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Abstract 

Martin Berg: Friskis&Svettis, det sista alternativet till sporten? Uppsala Universitet: Inst. för 
Idé- och lärdomshistoria, C-uppsats, Hösttermin 2014 

 

Friskispressen, en medlemstidning för Friskis&Svettis medlemmar med ca 6 nummer per år, 
studeras under åren 1981-2009 med nedslag ungefär vart 5:e år för att utreda Friskis&Svettis 
relation till tävlingsidrotten och de samhällssyften som ligger till grund Friskis&Svettis 
motionsträning. Uppsatsen tar avstamp i tidigare svensk idrottshistorisk forskning, speciellt 
den om kritiska röster mot den svenska idrottsrörelsen av bland andra Johnny Wijk. 
Friskispressen visar sig tidigt ha tagit en kritisk inställning mot tävlingsidrotten så till den 
grad att Jympan, Friskis&Svettis främsta träningsform, framstår som speciellt utformad för att 
skilja sig från tävlingsidrotten och som en manifestation av idrottskritik. Senare under 
studieperioden avtar denna uttalade tävlingsidrottskritik och på 2000-talet förekommer flera 
av de centrala aspekter som Friskispressen kritiserade hos tävlingsidrotten i Friskis&Svettis 
samtidigt som jympan får en allt mindre central roll i Friskispressens rapportering.   
 

 

Keywords: Friskispressen, friskis, svettis, idrott, jympa, jumpa, friluftsliv, ungdomsidrott, 
idrottskritik 
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Inledning 

 
Inom Friskis&Svettis finns en sorts skapelseberättelse som upprepats ofta1. Det är den om hur 

Gymnastikläraren Johan Holmsäter 1978 i Stockholm ska leda sitt allra första jympapass, men 

bara en enda motionär kommer. Icke desto mindre genomförs passet, Johan och motionären 

lovar att dra med fler vänner nästa gång, och efter en termin har det som skall bli 

Friskis&Svettis 1481 motionärer och 32 pass per vecka.2 

Till en början är Friskis&Svettis riktat mot Stockholms studenter, men även 

andra blir intresserade och inom några år börjar nya föreningar även dyka upp i andra delar av 

landet. Tillväxten har fortsatt och idag har Friskis&Svettis över en halv miljon medlemmar i 

159 föreningar. De flesta i Sverige, lite färre i Norge och några i europeiska storstäder. 

Friskis&Svettis är Sveriges största aktör för motionsträning och därmed tongivande på 

området. Grundtanken med Friskis&Svettis var att skapa en möjlighet för alla människor att 

hitta en träningsform som passade just dem. ”Svettis” stod för jympan och ”Friskis” var för de 

som inte kunde vara med på jumpan av olika skäl, alltså lite av den tidens sjukgymnastik. 

Målet var att enkelt kunna slussa människor från ”Friskis” till ”Svettis”, något som ansågs 

fungera dåligt när sjukvården ensam stod för rehabilitering.3 

Genom att studera hur motiven till olika idrottsliga aktiviteter utvecklas genom 

åren kan man ofta se större strömningar av de idéer och värderingar som utvecklar samhällen. 

En viktig förändring som skett i 1900-talets Sverige är tävlingsidrottens framväxt och, från 

70-talet och framåt, stora dominans i historiska beskrivningar. Detta beror antagligen delvis 

på att annan organiserad idrott har minskat i popularitet, men det går också att konstatera att 

väldigt lite har skrivits om Friskis&Svettis, som ju alltjämt tycks leva och växa. Ska en 

samlad bild av idrottsliga aktiviteter användas som en grund för att beskriva det svenska 

samhällets utveckling från 70-talet och framåt blir det därför nödvändigt att studera 

Friskis&Svettis. Detta är precis vad jag ämnar göra med den här uppsatsen.  

Friskis&Svettis består av självständiga idrottsföreningar och är idag en del av 

Riksidrottsförbundet under Friidrottsförbundet. Så har det dock inte alltid varit, 

1 Annika Gärderud, Utbildningsboken. Utbildningsmaterial för ledare och instruktörer i Friskis&Svettis, 5:e 
Uppl, 2000,  sid 9; Friskis&Svettis Riks, ”Hur det började”,  http://web.friskissvettis.se/om-friskis-
svettis/historia, hämtat 2015-01-30.  
2 Annika Gärderud, Utbildningsboken, sid 9 . 
3 Friskis&Svettis Riks, ”Hur det började”,  http://web.friskissvettis.se/om-friskis-svettis/historia, hämtat 2015-01-
30. 
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Friskis&Svettis startade utanför Riksidrottsförbundet. Friskis&Svettis Riks har främst 

funktionen att föra föreningarnas talan i gemensamma frågor och förvalta varumärket. 4 

 

Tidigare forskning 

 
Idrottshistorisk forskning är i det närmaste ett eget forskningsfält, där tidskriften Idrott, 

Historia och Samhälle kanske är den främsta i Sverige. Den mer avgränsade frågan om hur 

motionsidrott och tävlingsidrott har förhållit sig till varandra har studerats noga, speciellt 

under 1900-talets början när Linggymnastiken fasades ut och tävlingsidrotten växte fram. 

Från andra världskriget och framåt skiftar idrottsforskningen fokus till att handla mer ensidigt 

om tävlingsidrott. Jag kommer här redogöra kort hur den historieskrivningen ser ut. 

Jens Lundgren beskriver hur Linggymnastiken växte fram som en kontrast mot 

den brittiska tävlingsidrotten eller ”sporten” i slutet av 1800-talet. Linggymnastiken byggde 

på ideal om harmoni och god hållning. När det blev populärt med gymnastiska uppvisningar 

och till och med tävlingar oroade man sig att den ideala gymnastiken skulle gå förlorad. 

Specialisering inom olika moment skulle ge förvridna kroppar och strävan efter seger skulle 

driva idrottsmän till överansträngning. Lika viktigt var att det svenska folket som helhet 

skulle splittras eftersom det i tävlingsidrott inte fanns utrymme för allas deltagande. 

Tävlingsidrott skulle leda till att en marknad uppstod där utövaren å ena sidan bytte konster 

mot kortsiktig uppskattning och applåder med åskadaren å andra sidan, som förblev passiv.5 

 På 1930-talet kommer även där kritik mot tävlingsidrotten, som nu under 

mellankrigstiden har vuxit sig betydligt starkare. Johnny Wijk, berättar om riksdagsmän som i 

debatter menar att idrotten undantränger folkbildningsarbetet, nykterhetsrörelsen och den 

fackliga rörelsen. Detta hänger ihop med socialdemokratiska politiska framgångar, 

tävlingsidrotten ses som en typisk borgerlig aktivitet. Förutom att ledarskapet inom idrotten 

var borgerligt kunde man även se att kungligheter deltog vid invigningar och prisceremonier 

till olika idrottsliga evenemang. Att landet slöts upp bakom idrottsmän sågs även det som ett 

problem, eftersom det lade grunden för ett fortsatt klassamhälle. Tävlingsidrottens växande 

populäritet gjorde dock att den avkrävdes ansvarstagande för dessa problem. Gymnastiken, 

4 Ibid. 
5 Jens Lundgren, ”Kritiken som legitimerar”, Idrott Historia och Samhälle, (Karlshamn, 2003), s 9-16. 
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som fortfarande existerade med rötterna hos Ling, sågs däremot som mer folkfostrande och 

hälsomässigt givande.6 

 Paul Sjöblom, menar dock snarare att riksidrottsförbundets och den tidiga 

socialdemokratins idéer passar väl ihop. En organisation med stöd av staten som fostrar den 

stora massan till förståndsinriktade och friska medborgare. Det är alltså inte helt lätt att dra en 

direkt koppling mellan synen på idrott och politik under den här tiden, vilket hänger ihop med 

att socialdemokratin helt enkelt inte hade den odelat positiva syn på idrotten som 

borgerligheten.7 

  Johnny Wijk, 2003, skapar även en modell för kategorisering av idrottande. Han 

tänker sig 2 axlar, på den ena finner man friluftsliv i ena änden och tävlingsidrott i den andra. 

På den andra axeln motionsidrott i ena änden och ungdomsidrott i den andra. På axeln med 

friluftsliv sätter han tävlingar kombinerat med friluftsliv när centrum och individuella 

naturupplevelser långt ut på axeln. På delen med tävlingsidrott har han amatörtävlingar nära 

centrum och mer kommersiell tävlingsverksamhet längre ut på axeln. Längst ut finner man 

underhållning med tävlingsinslag. På den andra axeln har man ungdomsidrott, som nära 

centrum är som vilken annan idrott som helst men med ungdomar, men längre ut går mot mer 

lekliknande aktiviteter och längst ut är spontan lek bland barn, kanske med för stunden 

påhittade regler. Slutligen har man på denna axel även motionsidrotten, som nära centrum är 

till exempel korpidrott, går via till exempel gruppträning på gym och ut mot rena 

friskvårdsprogram.8 

 På så vis får man ett centrum som symboliserar idrottens kärna, medan man 

längre ut på axlarna kan diskutera om det fortfarande rör sig om idrott. Mellan dessa axlar 

tänker han sig fält, där man kan placera in samhälleliga syften.  Mellan friluftsliv och 

motionsidrott ser han folkhälsa, kroppskultur, motion och välbefinnande. Mellan 

motionsidrott och tävlingsidrott finner han syften som social mötesplats, klassutjämning, 

social identifikation, med mera. I fältet mellan friluftsliv och ungdomsidrott ser han 

ungdomsfostran, medborgarutbildning och skötsamhetskultur. Slutligen, mellan tävlingsidrott 

och ungdomsidrott, tar han upp professionell idrott, marknad, karriär och nationell 

gemenskap. Kring dessa syften kan man argumentera att idrotten har positiva eller negativa 

6 Johnny Wijk, ”Vad ska idrotten vara bra för?”, Idrott Historia och Samhälle, (Karlshamn, 2003),  s 100-105. 
7 Paul Sjöblom, ”Hjälper det att tvivla på tävlingsidrotten?”, Idrott Historia & Samhälle, (Karlshamn, 2003). 
8 Johnny Wijk, ”Vad ska idrotten vara bra för?”, 111-127. 
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effekter på samhället, och kort sagt menar Wijk att de positiva argumenten kopplade till dessa 

syften blev starkare under 30- och 40-talen.9 

För det första ändrades kroppskulturen ganska snabbt i samband med 

krigsutbrottet. Medan man både inom Linggymnastiken och den ”sportifierade” 

tävlingsidrotten hade följt strikta rörelsescheman och regler gick nu utvecklingen snabbt mot 

tävlingar öppna mot allmänheten och enkla evenemang där alla kunde delta. I början handlade 

det mycket om att höja den civila fysiska beredskapen, men detta tonades snart ner och det 

blev snarare en mer allmän fråga om förbättrad folkhälsa. Exempel på den här typen av 

evenemang är Riksmarschen, Riksorienteringen, Allcyklingen, Riksskidan, 

Medborgarsimningen och Folkspänsten. Dessa fick mycket stort genomslag och åren 1940-44 

kan man sammantaget räkna till 3 miljoner starter i de nämnda evenemangen. Nu handlar det 

inte heller bara om stärkandet av folket som helhet längre, som i Linggymnastiken, utan även 

att den enskilda människans välbefinnande är starkt kopplat till den fysiska aktiviteten.10 

 Det som även händer på 30-talet är att samhällsomstörtande tankar allt mer får 

ge vika för samförstånd, något som säkert även det hänger samman med krigsutbrottet, den 

politiska utvecklingen i Europa och den svenska samlingsregeringen. Tidigare har både 

kritiker och förespråkare av idrott varit överens om att idrotten kan skapa just konsensus hos 

folket, vilket nu alltså allt mer sågs som något positivt. De stora evenemangen som tidigare 

nämnts blev även ett symboliskt bevis för att det fungerade. Nu kunde tidningar även 

publicera namn på alla som deltog i idrottsevenemang, vilket gjorde att deltagande i sig fick 

ett värde och alla fick möjlighet att identifiera sig som idrottare.11 

 Ett annat syfte är ungdomsfostran, där man tidigare i viss mån faktiskt varit 

misstänksam mot idrotten. Dels på grund av alkoholen och sexualvanorna som följde med, 

men enligt Wijk fanns även en djupare oro för den samhällsutveckling det symboliserade, 

med en mer okontrollerad ungdom, samtidigt som grannländer var hotade av krig. Idrotten 

kritiserades alltså för bristande ansvarstagande för ungdomen vilket ledde till att man inom 

Riksidrottsförbundet började göra specifika ungdomssatsningar.1213 

 Det sista området Wijk tar upp är tävling, underhållning och nationell 

gemenskap. Tidigare hade just detta varit lite av kärnan i de idrottsrelaterade debatterna. Wijk 

9 Ibid. 
10 Ibid. 
11 Ibid. 
12 Ibid. 
13 Johnny Wijk, ”Idrott, ungdom och ’dansbaneelände’”, Idrott Historia & Samhälle, (Linköping, 2001), sid 85-
90. 
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menar att 40-talet kan ses som en startpunkt för det breda, identitetsskapande idrottsintresset. 

Specifikt tar han upp hur Gunder Hägg, långdistanslöparen, blev populär i Sverige på ett sätt 

som tidigare var ovanligt för idrottare. När han åkte till USA och mötte de bästa löparna i 

Amerika följdes hans resa och tävlingar intensivt via radio, vilket också blev en av de första 

direktsändningarna över atlanten och den allra första i sportsammanhang. Hans populäritet 

blev så stor att kritiken på den här punkten tystnade.14 

 Från slutet av 40-talet och framåt har Hans Bolling studerat 

Riksidrottsförbundets relation till motionsidrotten. Han gör avstamp 1944, då 

Korpidrottsförbundet startar. Detta förbund sysslade visserligen med en form av 

tävlingsidrott, men tog tydligt avstånd från Riksidrottsförbundet genom att dess medlemmar 

vanligtvis inte fick vara med i båda förbunden samtidigt för att undvika att verksamheten blev 

för elitinriktad.15 

 Korpidrottsförbundet ville inte gå inte heller gå in i Riksidrottsförbundet och 

därmed bli deras motionsidrottsdel, vilket ledde till att Riksidrottsförbundet beslutade att de 

själva behövde ägna motionsidrotten större uppmärksamhet. Som en del i det lanserade man 

ordet MIKA, som stod för Motion, Kondition, Inspiration, Avslappning. Detta rann dock ut i 

sanden och 1955 skapades en motionsidrottskommitté tillsammans med Korpförbundet och 

Skidfrämjandet.16 

 In på 60-talet hade dock Riksidrottsförbundet ändrat sig till en bredare syn på 

idrott och nu ansåg man att man till stor del faktiskt sysslade med just motionsidrott och att all 

idrott hände ihop i en enhet. Detta, menade man, gjorde att Riksidrottsförbundet och 

Korpförbundet sysslade med ungefär samma sak och att Korpförbundet borde underställas 

Riksidrottsförbundet. Korpförbundet stod på sig och höll fast vid att de sysslade med 

motionsidrott medan Riksidrottsförbundet sysslade med tävlingsidrott.17 

  1968 slås socialstyrelsen och medicinalstyrelsen ihop, vilket hänger ihop med 

en ökad politisk förståelse att sjukvård i sig inte räcker för att hålla befolkningen frisk. Den 

nya socialstyrelsen inledde ett samarbete med Riksidrottsförbundet, Skidfrämjandet och 

Korpförbundet om motionsidrott, vilket i sin tur leder till att även socialstyrelsen i början av 

70-talet börjar propagera för motionsidrott. Nu börjar man också jämföra kostnaderna med 

motion och sjukvård, även om den faktiska medicinska nyttan i motion fortfarande är osäker. 

14 Johnny Wijk, ”Vad ska idrotten vara bra för?, 111-127. 
15 Hans Bolling, Sin egen hälsas smed: Idéer, initiativ och organisationer inom svensk motionsidrott 1945-1981, 
(Stockholm, 2005), sid 59. 
16 Ibid. Sid 117. 
17 Ibid. Sid 126. 
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Med hypotetiska räkneexempel kunde vissa visa på att det fanns miljardbelopp att tjäna på en 

mer motionerande befolkning, medan andra kunde hävda att det inte fanns något stöd alls för 

att så var fallet. Det som däremot stod klart var att med motion ökade människans 

energiomsättning, medan behovet av proteiner, vitaminer och mineraler inte förändrades, 

varpå motion fick en liknande effekt som en mer näringsrik kost.18 

 I mitten av 1970-talet är situationen alltså sådan att Riksidrottsförbundet 

fungerar nästintill som en idrottsmyndighet som försöker ta hand om motionsidrotten, men det 

finns andra organisationer som också tar på sig den funktionen, främst Korpförbundet. 

Riksidrottsförbundet låter motionsidrotten starkt präglas av och kopplas till tävlingsidrotten, 

och även Korpförbundet bygger till stor del på mer eller mindre tävlingsinriktad 

motionsidrott.  

 Inom sociologin har utvecklingen vad gäller idrottsliga aktiviteter också 

studerats. Lars-Magnus Engström, 2013, beskriver, med utgångspunkt i Bourdieus 

habitusbegrepp, hur individers upplevelser av idrottsliga aktiviteter kan förändras med tiden. 

Mer specifikt tar han upp att män födda 1953 som i ungdomen ägnade sig åt en idrott som 

fotboll men i vuxen ålder väljer att inte träna. Eftersom idrott som riktar sig till äldre män 

bygger på en annan logik än den logik som låg till grund för träningen som ungdom så ger 

inte ungdomsåren av träning något stöd för att fortsätta träningen som vuxen. Det som 

Engström här kallar logik kan direkt kopplas till Wijks kategorisering, det handlar bland annat 

just om ungdomsidrott kontra friluftsliv.19 

Som synes har anledningarna till att idrotta eller inte göra det redovisats väl 

tidigare. Med tävlingsidrottens allt mer accepterade position i samhället från 40-talet och 

framåt tycks de historiska analyserna om skälen till att idrotta också försvinna. Paul Sjöblom 

tittar på sin tids tävlingsidrott och konstaterar att den inte alls debatteras som man gjorde 

kring Linggymnastiken och tävlingsidrotten när den växte fram. Därmed är det sällan någon 

som uttrycker orsakerna varför man ska idrotta.  

 Det som studeras i den här uppsatsen är däremot inte debatterna i tidningar och 

böcker riktade mot en bred allmänhet, utan snarare de beskrivningar av idrott som finns i ett 

idrottsförbund som i någon mån ställer sig utanför tävlingsidrotten. Dels för att det är en 

sannolik källa till tävlingsidrottskritk som tidigare författare har förbisett, men också för att 

18 Ibid. Sid 208-211. 
19 Lars-Magnus Engström, Smak för motion: Fysisk aktivitet som livsstil och social markör, (Stockholm, 2010), 
sid 104. 

 
 

                                                           



7 
 

om man studerar hur de beskriver sin träning så kan man också utröna vad det är de saknar i 

tävlingsidrotten.  

 

Syfte och frågeställningar 

 
Syftet med uppsatsen är att studera hur Friskis&Svettis mellan 1981 och 2010 utvecklas som 

ett alternativ till tävlingsidrotten, som tidigare forskare beskriver som dominerande sedan 40-

talet. Centrala frågor att undersöka blir då dels vad föreningarna har formulerat för syften med 

den egna träningsformen i ett samhällsperspektiv, men också i vilken mån föreningarna under 

den aktuella tidsperioden inriktar sig på tävlingsidrott, motionsidrott, ungdomsidrott och 

friluftsliv. 

 

Metod, material och disposition 
 

För att studera Friskis&Svettis kommer jag använda Friskispressen som material, som är 

Friskis&Svettis officiella medlemstidning. Den finns gratis på de flesta 

Friskis&Svettisföreningar, men i led med den självständiga karaktären hos föreningarna kan 

en förening välja att inte dela ut Friskispressen. Tidningen startade 1978 i form av ett A4-

blad, men utvecklades snabbt till en riktig tidning som kom ut 5 gånger per år. När 

Friskis&Svettis expanderar följer därmed tidningen med, och 1992 blir den officiell 

medlemstidning med en upplaga på 80 000 exemplar. Idag kommer 200 000 exemplar ut, nu 6 

gånger per år. Formatet är A4 och varje nummer är på ca 60 sidor. Redaktionen är i 

Stockholm och tidningen finansieras via reklam. 
Undersökningen kommer börja från 1981, där Friskispressen börjar bli en 

ordentlig tidning. Anledningen att undersökningen inte börjar 1980 är för att numren före 

1981 inte finns att tillgå. Sedan kommer nedslag göras vart 5:e år från 1985 till 2009, där även 

2010 utesluts eftersom det saknas. Eftersom det förekommer temanummer är ett nedslag alla 

nummer det året. Reklamen kommer jag ej ta hänsyn till eftersom den inte nödvändigtvis 

speglar Friskis&Svettis.  Det jag letar efter är syften till träning på samhällsnivå. Jag kommer 

även göra en ansats till att löst kategorisera den träning som beskrivs i tidningen som 

tävlingsidrott, motionsidrott, ungdomsidrott eller friluftsliv för att på så sätt kunna koppla det 

till idrottens syften.  
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Dispositionen är sådan att jag har delat upp undersökningen i ett antal kapitel 

där varje kapitel avhandlar en viss fas i den historiska utvecklingen. Medan kapitlen ligger i 

en grov kronologisk ordning så är det ändå så att utvecklingsfaserna överlappar varandra. 
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De första åren 
”Friskis är inte bara jympa, långfärdsskridskor och kostföredrag!!!”20 

 

På tidiga 80-talet präglas Friskispressen av att Friskis&Svettis är en ganska ny verksamhet 

vars ramar bara är löst definierade. Citatet ovan speglar Friskispressen bra på två sätt. Dels på 

så vis att jympa, långfärdsskridskor och kostföredrag faktiskt är den typen av saker som 

verkligen präglar tidningen vid den här tiden. Jympan och friluftslivet framstår som de två 

pelarna verksamheten bygger på, medan diskussioner om kost och ännu mer om alkohol 

förekommer flitigt. Samtidigt stämmer citatet på så vis att det även ofta förekommer notiser 

och omnämnanden av många andra aktiviteter, som fester, buggkurser, jazzgymnastik, 

föreläsningar om kost och skador, hälsoprofilundersökningar, med mera21. Ofta är dessa 

notiser otydliga med om det är Friskis&Svettis som arrangerar dem eller någon annan och 

ofta beskrivs ledaren som utomstående, så det är inte bara innehållet som är löst definierat, 

organisationens gränser är också lite otydliga.  

Jympan som nämns ovan är en form av gruppträning med en ledare. Ledaren gör 

rörelser som övriga, kallade motionärer, imiterar. Träningen sker till musik och musiken anses 

vara av stor betydelse för träningsupplevelsen. Rörelserna ska alltid ”godkända” och 

övningarna beskrivs som variationer på samma tema. Detta påminner alltså om 

Linggymnastiken. Samtidigt menar man att detta inte har stor betydelse för hur kvalitén på ett 

pass bedöms, det handlar istället om två saker: Vilken musik som väljs och vilken entusiasm 

ledaren sprider till deltagarna. Man vill också undvika att prestationsinriktade pass där syftet 

är att göra precis som ledaren, vilket man jämför med skolgymnastik. Vi har alltså 

”godkända” rörelser, men samtidigt tycks det vara väntat och i någon mån eftersträvansvärt 

att deltagarna inte exakt följer dessa. Det finns också en plan för hur ett pass ska vara upplagt 

i formen av den så kallade ”intensitetskurvan”, som även kommer att förekomma många år 

framöver. 22 

Friluftsaktiviteterna är varierade, men återkommande inslag är dagsturer med 

cykel, skidutflykter, segling och lite längre resor med fjällvandring. I en artikel om ett 

planerat seglarläger har man ganska tydligt formulerat tre mål: Att alla ska lära sig segla, att 

20 Friskispressen, ”Debatt om livskvalitet”, 1981, nr 2. 
21 Friskispressen, ”BUGG”, 1981, nr 5; Pia Beckman, ”hej!”, 1981, nr 2; Friskispressen, ”Aktiviteter Kostens 
betydelse”, 1981, nr 1; Friskispressen, ”Nu startar hälsoprofilerna!”, 1981, nr 2. 
22 Ingemar Johannesson, ”Tonvikt på musiken”, Friskispressen, 1985, nr 1, 6; Ingemar Johannesson, ”Ledaren 
måste vara sig själv”, Friskispressen 1985, nr 1, 7; Friskispressen, ”Det är rörelserna som gjort ’rörelsen’!”, 
1981, nr 6. 
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man ska lära känna varandra och att alla skulle lära sig äta rätt. I en annan artikel skrivs om 

cykelturer med picknick där racercyklar och ”bastantare” cyklar är lika välkomna. I en tredje 

skrivs det om en kanotpaddling med 8 nybörjare23. Den gemensamma nämnaren för så väl 

jympan som friluftsaktiviterna och annat är att det sociala umgänget är centralt. Som synes 

förekommer nästintill inga prestationsförväntningar på friluftslivet, deltagarna förväntas 

snarare vara totala nybörjare.  

I andra sammanhang är det inte heller lätt att hitta några 

prestationsförväntningar eller andra likheter med tävlingsidrott. En enstaka skildring av 

Lidingöloppet, men skriven ur perspektivet att ta sig runt, snarare än att prestera.24 På 

liknande sätt beskrivs Trimorienteringen, som visserligen är en aktivitet som tar sina 

influenser från tävlingsorientering, men som är till för motionärer och vars vinnare utses via 

lottning.25  

På sommaren 1981 skrivs det mycket om ”Jympa-jogga”, och som namnet 

antyder är det en utomhusaktivitet där man först ägnar sig åt jympa i en halvtimma, och sedan 

joggar i olika grupper. Den intensivare gruppen sägs ägna sig åt såväl intervallträning som 

långdistans, medan den lättare gruppen låter motionären ”titta på naturen och allmänt hägna 

med”. Att man på så vis delar in sig i grupper och för vissa ägnar sig åt prestationsinriktade 

träningsstrukturer för i viss mån tankarna mot tävlingsidrotten, åtminstone i högre grad än de 

rena jympapassen och friluftsaktiviteterna. Detta är dock små undantag och de utgör verkligen 

de yttersta punkterna för tävlingsidrott detta år.26 

Enligt en spalt av Johan Holmsäter, som var den som drog igång 

Friskis&Svettis, satsar man 1981 på friluftsverksamheten samtidigt som man vill fortsätta 

med ”det vi började med – att jympa och ha kul!”.27 Sett till antal artiklar, bilder och 

framsidor verkar det dock snarare som att det är just friluftslivet som är det stora vid den här 

tiden, och jympan mest en regelbunden men mindre intressant aktivitet, den nämns ungefär 

lika ofta som jogging, till exempel.  

Johan Holmsäter skriver även i nr 6 1981 om svårigheterna att få hyra lokaler av 

kommunen, eftersom dessa redan används av andra idrottsföreningar, och deras kontrakt 

hänger med år efter år. Han använder sig av flera argument för att Friskis&Svettis borde 

23 Friskispressen, ”Paddling från Össeby-Garn”, 1981, nr 5. 
24 Lena Lundström, ”Lidingöloppet från insidan”, Friskispressen, 1981, nr 1. 
25 Friskispressen, ”Orange och vita, 10 x 10 cm.”, 1981, nr 5. 
26 Friskispressen, ”Jympa-jogga! Jogging varje tisdag!”, 1981, nr 3; Friskispressen, ”Jympa-jogga-jympa-
jogga”, 1981, nr 4. 
27 Johan Holmsäter, ”Välkomna Alla!”, Friskispressen, 1981, nr 5. 
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prioriteras högre, det första är att nyttan för individen försvinner när denne slutar idrotta och 

att elitidrottare sällan fortsätter motionera efter sin aktiva tävlingsperiod. Nästa argument är 

att eftersom lokalhyran är låg eller gratis så har idrottsföreningarna ingen press på sig att 

utnyttja lokalerna effektivt, något han anser att Friskis&Svettis gör. Slutligen menar han att 

Friskis&Svettis är samhällsekonomiskt eftersom föreningen är självförsörjande, något andra 

idrottsföreningar inte är, trots låga lokalhyror.28 

Här ser man ett tidigt exempel på hur Friskis&Svettis tydligt positionerar sig 

som något helt annat än tävlingsidrott. Det är värt att notera att samtliga inslag som påminner 

om tävlingsidrott som jag funnit är kopplade till utomhusaktiviteter. I lokalerna är det jympa 

man ägnar sig åt, och den är svår att alls koppla till tävlingsidrott. Det hade varit svårt för 

Holmsäter att föra den argumentation han gör om inte Friskispassen hade varit så tydligt 

inriktade mot motion. 

Samtidigt kan det ändå nämnas att Johan Holmsäter i en annan spalt menar att 

Friskis&Svettis inte vill komma med pekpinnar eller fördöma andra organisationer. Möjligtvis 

kan det dock ses som ett försvar av hur Friskis&Svettis faktiskt framstår vid den här tiden. 

Han skriver vidare att det finns mycket prestige och tävling mellan olika förbund och 

organisationer i onödan.29   

1985 har man gjort en undersökning gällande effekten av jympa speciellt 

inriktad mot personer med ryggproblem på Friskis&Svettis i Lund, där resultaten framstår 

som väldigt positiva. Man kan bland annat konstatera att sjukskrivningsfrekvensen bland 

deltagarna minskar från 47% till 15% på ett år.30 

 Ungdomsidrott nämns inte överhuvudtaget under 1981. I Holmsäters ovan 

nämnda spalt kan man ana hur det ligger till med den saken, för han menar ju att elitidrottens 

problem är att deltagarna inte fortsätter motionera när tävlingstiden är över. Friskis&Svettis 

roll beskriver han som att få människor att fortsätta motionera även i hög ålder, varpå 

ungdomsidrott skulle i någon mån falla utanför ramen. Holmsäter tycks också mena att 

träningens hälsobringande effekter är kortsiktiga. Även argumenten i Lundundersökningen 

några år tidigare belyser relativt kortsiktiga fördelar om ett år. Då blir det rimligt att unga, 

friska människor inte är en prioriterad målgrupp. Vad som däremot kommer upp på ett par 

ställen är problemet med barn på jympapassen – och det beskrivs ofta just som ett problem, 

28 Johan Holmsäter, ”Vilken anstormning”, Friskispressen, 1981, nr 6. 
29 Johan Holmsäter, ”Välkomna Alla!”, Friskispressen, 1981, nr 5. 
30 Marianne Hedenbro, ”Toppresultat i Lund Här är historien om… sjukdagarna som försvann”, Friskispressen, 
1985, nr 1, 4; Marianne Hedenbro, ”Efter ryggjympan slängde Inge sina kryckor!”, Friskispressen 1985, nr 1, 5. 
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som hanteras genom att föräldrar måste ha koll på barnen.31 Johan Holmsäter skriver även i 

en annan spalt att skolidrotten tar hand om unga friska människor, sjukvården de som är 

sjuka, och antyder att den lucka som Friskis&Svettis då fyller är den för de som varken är 

speciellt unga eller sjuka. 32 

 Ser man tillbaka på hur tanken om ungdomssatsningar inom idrotten växte fram 

på 40-talet så var det i första hand en fråga om att fostra ungdomarna till goda medborgare 

och hålla dem borta från sex och alkohol. Kort beskrivet arrangerar idrotten ofta danser i 

samband med tävlingar, vilket sågs som problematiskt av flera skäl. Dels på grund av 

alkoholen och sexualvanorna som följde med, men enligt Wijk fanns även en djupare oro för 

den samhällsutveckling det symboliserade, med en mer okontrollerad ungdom, samtidigt som 

grannländer var hotade av krig. Idrotten kritiserades alltså för bristande ansvarstagande för 

ungdomen vilket ledde till att man inom Riksidrottsförbundet började göra specifika 

ungdomssatsningar. 1947 i en statlig rapport Ungdomens fritidsverksamhet hyllades således 

idrottens socialt fostrande och hälsobringande effekter för idrotten.33 

Om detta sågs som ett viktigt syfte även på 80-talet så var nog Friskis&Svettis 

ändå inte rätt plats för det. Året 1981 har man en ett antal olika fester ordnade av 

festkommittén34 och det är svårt att hitta något av den ”skötsamhetskultur” som Wijk menade 

tenderar att prägla kombinationen av friluftsliv och ungdomsidrott. I en enkät som gjordes 

våren 1980 avstod en av tio medlemmar helt från alkohol.35 

 Samtidigt som Holmsäter argumenterar för att Friskis&Svettis är 

samhällsekonomiskt eftersom föreningen är självförsörjande så betonar tidningen flera gånger 

att det är en förening och inte ett företag. Det redovisas lite som ett försvarstal var pengarna 

går och att Johan Holmsäter själv inte gör någon vinst på Friskis&Svettis.36 Blickar vi tillbaka 

på tävlingsidrottens intåg så minns vi att även tävlingsidrotten drabbades av kritik rörande 

pengar och ekonomi från Lings anhängare. Då oroade man sig bland annat för att fokus på 

framgång och individuell vinning skulle ge förvridna kroppar hos de aktiva medan åskådaren 

31 Friskispressen, ”Fråga”, 1981, nr 2. 
32 Johan Holmsäter, ”Johans Spalt”, Friskispressen, 1981, nr 4. 
33 Johnny Wijk, ”Vad ska idrotten vara bra för?”, 111-127; Johnny Wijk, ”Idrott, ungdom och 
’dansbaneelände’”, Idrott Historia & Samhälle, (Linköping, 2001), sid 85-90. 
34 Johan Holmsäter, ”Johans Spalt”, Friskispressen, 1981, nr 4; Friskispressen, ”aktiviteter”, 1981, varje 
nummer. 
35 Friskispressen, ”Alkoholmissbrukare??? Sällan!!!”, 1981,  nr 2. 
36 Jan Siegbahn, ”Vart tar alla pengar vägen?”, Friskispressen 1981, nr 1; Johan Holmsäter, ”Det var en 
gång…”, 1981, nr 1; Friskispressen, ”Motionsföretaget Friskis och Svettis!?”, 1981,  nr 7; Christopher Friis, 
”Myten om motionsföretaget”, Friskispressen, 1981, nr 7. 
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blir stillasittande, vilket även i förlängningen skulle splittra folket.37 Om kritiken ser ut just så 

här vet vi inte, men ämnet är likväl detsamma. 

 

Flytten till landet 
”Rörelseglädje är att behärska och uttrycka känslor med hjälp av lekfulla, 

lustfyllda naturliga och enkla rörelser”38  

 

I början av 80-talet finns bara en Friskis&Svettisförening, den i Stockholm. 1985 finns det 

över 40 föreningar, bland annat i Oslo och Paris. Detta anpassar sig Friskispressen till, och 

rent konkret handlar det nu mindre om specifika aktiviteter och händelser, artiklarna 

behandlar mer generella ämnen.  

Allt mer skrivs det nu också om Rörelseglädje, som Johan Holmsäter definierar 

som ”Rörelseglädje är att behärska och uttrycka känslor med hjälp av lekfulla, lustfyllda 

naturliga och enkla rörelser”. Som en ledare till nummer 2, 1985 skriver Holmsäter om 

Friskis&Svettis idé, att den i första hand inte handlar om bättre kondition eller starka muskler, 

utan snarare välbefinnande. I samma nummer nämns det även att andra idrottsföreningar har 

talats om att det är nyttigt att röra sig, men att man i friskis talar om att det är skönt att röra 

sig. 39 

Detta sker samtidigt som det sker en ganska kraftig förskjutning bort från 

friluftsliv och mot jympan vad gäller artiklarnas innehåll. Tidigare har de längsta artiklarna 

och största bilderna ofta handlat om friluftsliv, nu kan man bläddra igenom ett helt nummer 

med endast någon liten notis om att vissa av föreningarna har friluftssektioner. Från och med 

nu börjar man i slutet ha ett uppslag om föreningarna ute i landet och vilka aktiviteter de 

erbjuder, och där syns det att många föreningar inte har någon friluftssektion, och vissa har 

enbart jympapass. Annars är jogging ett vanligt inslag, som kanske kan ses som en typ av 

friluftsverksamhet.40 

  Så sent som ett nummer innan Holmsäters ledare 1985 kunde man ju läsa om 

hur ryggjympa fanns för att bota ryggproblem. Det är inte nödvändigtvis en motsättning mot 

det Holmsäter skriver om Friskis&Svettis idé, men tittar man längre tillbaka så har det snarare 

37 Jens Lundgren, ”Kritiken som legitimerar”, Idrott Historia och Samhälle, (Karlshamn, 2003), s 9-16. 
38 Johan Holmsäter, ”Ge Apan i dig en chans”, Friskispressen, 1985, nr 1, 31. 
39 Johan Holmsäter, ”Ge Apan i dig en chans”, Friskispressen, 1985,nr 1, 31; Johan Holmsäter, ”Friskis&Svettis 
idé.”, Friskispressen, 1985, nr 2, 3; Friskispressen, ”Fakta om Friskis&Svettis.”, 1985, nr 2, 25. 
40 Friskispressen, ”Det finns mer!”, 1985, nr 2, 21. 
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varit friluftsartiklarna som handlat om välbefinnande, medan jymparelaterade artiklar handlat 

mest om fysiska effekter.  Igen argumenterar man kring detta som ett sätt att distansera sig 

från andra idrottsföreningar. Det är nu inte tydligt uttalat varför det är viktigt med den 

distanseringen, men man kan notera att lokaler fortfarande är en bristvara, och det gäller även 

i Lund och kanske andra städer. 41 Lokaler var ju som vi minns något som var svårt att 

argumentera för om man ägnade sig åt idrotter som ett annat förbund (som redan hade lokal) 

redan bedrev.  

 En effekt av dessa förskjutningar är alltså att man nu inte bara argumenterar för 

att lokaler för jympa inte bara behövs för människornas kroppar, det behövs även för deras 

själsliga välbefinnande. En annan ansats att distansera sig från tävlingsidrotten är när 

frånvaron av segregation tas upp. Verksamheten har inte delats upp efter målgrupper som 

pensionärer, barnaktiviter eller ungdomsaktiviteter. Istället väntas individen själv avgöra vad 

som känns stimulerande och vad som överensstämmer med den kondition och det 

förutsättningar man har.42 Nu kan alltså inte avsaknaden av ungdomsidrott tolkas som att 

ungdomar kanske inte behöver motionera, det förklaras istället som en satsning på individen. 

Icke desto mindre är det fortfarande rakt stick i stäv med det tävlingsidrotten vill göra, 

nämligen att satsa på ungdomar. 43 

I samma spalt har man även en tredje distansering från annan idrott, och det är 

att man inte vill försöka förmå människor att sluta med dåliga vanor, utan istället försöka 

förmå dem att börja med goda vanor, med förhoppningen om att de dåliga vanorna då själva 

ska försvinna. 44 Dessa tre distanseringar hänger ihop om man ser tillbaka till Wijks teoretiska 

struktur. Ungdomsidrott och friluftsliv hänger ihop med skötsamhetskultur, de tenderar att 

komma tillsammans, enligt Wijk. Strävar man inte efter att få bort dåliga vanor från folket, 

kanske till exempel genom att ändra deras alkoholvanor, så tappar även ungdomsidrotten en 

stor del av sin funktion, precis som på 40- och 50-talet. I mer generella ordalag kan man alltså 

säga att man när man distanserar sig från tävlingsidrott, så distanserar man sig också från 

idrottssyftet att stärka folket och samhället som helheter.  

 

 

41 Marianne Hedenbro, ”Toppresultat i Lund Här är historien om… sjukdagarna som försvann”, Friskispressen, 
1985, nr 1, 4; Marianne Hedenbro, ”Efter ryggjympan slängde Inge sina kryckor!”, Friskispressen 1985, nr 1, 5. 
42 Friskispressen, ”Fakta om Friskis&Svettis”, 1985, nr 2, 25. 
43 Johnny Wijk, ”Idrott, ungdom och ’dansbaneelände’”, Idrott Historia & Samhälle, (Linköping, 2001), 85-90. 
44 Ibid. 
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Jympa möter samhället - och tar över 
 ”Jympa på skolschemat – varje dag!”45 

 

Mot mitten av 90-talet passerar antalet friskisföreningar 100 och det totala antalet medlemmar 

150 000. Jympa är nu allt mer en synonym till Friskis&Svettis. Man formulerar sig allt mer 

konsekvent så att alla aktiviteter inom Friskis&Svettis är en sorts jympa.46 Samtidigt 

tillkommer det en rad olika sorters nya former av jympa. Medan man 1985 i 

Stockholmsföreningen hade 11 olika sorters jympa listar man 1995 21 olika former av jympa, 

plus ”andra jympor” som förekommer i lokala föreningar i landet. 47 

 I titlarna och de korta beskrivningarna av dessa ”jympor” gömmer sig många 

förändringar som skett. För det första har man, trots allt, släppt lite på tanken att inte göra 

några indelningar av människor. Nu finns det så väl seniorjympa som juniorjympa. 

Seniorjympan är för äldre som vill ha ett lugnare tempo, juniorjympan är för barn mellan sju 

och tolv år. Det finns även bland de lokala varianterna pass för tonåringar, gubbar, 

hockeykillar, med mera. De flesta jympapassen är fortfarande indelade efter innehåll och inte 

vem den förväntade deltagaren är, men icke desto mindre är detta ett steg mot det man 

tidigare uttryckte som ett problem i andra idrottsföreningar, nämligen segregation.48 

 Nästa stora skillnad ligger i att det nu finns specialiserade syften. Tidigare 

handlade olika jympaformer vanligtvis om vissa fysiska eller praktiska problem eller 

utmaningar som deltagarna hade. Det kunde handla om ryggjympa för den med ryggproblem, 

familjejympa för den som hade barn som inte kunde lämnas ensamma eller vänta-barn-jympa 

för den som var gravid. Nu ser vi istället styrkejympa, skidjympa och stretchjympa. Dessa 

pass beskrivs inte alls som anpassade för den som har svårt för den typiska medeljympan, de 

är tvärtom speciellt tuffa pass som utmanar deltagaren i relativt tuff träning med ett smalt 

syfte. Även den traditionella ”intensivjympan”, som tidigare har varit det tuffaste passet, 

framställs framåt 90-talet som i termer som ”jympan endast vältränade”, vilket är en mer 

exkluderande formulering än vad som var vanligt tidigare.49 

45 Friskispressen 2000, nr 1, sid 6. 
46 Friskispressen, ”Jympa för alla”, 1995, nr 3, 19; Friskispressen, ”Massuppvärmning!”, 1995, nr 1, sid 27; 
Friskispressen, ”Är du sugen på att inleda ett nytt förhållande?”, 1995, nr 2, 11. 
47 Friskispressen, ”Friskis&Svettis runt om i världen. Här Finns vi.”, 1985, nr 2, 26-27; Friskispressen, ”Jympa 
för alla”, 1995, nr 3, 19. 
48 Ibid. 
49 Kerstin Danielson Beijbom, ”Intensiven – jympan endast för vältränade!”, Friskispressen, 1990, nr 2, 22. 
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I en lång artikel 1990 lyfter man fram två jympaledare som har olika syn vad 

gäller hur man ska hantera motionärer som går på pass de egentligen inte klarar av. Den ena 

ledaren, från Stockholm, menar att detta inte är ett problem eftersom det inte stör andra 

motionärer och de inte riskerar att skada sig själva ändå. Den andra ledaren, från Trosa, har å 

andra sidan för vana att efter passen säga åt de som inte hänger med att de bör välja andra 

pass. Hans argument är att det är 70-talsflum att bara låta motionärerna välja själv, att 

motionärerna måste vara lojala mot gruppen och inte maska. Han jämför även intensivpasset 

med tävlingsträning, där det är ett kollektivt problem om någon sackar efter.50 Det är värt att 

notera att den hårda linjen drivs på av en ledare från en liten förening utanför Stockholm. I de 

mindre föreningarna utanför Stockholm går kanske utvecklingen snabbare.  

Hårda pass och tydlig inriktning på träning är inget som Friskispressen tidigare 

direkt har kritiserat hos andra idrottsföreningar, men det handlar om en syn på träning som 

ändå skiljer sig från det man har haft tidigare, även om ledaren från Trosa framstår som en 

ganska ovanlig ledare vid den här tiden. Inom tävlingsidrotten är ju specialisering en 

nödvändighet för fortsatt utveckling, men Friskis&Svettis har inte erbjudit någon vidare 

specialisering för den som är vältränad annat än att gå från Medeljympa till Intensivjympa. 

Det är ett av de många sätt Friskis&Svettis tidigare tydligt har vänt ryggen till 

tävlingsidrotten, som ju har en tendens att fokusera på de främsta eller de med mest talang.  

På det här sättet vågar man nu i någon mån möta tävlingsidrotten, som man 

tidigare aktivt undvek. Skulle man ha gjort det tidigare fanns risken att värderas på samma 

grunder som tävlingsidrotten, som var den etablerade formen av idrott. Nu är Friskis&Svettis 

etablerat, man behöver inte längre kämpa lika hårt för att släppas in i samhället och tilldelas 

lokaler, man behöver inte längre ta samma aktiva avstånd från tävlingsidrotten. Det räcker 

med att man kallar något ”jympa” så blir det unikt för Friskis&Svettis, och det finns mycket 

flexibilitet i vad som kan kallas jympa.    

Slutligen har vi även skoljympa, företagsjympa och konferensjympa, och här i 

ligger kanske den största förändringen i den här tiden. Det har funnits företagsjympa i någon 

mån även tidigare, men detta tycks växa allt mer nu. 1990 förekommer enstaka artiklar med 

rubriker som ”Kräv jympa!” som handlar om att kräva jympa på arbetstid.51 I början av 2000-

talet växer det ytterligare och Friskispressen börjar allt mer likna en tidning med politisk 

agenda, där det inte bara handlar om att inspirera läsaren till träning, utan nu också att 

50 Charlotte Mannerfelt, ”Du platsar inte på intensiv!”, Friskispressen 1990, nr 4, 24-25. 
51 Inga-Lis Grape, ”Kräv Jympa!”, Friskispressen, 1990, nr3, 9; Andreas af Malmberg, ”Lönsamt eller ej?”, 
Friskispressen, 1990, nr 3, 22 . 
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inspirera läsaren till att förändra samhällets institutioner. Rubriker till artiklar från nr 1 år 

2000 säger kanske mer än namnen på tidigare nämnda pass: ”Jympa på skolschemat varje 

dag”52, ”Sätt Sverige i Rörelse”53, ”Träna på arbetstid”.54 

Artikeln om skolan handlar om ett projekt som sker i samarbete mellan 

Friskis&Svettis, universitetssjukhuset MAS, Ängslättsskolan, pedagogiska instutitionen vid 

Malmö lärarhögskola och Bunkeflo IF. Målet är bland annat är att bevisa att motorisk 

färdighet ger bättre läs och koncentrationsförmåga. I projektet ingår även lektioner i 

”livsstilsvärderingar” när det gäller kost, alkohol, rökning och hur man ska agera gentemot 

andra. Här ser man igen hur Wijks modell, där riktad ungdomsidrott hänger nära ihop med 

skötsamhetskultur, tycks stämma lika väl år 2000 som 50 år tidigare. 55 

”Sätt Sverige i Rörelse” handlar om att regeringen har beslutat att 2001 ska bli 

ett fysiskt aktivitetsår. Johan Tranquist på Folkhälsoinstitutet berättar att det handlar om ett 

brett program för att öka möjligheterna till fysisk aktivitet. Målet är att förbättra svenska 

folkets hälsa.56 

”Träna på arbetstid” handlar om forskning kring effekterna av att låta anställda 

träna på arbetstid. Kommunanställda har tränat på arbetstid, och kostnaden för det har 

beräknats understiga vinsten som kommunen gör genom att de anställda påverkas mindre i sitt 

arbete av dålig kondition. Till artikeln kommer en faktaruta om hur Friskis&Svettis 

Stockholm samarbetar med 800 företag med olika friskvårdssatsningar inom företagen. 57 

 I vartenda nummer från år 2000 förekommer det liknande artiklar med öppet 

brev till skolministern om skolidrotten där man uppmanar läsare att skriva på, en artikel om 

rörelse i skolan, ytterligare en artikel om det fysiska aktivitetsåret, och så vidare. Liknande 

politiska artiklar har jag inte sett någonsin tidigare i min undersökning av Friskispressen. 58 

 Återigen är vi alltså tillbaka till en stark betoning på folkhälsan, som ju var ett 

av de viktigaste skälen till träning 100 år tidigare, men minskade i betydelse i takt med 

tävlingsidrottens framväxt. Nu är dock situationen annorlunda och Friskispressen lyfter inte 

fram någon konflikt mellan tävlingsidrott och folkhälsa på det sätt som förekommit tidigare. 

52 Friskispressen, ”Jympa på skolschemat varje dag”, 2000, nr 1, 7. 
53 Friskispressen, ”Sätt Sverige i Rörelse”, 2000, nr 1, 13. 
54 Friskispressen, ”Träna på arbetstid”, 2000, nr 1, 17. 
55 Friskispressen, ”Jympa på skolschemat varje dag”, 2000, nr 1, 7. 
56 Friskispressen, ”Sätt Sverige i Rörelse”, 2000, nr 1, 13. 
57 Friskispressen, ”Träna på arbetstid”, 2000, nr 1, 17. 
58 Goody Hein, ”Mer rörelse i skolan!”, Friskispressen 2000, nr 5, 34-37; Ingrid Jacobsson, ”Sverige rör på sig”, 
Friskispressen, 2000, nr 5, 54-55; Jon Karlsson och Ingegerd Ericsson, ”Öppet brev till skolministern”, 
Friskispressen, 2000, nr 2, sid 11. 
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Wijk tog tidigare upp kopplingen tävlingsidrott och ungdomsidrott mot syftena marknad och 

nationell gemenskap. Visserligen har Friskispressen inte gått så långt som att beskriva 

Friskis&Svettis syfte som att gynna en öppen marknad eller skapa nationell gemenskap, men 

det är ändå intressant att i samma takt som man slutar se tävlingsidrotten och ungdomsidrotten 

som hot eller problem i den egna träningen så kan Friskispressen även börja skryta om 

företagssamarbeten och skriva folkliga upprop riktade mot svenska ministrar. 

 Men helt försonad är man fortfarande inte med tävlingsidrotten. En notis 

förklarar att brandmän får 55% av sina arbetsskador vid fysisk träning, fotboll och innebandy 

är speciellt riskfulla. För att minska skadorna tar arbetsgivaren bort bollsporterna och ersätter 

med simning, löpning, cykling och gymträning.59 Ungefär så långt kan man alltså sträcka sig 

för vad som är OK utanför Friskis&Svettis.  

 

Träningspluralismen 
 ”En trendguru sa till mig att tiden vi lever i präglas av rannsakan.”60 

   

Nästan lika hastigt och oväntat som friluftslivet försvann ur Friskispressen förvandlas den 

tidigare jympadominansen till jympakritik i samma tidning. Citatet ovan kommer från en 

krönika av Mats Janson, jympaledare och skribent i Friskispressen. Den handlar om att, i hans 

mening, jympan helt enkelt var för bra, och därför har stannat av i utvecklingen. Han 

beskriver att kärleken till jympan har varit kvävande, svartsjuk och fanatisk. Året är 2005, 

men han menar att musiken och stilen i jympan känns mer hemma i 80-talet.61 

 Det är uppenbart av krönikan att Mats Janson inte är den som kommit på den här 

kritiken från början, den har antagligen kommit utifrån. Men det är nu den bekräftas. 

Egentligen började dock den enhälligt positiva bilden av jympa i Friskispressen luckras upp 

redan några år tidigare. I nr 2, 2000, finns en artikel om ett examensarbete vid 

Idrottshögskolan i Stockholm (en av eleverna som gjorde det var jympaledare och utbildare på 

Friskis&Svettis) där man testat pulsjympa, medeljympa och spinning för att se hur jobbiga 

och hur roliga de var. Spinning innebär cykling på speciella, stationära träningscyklar till 

musik och i grupp med en ledare. Resultatet som presenterades var att medeljympan var 

roligast, tråkigast var spinningen, högsta puls (alltså högst ”jobbighet”) fick man av 

59 Friskispressen, ”Bollsporter fäller brandmännen”, 2000, nr 2, sid 28. 
60 Mats Jansson, ”Jympaledaren gör en pudel”, Friskispressen, 2005, nr 5, 46. 
61 Ibid. 

 
 

                                                           



19 
 

pulsjumpan.62 Man kan alltså säga att spinningen i någon mån förlorade. Den här artikeln är 

dock intressant, för den är betydligt snällare än det Friskispressen skrev 1995 om spinning. 

Under rubriken ”Tveksam motion” skriver man att spinning visserligen kan bränna mer energi 

än ett jympapass, men ”Spinning är en vardagsföreteelse som förvandlats till en extrem avart. 

Visst är det bra att cykla, men vem vill låtsascykla inomhus när man kan susa fram ute i friska 

luften på sin egen gamla, trogna hoj?”63 

 Tio år senare har tonen vänt helt, och nr 1, 2005 är ett temanummer där spinning 

presenteras över 11 sidor. I princip beskrivs inte spinningen här på något annat sätt än man 

skulle kunna tänka sig om ett temanummer om ett visst jympapass. Det finns några olika 

positioner och inställningar som förklaras, vilket påminner mycket om hur man i alla tider har 

beskrivit olika rörelser inom jympan. Man tar även upp några fysiologiska fakta, bland annat 

nämner man vilka muskler som arbetar, vilket man även gjort för rörelser inom jympan 

tidigare.64 

En stor skillnad i hur spinning presenteras och hur jympapass historiskt 

presenteras är att spinningen ofrånkomligen nästan bara tränar benen, medan jympan oftast 

har beskrivits som träning för hela kroppen. Nu uppmanas läsaren att komplettera spinningen 

med annan träning. På så vis blir införandet av spinning ytterligare ett steg i den specialisering 

som vi kunde se i förra kapitlet, där jympapass fick mer specifika inriktningar. Det är också 

intressant att man utan omsvep konstaterar att äldre människor inte kommer till spinningpass, 

precis det som Johan Holmsäter 1981 såg som ett problem hos tävlingsidrotten som 

Friskis&Svettis kunde råda bot på.65  

Men det är inte bara spinning som växer fram som alternativ till jympa.  Till 

exempel nämns ofta Aerobics 2005, som tidigare benämndes ”jympa trix”, vilket förekom 

redan 1995. Det är i princip inte olikt vanlig jympa, men lite mer danslikt, ”sexigare” och 

motoriskt krävande.66 

Nu kommer också friluftslivet tillbaka. På 90-talet kunde man bara ana ett liv 

utanför jympahallarna i form av något enstaka reportage67 och att ett vanligt pass faktiskt 

hette skidjympa.68 Vid millennieskiftet kommer det smygandes, först med en artikel om hur 

62 Calle Wallin och Madeleine Åberg, ”pulsjympa, spinning eller medeljympa?”,   Friskispressen, 2000, nr 2, sid 
32. 
63 Friskispressen, ”Tveksam motion”, 1995, nr 5, 14. 
64 Madeleine Carlsson, ”Friskis&Svettis spinning”, Friskispressen, 2005, nr 1, 38-49. 
65 Ibid. 
66 Mats Janson, ”hjärnbarksträning”, Friskispressen, 2005, nr 3, 16-20. 
67 Gunnar Andersson, ”gå inte över ån efter vatten”, Friskispressen, 1995, nr 2, 26-29. 
68 Friskispressen, ”Jympa för alla”, 1995, nr 3, 19. 
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man kan värma upp i skidbacken med jymparörelser.69 Sedan en till, nu om kajakpaddling, 

inklusive en uppmaning till läsaren att höra med sin förening om vilka friluftsaktiviteter de 

erbjuder.70 Sedan en tredje om att överleva i vildmarken.71 Detta är betydligt fler än tidigare, 

och 2005 innehåller varje nummer någon artikel om en form av friluftsupplevelse. 

Men det är inte riktigt samma friluftsliv som en gång försvann som nu kommer 

tillbaka. Att bara dyka upp och testa på duger inte år 2005. För den som är otränad bör man 

innan den relevanta säsongen förbereda med träning. Den som går några jympapass i veckan 

räcker det med att lägga om träningen till övningar som är anpassade till skidåkning. Det 

förklaras vilka delar av kroppen som bör tränas.72  

Vid ett tillfälle går det så långt att Friskispressen deltar i en tävling med 

hundspann. Man bjuder in läsare att anmäla sitt intresse, det ska vara en man och en kvinna. 

Det kommer ske en uttagning för dessa, och under uttagningen kommer man utbildas i att 

orientera sig i skogen, träffa hundar, bygga läger och göra ett utmattningstest. De två som 

sedan väljs ut får representera i tävlingen som heter Fjällräven Polar. Visserligen står det att 

Friskispressen deltar utom tävlan, men det råder ändå inget tvivel om att det faktiskt är 

tävlingsidrott, om än i ganska avslappnad form.73 Å ena sidan kan man kanske se lite av den 

medborgarutbildning som Wijk menade var kopplad till friluftslivet och som man även kunde 

se i det tidiga friluftslivet på 80-talet, där det var centralt att lära sig nya förmågor. Samtidigt 

är detta friluftsliv så olikt det vi såg på 80-talet och säkerligen än mer olikt det Wijk menade, 

som ju hörde hemma i 50-talet, att det är osäkert om man kan dra de kopplingar till syften 

som Wijk gjorde. Det är alltså tveksamt om detta nya intåg av friluftsliv skulle hänga ihop 

med ett intåg av starkare betoning på till exempel folkhälsa eller skötsamhetskultur.74 

Här ser man alltså hur orädd Friskispressen är för tävlingsidrott 2005. Medan 

man på 80-talet knappt ville sammankopplas alls med tävlingsidrotten och inte ha några 

tävlingsmoment i sina aktiviter är det nu acceptabelt för Friskispressen själv att delta, så länge 

man säger sig göra det utom tävlan. Det säger också en del om vilket inflytande friluftslivet 

nu har, som lyckas gå rakt emot traditionerna i Friskis&Svettis.   

Trots kritiken mot jympan och trots att nya träningsformer utvecklas eller gamla 

jympapass utvecklas till den grad att de inte längre kan kallas jympa av Friskispressen så 

69 Friskispressen, 2000, nr 1, sid 26. 
70 Madeleine Åberg, ”Naturkraft”, Friskispressen, 2000, nr 3, 26. 
71 Jonas Hellentin, ”Överlevnad som hobby”, Friskispressen, 2000, nr 5, 14-17. 
72 Niklas Hedlund, ”Snabbt utför med träningen”, Friskispressen, 2005, nr 5, 30. 
73 Niklas Hedlund, ”En upplevelse för livet”, Friskispressen, 2005, nr 5, 35. 
74 Johnny Wijk, ”Vad ska idrotten vara bra för?”, 111-127. 
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finns den ändå kvar som den enskilt mest omskrivna träningen 2005. Att spinning får ett 

temanummer i det första numret kontras med att jympan också får det i nummer 4 samma år, 

och då blir det faktiskt 2 sidor mer om jympa än om spinningen. Det är alltså inte så att 

jympan spårlöst försvinner på det sättet som friluftslivet gjorde på 80-talet. Jympans roll blir 

istället att beskrivas som en sorts ursprung och en startpunkt för nya motionärer och ledare. 

En aerobicsledare började med att gå på medeljympa, små föreningar erbjuder ofta bara 

jympa i hyrda lokaler, och i någon mån används fortfarande jympa och Friskis&Svettis som 

synonymer.75  

 Viktigaste är kanske att Friskis&Svettis egna historieskrivning är sådan att 

jympan ofta beskrivs som ursprunget och att den prestationslösa rörelseglädjen fanns med 

från början. Aldrig någonsin under de år av 90- och 2000-talet jag studerat nämner man det 

friluftsliv och de mycket varierade aktiviteter som var vanliga i den ursprungliga 

Stockholmsföreningen, trots att man gör många historiska tillbakablickar.76 Man är alltså inte 

rädd för att konstatera att jympan i någon mån gått ur tiden, men att det fanns något annat än 

jympa i begynnelsen nämns sällan eller aldrig.  

 På så vis försöker man kanske behålla de vidare syften med träning som, om 

man får tro Wijks modell, hänger ihop med jympan, trots att det nu bara är en mindre del av 

den träning som man håller på med. Wijk menade ju att utpräglad motionsidrott, som jympa, 

hänger ihop med syften som social mötesplats och folkhälsa.77 Trots att man inte längre aktivt 

undviker att ta små influenser från tävlingsidrotten, så försöker man ändå undvika vissa 

marknadsinfluenser genom att lyfta fram förslaget att Friskis&Svettis kan bli en reklamfri zon 

som ett av de viktigaste besluten från en årsstämma.78 På samma tema redovisas ofta antalet 

anställda kontra antalet funktionärer, i nummer 3, 2005 är det 286 mot 12500. Då får man 

fram att Friskis&Svettis verksamhet inte handlar om att bygga karriärer.79 Man tar också fram 

en sorts parlör där man översätter som associeras till näringslivet till ord som man vill 

använda inom Friskis&Svettis. Till exempel översätter man ”Fitness” till ”Rörelseglädje, 

idrott, träning och motion”, ”Wellness” till ”Lust glädje och må bra”, ”Personal” till ”Ideella 

funktionärer”. 80 

75 Friskispressen, 2005, nr 3, sid 20; Friskispressen, ”Sveriges bästa dansgolv”, 2005, nr 4, 28; Catrin Rising, 
”Sexbutiker, sena lördagspass, och ingen dusch efteråt”, Friskispressen, 2005, nr 2, 72. 
76 Friskispressen, ”Jympan ynglar av sig”, 2005, nr 4, 22. 
77 Johnny Wijk, ”Vad ska idrotten vara bra för?”, 111-127. 
78 Niklas Hedlund, ”Friskis&Svettis kan bli en reklamfri zon i framtiden”, Friskispressen, 2005, nr 3, 54. 
79 Friskispressen, ”147 Svettiga idrottsföreningar!”, 2005, nr 2, 88; Niklas Hedlund, ”Friskis&Svettis kan bli en 
reklamfri zon i framtiden”, Friskispressen, 2005, nr 3, 54. 
80 Anna Iwarsson, ”Parlör för Avvärsfolk”, Friskispressen, 2005, nr 4, 78. 
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Att göra det som krävs 

”Det var säkert bara en kul grej, men det hör inte hemma i Friskis&Svettis!”81 

 

Det går att tävla i mycket, men att tävla i jympa tycks ingen ha lyckats med ännu. Detta är, 

som vi redan sett, ingen slump. Jympan växte fram just för att den låg så långt ifrån 

tävlingsidrott som man kunde komma. Vid slutet av den här undersökningen, 2009, är dock 

det vanligt att det skrivs om utmaningar och prestationer specificeras tydligt. Det handlar till 

exempel ofta om att stå i en viss position en tid82 eller göra ett visst antal armhävningar.83 

Det händer också att pass beskrivs i siffror, till exempel att ett jympapass 

bränner 350 kcal.84 Viktnedgångar blir allt vanligare, till exempel berättas om en kock som 

går ner 6 kilo på ett halvår. På samma tema kan man se att det blir allt viktigare att visualisera 

resultaten träningen ger i framtiden, till exempel när Nicolas Jacquemont ger tips på hur man 

ska komma igång med träningen: ”Visualisera hur det känns när du är i mål”.85 

Det blir också allt vanligare med tekniktips för att prestera bättre i vissa 

aktiviteter, som ofta lätt kan kopplas till tävlingsidrott. Exempel på detta är artikeln ”Så blir 

du en bättre löpare”, där man tipsas om så väl löpsteg som träningsupplägg. Tips av den typen 

har alltid förekommit, det som skiljer sig nu är vem man riktar sig mot. Till exempel skriver 

man att ”Den som exempelvis springer fem kilometer två gånger i veckan och vill förbättra 

sitt resultat”, man riktar sig alltså mot en ganska rutinerad motionär som vill bli ännu bättre. 

Tänker man tillbaka till 80-talet antogs det vanligtvis att läsaren var nästintill en total 

nybörjare.86  

Vid ett tillfälle har en tävling arrangerats på en Friskis&Svettisanläggning i 

Stockholm, det handlar om det klassiska styrkeprovet bänkpress. Någon vinnare berättas det 

inte om, men däremot regler, som bland annat bygger på att belastningen deltagaren utsätts 

för beräknas baserat på den egna kroppsvikten, så man har en sorts invägning.87 Detta är ju 

inte första gången vi ser något som har starka inslag av tävlingsidrott på 2000-talet, vi hade ju 

även friluftslivstävlingen 2005. I likhet med den tävlingen så är det inte rent uttalad 

81 Lena Mohlin, ”Vi tävlar inte!”, insändare, Friskispressen, 2009, nr 2, 8. 
82 Friskispressen, ”Färdigplankat och dags för sittning!”, 2009, nr 1, 7; Friskispressen, ”Plankan är sluten”, 
2009, nr 1, 54. 
83 Mattias Wising, ”Working out my art”, Friskispressen, 2009, nr 5. 
84 Peter Andersson, ”Styrketest på Skrapan”, Frisksipressen Stockholmsbilaga, 2009, nr 1, 10. 
85 Nicolas Jacquemont, ”Tänk inte – bara gör”, Friskispressen, 2009, nr 1, 58. 
86 Madeleine Carlsson, ”Så blir du en bättre löpare”, 2009, nr 3, 32-35. 
87 Peter Andersson, ”Styrketest på Skrapan”, Frisksipressen Stockholmsbilaga, 2009, nr 1, 10. 
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tävlingsidrott det handlar om, men det sker ändå mycket närmare Friskis&Svettis egna 

verksamhet än de tävlingar som omnämndes i Friskispressen på 80-talet. Det är också en helt 

annan typ av tävlingar. De tidiga tävlingarna var långdistanslopp som framstår som en del i 

den våg av motionstävlingar som kom på 40-talet och vars syfte var att stärka beredskapen 

eller folkhälsan. För dessa nya tävlingar är det svårare att avgöra vad de kan tänkas ha för 

syfte eller historiskt ursprung.  

I denna tid och på detta spår hittar vi även doping, något som aldrig omtalades 

på 80- och 90-talen, trots att det knappast var ett okänt begrepp inom tävlingsidrotten. Till 

exempel gör man ett uppslag om en man som fått göra ett dopingtest på Friskis&Svettis. Han 

berättar att han inte är dopad, men att han tar protein- och kreatinpulver och aminosyror som 

kosttillskott.88 Kosttillskott är i sig inget nytt, men det som är anmärkningsvärt är att dessa 

kosttillskott är direkt riktade mot att förbättra träningsresultat, till skillnad då mot till exempel 

C-vitamin.  

Frågor som kommer in till Friskispressen handlar nu väldigt ofta om ett visst 

mål, snarare än träningen i sig. Exempel på rubriker för sådana frågor är ”Lösfett bort – hur?”, 

”Hur komma åt biceps?” och ”Mullig mage”.89 Jämför man med hur det kunde se ut på 90-

talet, så kretsade snarare frågorna kring hur träningen skulle gå till, och den beskrivs ofta som 

”effektiv”, men exakt vad den effekten är nämns sällan eller aldrig.90  

En observant läsare noterar faktiskt den här förändringen och skriver i en 

insändare att avsaknad av tävlingsmoment är utmärkande för Friskis&Svettis, men att hon 

ändå kan läsa om uppmaningar som ”klara, färdiga, plankan!” och att vinnare koras och 

hamnar på bild i tidningen.91 Det förekommer även en artikelserie 2009 som kritiserar 

kroppsidealen hos skyltdockor.92 Detta visar att dessa tankar om tävlingslik träning eller 

träning med specifika mål inte gör sitt intåg utan kritik.   

Den här utvecklingen sker under lång tid och medan andra tendenser jag har 

beskrivit har kommit och gått är det just denna, ett fokus på resultat och prestationer, som är 

den genomgående tendensen som aldrig avtar, utan bara blir tydligare. Eftersom den hela 

tiden finns med under en period på 30 år, till skillnad mot friluftslivet som försvann, och 

aldrig tar över så totalt som jympan så är det lätt att man missar den. Den centrala poängen är 

88 Inga-Lis Grape, ”Rent gym”, Friskispressen, 2009, nr 2, 26. 
89 Madeleine Carlsson, ”När ska jag öka belastningen?”, Friskispressen, 2009, nr 5, 36-37. 
90 Marianne Waplan och Andreas Af Malmborg, ”Startinstruktioner”, Friskispressen, 1995, nr 4, 16-18; Lena 
Lehman, ”Träna hjärtat och orka mer”, Friskispressen, 1995, nr 1, 47-51.  
91 Lena Mohlin, ”Vi tävlar inte!”, insändare, Friskispressen, 2009, nr 2, 8. 
92 Sofie Sarenbrant, ”Kroppsideal”, Friskispressen, 2009, nr 3, 38-39. 
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dock att det externa, med utseende och resultat, blir allt viktigare, medan det interna med 

upplevelser och känslor, blir mindre viktigt. Detta hänger starkt ihop med tävlingsidrott. 

 

Slutsats 
 

I början av 1900-talet växte en konflikt fram mellan Linggymnastiken och den relativt nya 

tävlingsidrotten, där tävlingsidrotten gick ut som segrare och blev den dominerande formen av 

fysisk träning i den svenska kulturen. I den idrottshistoriska forskning som tidigare gjorts av 

den senare hälften av 1900-talet har det framstått som att tävlingsidrotten, centraliserad via 

riksidrottsförbundet, har hållit den positionen med relativt lite kritik. I den här uppsatsen visar 

jag dock att så inte alls är fallet. Friskis&Svettis är en mycket stor rörelse vars själva kärna 

faktiskt är kritik mot tävlingsidrotten. Under 80- och 90-talen ansträngde man sig aktivt för att 

vara precis det som tävlingsidrotten inte var. 

Detta beror inte på att Friskis&Svettis består av bakåtsträvare som håller fast vid 

en tradition som hänger kvar vid Linggymnastiken. Det tidiga Friskis&Svettis handlade minst 

lika mycket som friluftsliv, och att Friskis&Svettis har vågat göra stora förändringar visas 

dels av hur lätt friluftslivet försvann men även hur den tidigare hårt kritiserade spinningen 

plötsligt blev både accepterad och populär. Den medvetna distansen till tävlingsidrotten består 

dock, om än avtagande, på 90-talet. I mitten av 90-talet vågar man nu dela in människor i 

grupper, man blir allt mer öppen för att ett skäl för individen att träna är att prestera i 

tävlingslika sammanhang, men det är långt kvar till ett omfamnande av tävlingsidrotten. 

Det är först på 2000-talet som vi börjar se att verklig tävlingsidrott kryper in, 

med små tävlingar i Friskis&Svettis regi och Friskispressens deltagande i tävlingar. Det finns 

en medvetenhet om att just tävling inte hör hemma på Friskis&Svettis, men den djupa kritiken 

som fanns på 80-talet verkar man ha glömt. Den smula av försiktighet som fortfarande finns 

kring att själva utnämnandet av vinnare missar det större målet som Johan Holmsäter tidigt 

lyfte fram. Det var ju inte själva tävlingen i sig han kritiserade, utan de effekter och 

värderingar som tävlingsidrotten förde med sig.  

Snarast har den ersatts av självkritik mot det man i backspegeln tycker sig se av 

Friskis&Svettis, nämligen likformig jympa. På så vis har Friskis&Svettis slutat att uttala 

mycket av den kritik man hade på 80-talet mot tävlingsidrotten. Samtidigt formade den tidiga 

kritiken Friskis&Svettis som en manifestation mot tävlingsidrott, och den lever kvar även fast 

den uttryckta kritiken har tystnat. Här ser man tydligt hur själva utförandet av idrott är centralt 
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för att förstå vilka motiv som ligger till grund för idrottandet. Idrottskritik uttrycks minst lika 

bra av en rörelse som av uttalade eller outtalade regler anses fel, som det gör av en 

debattartikel i en tidning.  

 Förhållandet till tävlingsidrotten hänger väl ihop med den funktion som 

Friskis&Svettis tilldelar sig själv i samhället. Som ett svar på tävlingsidrottens 

ungdomssatsningar väljer Friskis&Svettis snarare att inrikta sig på äldre under 80-talet. 

Medan tävlingsidrotten nödvändigtvis satsar på specialisering inom olika discipliner anser sig 

Friskis&Svettis ha en enhetlig träningsform som fungerar för alla. Där tävlingsidrotten 

ofrånkomligen handlar om att nå framgång handlar Friskis&Svettis om rörelseglädje. När 

sedan avståndstagandet mot tävlingsidrotten minskar så vänder man inställning och snarare 

fokuserar just på barn. Samtidigt breddas utbudet, det är inte lika viktigt längre att sitta på den 

enda träningsformen som löser alla problem. Slutligen börjar intresset för rörelseglädje bytas 

ut mot konkreta resultat för individen. Den individuella framgången blir allt mer det centrala 

syftet med träningen.  

 På så vis har Friskis&Svettis integrerats i tävlingsidrottens tankespår, utan att 

egentligen satsa på tävlingsverksamhet.  
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