målchans, i slowmotion. Tränaren och den aktive kan också använda samma redigerings- och 

regisseringsfunktioner som den där klubbarna kan lägga in text reklam i bilden. Här kan 

tränaren istället skriva sina kommentarer på idrottsutövarens tekniska utförande eller annan 

feedback som tränaren och den aktive tycker är lämplig. Det skall alltså också gå att 

kommunicera med denna IMT-lösning. Händelserna kring tennisspelarens träning utomlands, 

som i inledningen av den här uppsatsen fiktiva framtidsberättelse beskrevs, skulle då kunna 

bli verklighet.  

      Detta skulle kunna vara ett intressant samarbetsprojekt mellan kompetensen som finns 

inom IMT och kompetensen som finns inom idrotten. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 

 

Intervjuguide – folkrörelseidrotten – riksidrottsförbundet, SISU 

- I vilken grad utnyttjar den svenska idrotten (RF, DF, SF, SDF) medie- och 

informationsteknologi? 

- Vilka syften använder man medie- informationsteknologin till? 

- Vilka behov finns inom idrotten idag – av medie- och informationsteknologi – som 

inte uppfylls? 

 

Din BILD: 

1. Vilka medie- och informationsteknologiska lösningar använder riksidrottsförbundet/SISU? 

- Dataprogram 

- Mobiltelefonteknologi 

- E-postprogram 

- Webb 

- Radio (Webbradio) 

- TV (Webb-TV) 

- Kamera (Video osv.) 

- Ipod 

- Övriga – i så fall vad? 

 

2. Vilka är de främsta fördelarna som den svenska idrotten idag kan dra av medie- och 

informationsteknologi? 

- Riksidrottsförbundet 

- Idrottsföreningarna 

- Idrottens utbildning på de olika förbundsnivåerna och inom SISU 

- De aktiva ledarna, tränarna och idrottarna 

 

3. I Vilka syften nyttjas informations- och medieteknologi främst inom den svenska idrotten 

idag? 

- Information 
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- Kommunikation 

- Pedagogik 

- m.m. 

 

4. Vilka behov finns ytterligare som idag inte uppfylls av de medieteknologiska lösningarna? 

- Riksidrottsförbundet 

- Idrottsföreningarna 

- Idrottens utbildning på de olika förbundsnivåerna och inom SISU 

- De aktiva ledarna, tränarna och idrottarna 

 

- Varför har man inte satsat på att på att utveckla/ta fram/köpa de behov som inte uppfylls? 

- Hur mycket skulle det kunna få kosta? 

 

5. Vilka behov vill man främst uppfylla med hjälp av ny medie- och informationsteknologi? 

- Vad prioriteras först och varför?  

 

6. Slutligen – vad tror du om utvecklingen av modern medieteknologi inom den del av 

idrotten i samhället som ni befinner er i? (Föreningsidrotten, idrottsutbildning och 

folkbildning.) 
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Bilaga 2 

ntervjuguide i kategori 2 – den kommersiella idrotten: HV71, Swedish Open  

Förklarar vad som syftas att undersöka, men inte särskilt ingående… 

- I vilken grad utnyttjar större idrottsevenemang (swedish open, volvo ocean race osv.) 

medie- och informationsteknologi? 

- Vilka syften använder man medie- informationsteknologin till? 

- Vilka behov finns i klubben idag – av medie- och informationsteknologi – som inte 

uppfylls? 

 

Okej att jag spelar in intervjun? 

 

Intervjuguide – kommersiell idrott – HV71, Swedish Open 

1. Sammanfattning - Vilka medie- och informationsteknologiska lösningar som idag används 

inom klubben/arrangemangen? 

- Dataprogram, webbprogram 

- Mobiltelefonteknologi, wap 

- E-postprogram – nyhetsbrev etc, digitala matchprogram 

- Webb 

- Radio (Webbradio)? 

- TV (Webb-TV)? 

- Andra saker på webben man använder? 

- Kamera i arenan (förutom Canal+ och SVT.) 

- Ipod? 

- Övriga – i så fall vad? 

 

2. Vilka är de främsta fördelarna som era arrangemang idag kan dra av medie- och 

informationsteknologi? 

 

3. Vilka syften har den nyttjade informations- och medieteknologin? 

- Tjäna pengar? 

- Större publik? 

- Bygga varumärke? 

- Annonsörer? 
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- Analys? 

- Annat? 

 

3. Vilka behov finns ytterligare som idag inte uppfylls av de medieteknologiska lösningarna? 

- Om det finns sådana – varför satsar man inte på att utveckla/ta fram/köpa dessa? 

- Hur mycket skulle det kunna få kosta? 

 

4. Vilka behov vill man främst uppfylla med hjälp av ny medie- och informationsteknologi? 

- Vad prioriteras först och varför? 

 

5. Slutligen – vad tror du om utvecklingen av modern medieteknologi inom den del av 

idrotten i samhället som ni befinner er i? (Kommersiell idrott och events.) 

 

6. Slutligen, är det något du vill tillägga som du tycker har missats i intervjun? 

– den stora frågeställningen: I vilken grad utnyttjar HV71 medie- och informationsteknologi, 

samt i vilka syften och vilka behov har man att fylla i framtiden? 

- Finns möjlighet att återkomma med eventuella kompletterande frågor? 

- Får vi skriva ut ditt namn i undersökningen? 
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Bilaga 3 
Intervjuguide – träningsverksamhet – tennistränaren, tennisspelaren 

 

1. Vilka medieteknologiska lösningar använder du som tränare/aktiv i träningen? 

- Dataprogram 

- Mobiltelefonteknologi 

- E-postprogram 

- Webb 

- Radio (Webbradio) 

- TV (Webb-TV) 

- Kamera (Video osv.) 

- Ipod 

- Övriga – i så fall vad? 

 

2. I vilka syften nyttjas hjälpmedlen i träningen och verksamheten? 

- Pedagogik? 

- Kommunikation? 

- Teknik? 

- Taktik? 

- Fysik? 

- Statistik? 

- Annat? 

 

3. Vilka behov finns ytterligare som idag inte uppfylls av de medieteknologiska lösningarna? 

- Om det finns sådana – varför satsar man inte på att utveckla/ta fram/köpa dessa? 

- Hur mycket skulle det kunna få kosta? 

- Vad skulle du vilja kunna göra om du fick göra vad som helst? 

 

4. Vilka behov vill man främst uppfylla med hjälp av ny medie- och informationsteknologi? 

- Vad skulle prioriteras först och varför? 

 
5. Slutligen – vad tror du om utvecklingen av modern medieteknologi inom den del av 

idrotten i samhället som du befinner dig i? (Träningsverksamhet i idrottsföreningar.) 
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