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Vintersportens laboratorium
Centrum för svensk vintersport finns på Mittuniversitetet i Östersund. Det 
som började med ett rullband är nu en maktfaktor i sportvärlden. Vinter-
sportcentrum har i dag ett tiotal olika labb och närmare 30 anställda som 
jobbar med forskning, testverksamhet och produktutveckling tillsammans 
med både idrotten och näringslivet. 

I  e t t  k ä l l a r u t r y m m e  bland svarvar och 
arbetsbänkar står rader av längdskidstavar 
i alla tänkbara längder, material och neon-
nyanser. Stavarna ingår ett kommersiellt 
samarbetsprojekt med ett företag ägt av den 
förre landslagsåkaren Christer Majbäck. 
Med hjälp av höghastighetskameror går det 
att upptäcka hur en stav vibrerar beroende 
på hur lång den är och i vilket material den 
är gjord. Målet kunna välja rätt stav till rätt 
tillfälle, berättar professor Hans-Christer 
Holmberg verksamhetsledare på Nationellt 
vintersportcentrum.
    I samma källare har skidförbundets ser-
vicegrupp sin hemvist, när de inte är på 
resande fot. Här finns bland annat kylrum, 
vallabod och förråd med närmare ettusen 
par skidor. Jämtland/Härjedalens idrotts-
förbund var de som en gång startade Vinter-
sportcentrum, det fanns ett behov av att göra 
fysiologiska tester på landets elitskidåkare. 
Den direkta närheten till idrotten är fortsatt 
mycket viktigt även om det nu är universite-
tet som är huvudman. I dag är arbetet riktat 
mot skidåkning i alla dess former, men sär-
skilt på längden.
– Vi är ledande i världen på smala skidor, 
säger Hans-Christer Holmberg.

Forskning nära idrotten
Klädd i lusekofta, med helskägg och yvigt 
hår visar han vidare runt i Vintersportcen-
trums lokaler. En trappa upp pågår tester 
med unga längdåkare. De har sökt till något 
av landets riksidrottsgymnasium och behö-
ver nu visa sin fysiska kapacitet på löpban-
det för att komma in. I gymmet en bit bort 
tränar långloppsåkaren Jerry Ahrlin. 
I dag har Vintersportcentrum cirka tio olika 
labb och närmare 30 personer anställda. 
Hälften på heltid. Samtidigt finns ett stort 

utbyte med internationella forskare, framför 
allt från Österrike, Tyskland, Italien, USA, 
Norge, Danmark, berättar Sture Espwall 
som är ställföreträdande verksamhetsledare.
    Syftet med forskningen är att den ska vara 
relevant och tillämpbar för idrotten. I labb 
kan man göra enkla fysiologiska tester som 
att mäta den maximala syreupptagningsför-

mågan. Men också till exempel i detalj stu-
dera skidåkarens rörelsemönster, det som på 
forskarspråk kallas för biomekanik, och hur 
krafter fördelas när en skidåkare stakar. Den 
biomekaniska forskningen inriktas mot att 
analysera inre och yttre belastningar samt 
krafter i kroppar och material. Det ger data 
som sedan kan användas för att utveckla den 

Hans-Christer Holmberg är verksamhetsledare för Vintersport-
centrum. Foto: Johan Pihlblad

”Det är rätt komiskt att 
den mest EU-kritiska 
regionen i landet fick 
den här möjligheten”
  Sture Espwall
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individuella skidåkarens teknik och trä-
ning. 
Den mesta verksamheten finns här på 
campusområdet i Östersund, men Vinter-
sportcentrum har även en fältstation i Åre 
några mil bort.
– Det senaste investeringen vi har gjort 
är ett mobilt labb som nu används för en 
höghöjdsstudie tillsammans med SOK och 
längdskidåkningen, säger Sture Espwall.
    Ett ingående samarbete med Sveriges 
olympiska kommitté (SOK) gör att Vin-
tersportcentrum också kan titulera sig 
olympiskt testcentrum. I avtal som löper 
mellan varje vinter-OS köper SOK tjäns-
ter, som till exempel tester före och efter 
säsongen för att få feedback på träningen. 
Hans-Christer Holmberg arbetar dess-
utom som forsknings- och utvecklings-
chef på SOK. Han har också fått bidrag 
från Centrum för idrottsforskning för att 
forska om fysiologi och biomekanik inom 
elitidrott med fokus på aktivitetsnära 
forskning. 

Kris ledde till satsning
Den ekonomiska krisen på 1970-talet slog 
hårt mot Norrlands inland. Hög arbetslös-
het och utflyttning ledde till att regeringen 
tillsatte en statlig enmansutredning. Den 
så kallade Mobergutredningen pekade 
ut naturen: fjällen, kylan och snön som 
en möjlighet att vända utvecklingen.    I 
avfolkningsbygden fanns en potential 
för turismen att växa, och även idrotten 
kunde spela en viktig roll. Varför skulle 
Jämtland inte kunna vara en plats för 
stora internationella tävlingar i vinter-
sporter? 

    Idrottsrörelsen tog till sig av rapporten. 
Efter många år av idoga försök för att få 
med sig finansiärer fick Riksidrottsför-
bundet till sist napp hos näringslivet och 
de lokala och regionala myndigheterna. 
Tillsammans med rejäla bidrag från EU 
lades därmed grunden till satsningen på 
vinteridrotter i Åre och Östersund berät-
tar Sture Espwall.
– Det är rätt komiskt att den mest EU-
kritiska regionen i landet fick den här 
möjligheten, säger han.
En av de drivande krafterna var professor 
Bengt Saltin, som också blev den förste 
verksamhetsledaren. Han var också en 
bidragande orsak till att Vintersportcen-
trum sedan år 2007 är en del av Mittuni-
versitetet.

FAKTA VINTERSPORTCENTRUM

Nationellt vintersportcentrum tillhör 
Mittuniversitet i Östersund. Verksamheten 
består av tester, forskning och teknologisk 
utveckling för att förbättra resultat inom 
olika vintersporter. Det startades som en 
testanläggning för skidåkning av Jämtland/
Härjedalens idrottsförbund år 2002 och 
inriktar sig än i dag främst mot skidsport. 
En viktig del är att integrera fysiologiska 
och biomekaniska mätningar för att mäta 
kraft i kombination med en analys av t.ex. 
en skidåkarens rörelser. Verksamhetens 
omsättning år 2013 kommer att vara cirka 
14 miljoner kronor. 

Starten är mycket viktig i skicross. 
Höghastighetskameran på Vinter-
sportcentrums fältstation i Åre 
avslöjar åkarens alla rörelser.
Förbundskaptenen Tommy Eliasson 
demonstrerar. Foto: Johan Pihlblad
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– Bengt Saltins mantra var att det måste 
kopplas till ett universitet och till forsk-
ning för att få långsiktighet och en hög 
nivå på verksamheten. Verksamheten 
behöver vara mångfacetterad med forsk-
ning ena dagen, studenter den andra, 
tester dag tre och så vidare för att få en 
bra användning av utrustningen som då 
kan finansieras på olika sätt, säger Sture 
Espwall. 

Skidor på internet
En kraftig duns hörs från ett av testrum-
men. Emil Thyrén 16 år från Söderhamn 
har just mätt sin maximala syreupptag-
ningsförmåga på ett löpband tills benen 

inte längre bar honom. Målet är skidgymna-
siet i Järpen. Testledaren Hampus Lindblom 
noterar i sina papper. 
– Samma utrustning som avvänds för tester, 
forskning och studenter kan användas även 
för företag. Forskningsresultat som kommer 
ut härifrån kan även användas i kommer-
siellt syfte och för att göra praktisk nytta, 
säger Sture Espwall.
Den senaste delen i den utvecklingen är 
utrustning kopplad till internet. Sakernas 
internet (internet of things) är hett bland 
forskare inom informationsteknologi. Allt 
fler föremål i vår vardag väntas bli uppkopp-
lade i framtiden. Enligt Institutionen för 
data och systemvetenskap på Stockholms 
universitet räknar man med att det finns 24 
miljarder uppkopplade prylar år 2020. Hälf-
ten av dem väntas kommunicera via mobil-
näten. Här ser Vintersportcentrum stora 
möjligheter till nytta både för idrotten och 
kommersiellt. 
– Ett intressant projekt som ligger i pipeline 
är nästa generation av tester och uppföljning 
av träning. Vi har valt att kalla det internet 
of sports, säger Sture Espwall. 
    Tillsammans med forskningsorganisatio-
nen Swedish institute of computer science 
(SICS) i Kista arbetar de för att utveckla pro-
dukter som är användarvänliga och som går 
att ta med sig ut i till exempel skidspåret.
Det handlar bland annat om att nyttja den 
utveckling som har skett inom sensortekno-
logi. Sensorer går nu att göra väldigt små. 
Med hjälp av sensorer i till exempel gyron 
kan man studera kroppens rörelser i real-
tid och lagra, mäta och skicka väldigt stora 
mängder information. Det går till exempel 
att se vilka tekniker som en skidåkare har 
använt. Accelerometrar mäter också hastig-
heten. 
– Tidigare var det här tunga saker som man 
hade i en ryggsäck som vägde flera kilon. 
Nu kan man ha en liten telefon som väger 
några gram tejpad mot kroppen. Just nu 
testas den första produkten. Det är en app 
som skidlandslaget använder för att i realtid 
och efterhand få feedback på hur man har 
genomfört ett träningspass, berättar Sture 
Espwall. 
    Nu testas tekniken av eliten. I en snar 
framtid tror Sture Espwall att det kan vara 
en julklapp till motionären.
– Mass follows class. Om eliten använder det 
här är det även intressant för Vasaloppsåka-
ren så småningom.

Hampus Thyrén pustar ut efter att 
ha testat sin maximala syreupp-
tagningsförmåga. Han hoppas 
komma in på skidgymnasiet i 
Järpen. Testledaren Hampus 
Lindblom mäter mjölksyrenivå-
erna i blodet. Foto: Johan Pihlblad
Nedan gör skidskytten Emelie 
Larsson samma typ av test. 
Martina Höök är testledare. 
Foto: Vintersportcentrum
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För mer information: www.ungdomsstyrelsen.se/hbtq

09.00 Konferensen öppnas
 Ungdomsstyrelsen presenterar regeringsuppdraget
 Mötesplatser för unga hbt-personer och nya siffror om
 unga homo- och bisexuella och unga transpersoners
 idrottsutövande.
09.30 Hbtq-ungdomar och idrott
 För  ator kan idrotten vara en frizon där man träffar
 sin första tjej och ingen kollar snett i omklädningsrum-
 met. De homo- och bisexuella killarnas erfarenheter är
 desto sämre och präglas mer av utanförskap och trakas-
 serier. Unga transpersoner utestängs genom idrottens
 könsuppdelning. Hbtq-ungdomar har under 2012 gett sin
 bild av villkor och erfarenheter inom svensk idrott. Kart-
 läggningen är en del i ett samarbetsprojekt mellan RFSL,
 RFSL Ungdom och Riksidrottsförbundet. Presentation av
 Frida Darj, RFSL Ungdom, och Mathilda Piehl, RFSL.
10.40 Paus
11.00 Diskussion och interaktivitet utifrån studien 
11.20 ”För en öppnare idrott”
 Under 2010–2013 ska pilotprojektet ”För en öppnare
 idrott” utbilda idrottsaktiva i Västra Götalandsregionen i
 normer rörande kön och sexualitet i idrotten. Projekt-
 ledare Moa Magnusson berättar om projektets upplägg,
 metod och resultat.
11.40 Lunch
12.40 Elitidrotten befriar och begränsar
 Hur förhåller sig homo- och bisexuella elitidrottare till
 idrottens köns- och sexualitetsnormer? Och hur utmanar
 de dessa? Studien Heteronormativitet inom tävlings-
 idrotten – som homo och bisexuella personer erfar den
 visar att tävlingsidrotten delvis präglas av heteronormer
 som begränsar idrottares handlingsutrymme. Men inom
 idrotten  nns även frizoner med  er möjligheter än
 begränsningar. Presentation av Håkan Larsson.
13.30 Diskussion och interaktivitet utifrån studien
13.50 Paus
14.10 On the Team 
 Projektet Equal Opportunity for Transgender Students
 genomfördes I USA 2009-2010. En tankesmedja bestå-
 ende av amerikanska tränarförbundet, studentförbund,
 transidrottare och ett stort antal experter på trans-
 frågor arbetade fram åtgärdsrekommendationer för
 inkludering av könsöverskridande idrottare. Projektet
 utmynnande i rapporten On the Team. Presentation av
 Pat Grif n och Helen J Carroll. Programpunkten är på
 engelska.
15.40 Diskussion och interaktivitet utifrån projektet 
16.00 Summering och avslutning 
16.15 Slut på konferensen

Konferens om
hbtq och idrott

Ungdomsstyrelsen, Centrum för idrottsforskning, RFSL, RFSL 
Ungdom och Riksidrottsförbundet bjuder in till en dag där ny 
forskning presenteras och intressanta föreläsare berättar om 
unga hbtq-personer och idrott.  

Konferensen riktar sig till dig som representerar en idrottsorga-
nisation, utbildar idrottsledare som riktar sig till unga, personer 
som är verksamma inom idrott som riktar sig speci kt till hbtq-
personer samt forskare inom området idrott och hälsa. 

Förmiddagen innehåller föreläsningar om bland annat hbtq-
ungdomars bild av villkor och erfarenheter inom svensk idrott.  
Du får också ta del av nya siffror om unga hbt-personers idrot-
tande. Under eftermiddagen presenteras en studie om homo- 
och bisexuella elitidrottare erfarenheter av heteronormer inom 
idrotten och från USA kommer författarna till rapporten On 
the team som innehåller rekommendationer för inkludering av 
könsöverskridande idrottare.

Kostnad
Konferensavgiften är kostnadsfri. Anmälan är bindande efter den 
15 februari, vilket innebär att debitering med 495 kronor kom-
mer ske vid avanmälan efter detta datum.

Sista anmälningsdag 15 februari

Anmäl dig här:
http://www2.ungdomsstyrelsen.se/crs/Registration.do?confId=379

Kontakta Ungdomsstyrelsen
hbt@ungdomsstyrelsen.se

15 mars 2013 • Norra Latin i Stockholm

Program

Sprid gärna inbjudan vidare till andra som du tror kan vara intresserade!

Inbjudan

När: 15 mars 2013
Tid: 09.00–16.15
Var: Norra Latin i Stockholm, Drottninggatan 71b

Under åren 2011–2013 har Ungdomsstyrelsen ett regeringsuppdrag att 
genomföra utbildningsinsatser för personal som arbetar inom fritidsverk-
samheter för unga, i syfte att öka deras kompetens att skapa öppna och 
fördomsfria miljöer för unga hbt-personer. Denna dag är en del i denna 
satsning.


