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Gamla idrottare 
simmar mot strömmen
Att idrotta i hög ålder kan både vara problemfyllt och belönande. 
Gamla idrottare kan stöta på sociala, kulturella och fysiska hinder. 
Men det går att utveckla strategier för att överkomma dem och 
istället bygga en stark idrottslig identitet. 

”Ja g ä r k ä r r i n g e n som simmar mot 
strömmen”, berättade en av mina inter-
vjupersoner skrattande. Att tävlingsi-
drotta i hög ålder är inte alltigenom lätt, 
men trots detta finns det de som med 
glädje och beslutsamhet kastar sig i och 
simmar mot den strida strömmen. Det 
finns också de som väljer att simma i 
lugnare vatten, där det inte finns lika 
starkt motstånd. Det handlar inte bara om 
ett personligt val, utan också om vad som 
upplevs vara möjligt att göra som gammal 
idrottande man eller kvinna. I avhand-
lingen Growing old and still practising 
competitive sports undersöker jag just 
detta: vilket handlingsutrymme gamla 
idrottare upplever sig ha och hur de 
hanterar omgivningens reaktioner och 
åldrandeprocessen. 

För att utforska detta gjorde jag 
intensiva intervjuer med 22 män och 
kvinnor mellan 66 och 90 års ålder. I det 
här fallet kunde männen och kvinnorna i 
egenskap av erfarna idrottare inviga mig i 
de specifika idrotter som de utövade, 
vilket bland annat var simning, skidåk-
ning, höjdhoppning och kulstötning. 
Under intervjuerna avhandlades inte bara 
deras idrottande i dag, utan också hur de 
hade förhållit sig till idrott och tävlande 
under livets gång. Det visade sig också att 
vilka erfarenheter idrottarna bar med sig 
var av stor betydelse när det gällde att 
hantera de situationer dessa befann sig i 
idag. 

En del forskare undviker begreppet 

”gammal” och använder istället ord som 
”äldre” för att porträttera människor i 
hög ålder, eftersom det förra anses vara 
ett stigmatiskt tillmäle. Genom att 
undvika begreppet bekräftar vi dock 
indirekt att det är ett stigma att vara 
gammal – vilket det verkligen inte är. 
Därför använder jag mig systematiskt av 
begreppet ”gammal” när jag pratar om 
människor över 65 års ålder. 

Vinster och dyrköpta segrar
Hur såg då deras idrottsliga situationer 
ut? Majoriteten hade tävlat eller tävlade 
fortfarande regelbundet i hög ålder: 
vissa på en avancerad nivå, med regel-
bundet deltagande i stora mästerskap, 
medan andra snarare deltog i mer lokala 
och nationella tävlingar. För en del var 
tävlandet drivkraften, ”kryddan” som 
gjorde livet mer smakrikt och intressant, 
medan andra tävlade som ett sätt att 
motivera regelbunden träning. Oavsett 
vilket vann idrottarna mycket på sin 
idrott, också utöver medaljer: fysiskt och 
psykiskt välmående, gemenskap eller 
efterlängtad ensamtid, ork och en aktiv 
livsstil som inspirerade till annan 
aktivitet, till exempel förvärvsarbete 
efter pensioneringen. 
    Men dessa belöningar kunde som sagt 
vara dyrköpta. Att verkligen engagera sig 
idrott är i sig förstås en kraftprestation 
som kan vara påfrestande oavsett ålder. 
Eller som en av männen i min undersök-
ning uttryckte det:
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Starka normer
Vart och ett av dessa uttalanden blottläg-
ger normer kring åldrande och idrott som 
i förlängningen kan hindra människor i 
hög ålder från att engagera sig i fysiskt 
ansträngande idrotter. ”Du kommer ju 
bryta nacken” – och liknande uttalanden 
tycks vara knutna till föreställningen att 
det är för farligt att engagera sig i fysiskt 
ansträngande idrott när man är gammal. 
I synnerhet har gamla kvinnor ofta 
utmålats i termer av skröplighet och 
svaghet. I västerländska samhällen har 
åldrande emellertid också betraktats som 
en process av försvagande och förfall (1). 
Denna uppfattning har förvisso utmanats 
under de senaste decennierna av organi-
sationer och policyskapare som istället 
har uppmanat till aktivt åldrande, för att 
befrämja äldres välmående och på sikt 
minska kostnaderna som är associerade 
med den åldrande befolkningen (2). Dock 
anses det fortfarande mer lämpligt att 
som gammal person ägna sig åt ”lagom” 
fysiskt ansträngande aktiviteter där hälsa 
och social gemenskap står i fokus, istället 
för att delta i mer tävlingsinriktad och 
fysiskt ansträngande idrott (3). Det 
bekräftar även min studie. 

Kommentaren om att det är barnsligt 
att gamla personer idrottar avslöjar i sin 
tur att det finns förväntningar om åldersa-
dekvat beteende i förhållande till idrotts-
lig aktivitet. Prestation är i hög utsträck-

”Medfödda egenskaper krävs för att bli en 
elitidrottsman … Så att det är ena biten, men sen 
måste man ha ett psyke också, man måste tåla 
ansträngning och det lär man sig på träningar om 
man börjar. Men det är inte alla som klarar av 
det. De ger upp. De viker ner sig på träningarna, 
som vi säger. Det gäller då att ha psyket, att stå 
emot smärtan. För det gör ont att träna hårt, det 
gör det. Jag har tränat hårt i löpning, jag har 
sprungit så att tårarna runnit nästan. Likadant är 
det i simning. Man måste bryta vallen, smärtval-
len.” 

De berättade att det också är en utma-
ning att bryta smärtvallen med en åld-
rande kropp, då de ofta ägnade sig åt, vad 
flera av dem beskrev som, en balansgång 
mellan att trycka på och hålla tillbaka för 
att inte orsaka skador. Utöver det kunde 
de idrottande männen och kvinnorna 
också konfronteras med sociala och 
kulturella hinder som när personer i deras 
nära eller mer perifera omgivningar 
reagerade på deras idrottande med för-
våning, oro eller ifrågasättande. Käns-
lorna kommer till uttryck i följande 
kommentarer: 

”Man kan väl inte hoppa höjdhopp vid 60 års 
ålder? Du kommer ju bryta nacken!”

”Barnsligt!”

”Vad ska det där tjäna till? Är det bara för att du 
ska visa dig duktig?”

I omgivningens ögon är det 
fortfarande mer legitimt att gamla 
idrottar för hälsans skull än att de 
gör det för att tävla. 
Foto: Nils Jakobsson
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ning fortfarande knutet till ungdom trots 
att andelen idrottare som är gamla 
ständigt ökar i många länder (4). 

Slutligen, uttalanden som ”Vad ska det 
där tjäna till?” ger uttryck för en normbild 
att gamla personers aktiviteter bör gynna 
samhället och yngre generationer. Det 
tycks hänga samman med att gamla inte 
längre är förvärvsarbetande och därför 
förväntas bidra till samhället på andra 
sätt. Många av intervjupersonerna i min 
studie tycktes internalisera denna förvänt-
ning och lyfte ständigt fram olika nyttig-
hetsaspekter med deras idrottande: de 
pratade om hur det möjliggjorde barn-
barnspassande, extra arbete och före-
byggde kostsamma skador.

Männen byter strategi
Hur idrottarna hanterade det upplevda 
motståndet och vilka strategier de utveck-
lade för att ändå kunna bibehålla sitt 
idrottande varierade mellan könen. 
Männen tonade generellt ner sitt fokus på 
tävling, men kunde ändå ge uttryck för 

tävlingsinstinkt och fortfarande delta i 
tävlingar. Exempelvis menade en av 
männen att tävling och placeringar kändes 
irrelevant nu för tiden, för att i nästa 
mening medge: ”Så fort man får på sig en 
nummerlapp kommer tävlingsandan fram. 
Du vill vara före. Nog finns det tävling i 
min kropp, det kan inte hjälpas.”  En 
strategi för att kunna delta i tävlingar, men 
samtidigt undvika ifrågasättande från 
omgivningen, verkar ha varit att utåt sett 
signalera att man främst deltog i tävlingar 
för kamratskap och hälsa. Att i hög ålder 
idrotta för hälsans skull snarare än för 
tävlingsmomentets verkar fortfarande vara 
mer legitimt. En annan strategi för att 
behålla idrotten i sitt liv var att bli ledare. 
En av männen menade att de unga nog 
föraktade honom lite grann som idrottare, 
men att de respekterade honom som coach. 

Dock var det många av männen som 
betraktade åldrandet i allmänhet som en 
process av förfall. De såg sig ofta som 
tillfälliga undantag från regeln och avskilde 
sig från åldrandekollektivet snarare än 

De gamla idrottarna berättar att de 
får mycket tillbaka från sin idrott. 
Förutom medaljer vinner de fysiskt 
och psykiskt välmående, gemenskap, 
ork och en aktiv livsstil. 
Foto: Emil Malmborg
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identifierade sig med det. Detta individu-
aliserade synsätt bidrog dock till känslan 
av att de förr eller senare skulle förlora 
fotfästet som framgångsrika idrottsmän. 
Många av männen fokuserade också på 
egna idrottsliga försämringar, avspeglade 
i resultatlistorna, som de upplevde 
bekräftade detta synsätt på åldrande.

Kvinnorna vana vid motstånd
Kvinnorna däremot var vana att möta 
motstånd mot sitt idrottande, till skillnad 
från männen som fått sitt idrottande 
bokstavligt talat applåderat i tidigare 
livsfaser. Flera kvinnor hade under sin 
ungdom ägnat sig åt idrotter som ansågs 
olämpliga att utöva för kvinnor. Under 
sina liv hade de, som ändå fortsatt med 
sitt idrottande, sakta byggt upp en stark 
gemensam kvinnlig idrottslig identitet 
som gjorde att de såg sig som uthålliga, 
starkare än både män och yngre idrottare, 
samt motståndskraftiga mot yttre 

påtryckningar. Det var en styrka som 
kvinnorna ofta knöt till idrottandet: ”Jag 
är uthållig för att jag är maratonlöpare”, 
men också - och det här är intressant - till 
åldrandet. Alltså inte bara: jag är stark 
trots att jag är gammal, utan också jag är 
stark för att jag är gammal. Ett exempel är 
när en av de kvinnliga löparna pratade om 
hur hennes mentala styrka och disciplin 
hade växt med åldrandet: 

”Jag har inte blivit segare och det är inte tyngre 
att springa, men snarare har jag blivit bättre på 
att disciplinera mig själv. Nu är det: `Nu har jag 
bestämt mig, det är dags att gå ut och springa!` 
Tidigare i livet tenderade jag att tänka: `Äh, jag 
gör det en annan dag`. Allteftersom åren har 
passerat har jag blivit mer disciplinerad.” 

Motstånd från omgivningen plöjdes ner 
genom argumentation och det kunde till 
och med sporra till mer idrottande. En av 
kvinnorna berättade om hur hon kände 
när hon mötte på motstånd:

”Det peppar igång mig! Det peppar verkligen 
igång mig för jag börjar tänka: ´Om jag har 
talangen så måste jag använda den också, eller 
hur?` Det vore dumt att låta bli (skrattar).”

För att övervinna hinder rent konkret 
använde sig kvinnorna av olika strategier. 
Framför allt krävde de plats, både symbo-
liskt och bokstavligt. För att råda bot på 
osynliggörandet av gamla idrottande 
kvinnor berättade en av kvinnorna om hur 
hon letade upp reportrar på tävlingar och 
försökte få dem att skriva om hennes 
idrottskompisar. En annan bodde längs 
en hårt trafikerad väg och för att ändå 
kunna springa längs vägen gjorde hon det 
till en vana att under sommarmånaderna 
bära med sig en bukett långskaftade 
vildblommor för att piska till bilarna om 
de kom för nära, för att som hon sa ”kräva 
utrymme”. En tredje upplevde ensamhe-
ten i idrottandet som ett problem och 
värvade därför en grupp väninnor och 
lärde upp dem som skidåkare. Kvinnorna 
kunde med andra ord överkomma det 
mesta, men det krävdes också support 
från de äkta männen, om så bara i form av 
deras godkännande. 

En ny bild av gamla idrottare
Vad kan vi då lära oss av studien? Både de 
gamla männen och kvinnorna ägnar sig åt 
någon form av motstånd mot normerna 
kring åldrande och idrott, eftersom de 
fortfarande engagerar sig i gränsöverskri-
dande idrott i någon form. Männen 
anpassar sig delvis till de dominerande 
normerna genom att exempelvis tona ner 
sin tävlingslust. Kvinnorna accepterar 
emellertid inte samhällets syn på gamla, 
ålderdom och idrott. De gjorde konse-
kvent uppror mot denna bild genom att 
ikläda sig rollen av ”kärringen” som 
simmar mot strömmen på ett sätt som 
förhoppningsvis kan bidra till en föränd-
rad bild av hur vi ser på gamla – och hur 
vi ser på idrottare. 

”Hon gjorde det till en 
vana att under sommar-
månaderna bära med sig 
en bukett långskaftade 
vildblommor för att piska 
till bilarna om de kom för 
nära, för att som hon sa 
´kräva utrymme´.”


