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Abstract 

People sign up for various races in Sweden and internationally. I have participated in the 

practice of running and I have done twenty-five interviews with runners in Belfast and 

Stockholm. I have also taken part in a training trip to Portugal. This master's thesis answers 

the question of individuals' experiences of running and the focus has been the physical and 

emotional experience runners get from running. From a wider perspective I discuss how 

running create meaning and identity through emotional and physical experience gained trans-

locally. With runners, I mean people who run for their own benefit and not professional 

runners. What kind of bodily experiences and what emotions raise the run? 

From an anthropological perspective I discuss emotions, which encompass both feelings and 

meanings of running shared by runners in what I call, with help of Appadurai (1996) a 

runningscape. The emotions are culturally created in this runningscape, and still perceived as 

unique to the individual.  

My study is theoretically infused by Gidden’s perspective on lifestyle and Merleau-Ponty’s 

phenomenological focus on the body. Merleau-Ponty thoughts on”embodied consciousness” 

are linked to the anthropological perspective of emotions. The runner and the run with the 

bodily and emotional experiences clarify the meaning of "embodied consciousness". That 

creates meaning and identity and affects the choices we make in everyday life. 

In this study, I have been able to identify three types of runners. The first one is ”thinking 

runners” who put more emphasis on learning everything about technicalities of running. For 

them the feeling of accomplishment is important. The second is ”feeling-runners” in which 

the bodily experience of rhythm, body, and a meditative sense is important. The third one is 

”health-runners” where the responsibilities for their own health are in focus.  

This study has shown that running gives a strong sense of enthusiasm and energy combined 

with a sense of peace and tranquillity, which combine to create a sense of purpose. I argue 

that an anthropological perspective based on emotions can in further studies help to discuss 

the individual's lifestyle choices in everyday life.  
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Introduktion 

Det är lördagen den 28 maj 2011. Drygt 20 000 löpare från olika länder väntar på starten av 

ASICS Stockholm Marathon1. Vi ser löpare med vattenflaskor som de dricker ur när de går 

mot sin startfålla för att samla på sig vätska före loppet. Någon äter banan. Alla rör på sig, 

hoppar lite lätt upp och ned, rör lätt vid löparklockan. Speakern talar om att det är några 

minuter kvar till start och hälsar på olika språk löpare från olika länder välkomna till loppet 

och önskar lycka till. Alla som står i startfållan har på olika sätt tränat i några månader för att 

klara av loppet, många under betydligt längre tid, med intervallträning, backträning och 

långpass. Av egen erfarenhet vet jag att det handlar om minst 12 veckors träning och att det 

krävs 2-3 löppass på sammanlagt drygt 4 mil per vecka för att klara ett maratonlopp. Några av 

löparna har sprungit maraton tidigare och pratar med varandra om olika lopp och tider, några 

bär tröjor eller kepsar från andra lopp som de har sprungit i Sverige eller utomlands. Tiderna 

är olika, eliten kommer att springa på dryga två timmar och andra tar sig runt på sex timmar, 

men innebörden av att springa och att ha klarat ett lopp är viktigare än hur fort det går för de 

flesta motionärerna. I samtalen mellan vana löpare vet alla hur det känns efter tre mil i 

kroppen. Det mentala fokus du behöver för att fortsätta in till målet på, av applåder kokande, 

Stockholm Stadion. Känslan av att ha klarat loppet är det som förenar oss löpare oavsett tid.  

 
Bild 1: Starten av ASICS Stockholm Marathon 2011 

 

Intresset för löpning och att delta i lopp både i Sverige och internationellt har ett kulturellt 

anslag, som berör kropp, känslor, identitetsskapande och människors val i vardagen vilket 
                                                
1 Historiskt anknyter ordet maraton till slaget vid Marathon i Grekland där historien om maratonlopp tar sin 
början. 
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väcker ett antal frågor. Mitt engagemang för löpning har kommit av att jag själv är aktiv 

löpare.  

Jag menar liksom Giddens (1997, 2003) att vi idag lever i en tid då vi måste göra livsstilsval 

utifrån de omgivande strukturerna. Just nu uppfattas fysisk aktivitet som något positivt i 

samhället, under våren har det varit olika artiklar i tidningar om hur bra löpning är för 

kroppen2. Detta innebär att samtidigt som löparen själv upplever löpning som positivt både 

känslomässigt och kroppsligt, förstärks upplevelsen och känslan av positiva signaler från den 

omgivande sociala strukturen. Boelstorff och Lindquist (2004:438) diskuterar också att 

känslor i kroppen representerar både individ och samhälle. Löparens känslomässiga 

upplevelser av löpningen omfattar både den egna kroppsliga känslan och samhällets syn på 

hälsa med betydelsen av träning. Känslomässigt påverkar detta meningen med att löpträna.  

Det faktum att vi möts av olika sätt att leva gör att vi måste vara reflexiva inför vilka val vi 

gör av de möjligheter som finns (Giddens 1997, 2003). Jag är utifrån ett fenomenologiskt 

perspektiv intresserad av ett sådant livsstilsval som löpning och är nyfiken på individers 

upplevda kroppsliga och känslomässiga erfarenheter av fenomenet löpning. I förlängningen är 

jag intresserad av hur de upplevda erfarenheterna av löpningen skapar mening och ger en 

identitet som löpare. 

Syftet med studien 

Syftet med studien är att undersöka individers upplevda erfarenheter av löpning och fokus 

läggs på vilka kroppsliga och känslomässiga erfarenheter löparen får genom löpningen – 

”embodied consciousness”. Frågor som ställs är vilka känslor löpningen väcker? Vilka 

kroppsliga erfarenheter löparen upplever kring löpningen? I ett vidare sammanhang diskuterar 

jag hur löpning skapar mening och identitet genom känslomässiga och kroppsliga erfarenheter 

translokalt (Hannerz 2001). Studien beskriver hur löpningen skapar mening i det dagliga livet 

utifrån kroppsliga och känslomässiga upplevelser. Den rör skärningspunkten mellan Giddens 

livsstilsperspektiv och Merleau-Pontys fenomenologiska fokus på kroppsligt upplevda 

erfarenheter av ett fenomen som löpning. 

                                                
2 Svenska Dagbladets Idagsida hade en serie Träning för själens skull 
(http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/kropp-och-halsa/lopningen-blev-hans-lyckopiller_6883847.svd) samt 
Dagens Industri som hade ett temanummer om löpning 31 mars 2012. Dagens Nyheter hade 2 april 2012 en 
artikel ”Rekordmånga springer för livet” 
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”Embodied consciousness” som Merleau-Ponty (Carman 1999:206) diskuterar omfattar 

tanken att lämna uppdelningen av subjekt-objekt och att kroppen är den plats där världen och 

subjektet i handling och verkliga upplevelser möts. ”Embodied consciousness” knyter därmed 

an till modern emotionsforskning där känslan omfattar bio-psyko-sociala perspektiv (Sonnby-

Borgström 2005:21ff). Här är löparen och löpning som omfattar kropp och rörelse särskilt bra 

att studera för att diskutera innebörden av hur känslor och kropp påverkar vårt val av livsstil 

och skapandet av mening och identitet. Hedbloms (2009) studie med ett fenomenologiskt 

perspektiv om kroppen på gymmet anknyter till min studie och hon diskuterar också 

innebörden av att kunna förstå meningsskapandet i våra val att röra på oss. Hockey och Allen-

Collinson (2007:2) har också ett fenomenologiskt perspektiv på kroppen ”particularly the 

sensuous and sensing sporting body”. I förhållande till hur känslorna i kroppen knyter 

samman kropp och själ är Merleau-Ponty tankar om ”embodied consciousness” och att 

kroppen är ‘being-in-the-world’ (ibid.:3) intressanta ur ett antropologiskt perspektiv då 

kroppen visar och gestaltar individen val i vardagen. Merleau-Ponty menar att kroppen har en 

stor betydelse i hur vi uppfattar omvärlden genom våra sinnen. Han utvecklar sina tankar och 

menar att kroppen samtidigt är både ett subjekt och ett objekt, ”we understand ourselves not 

as having but as being bodies” (Carman 1999:208). Löparen är i sin kropp och erfarenheterna 

av kroppen och känslorna påverkar hur vi upplever oss själva, vilket bidrar till att skapa 

mening och identitet som löpare. Upplevelserna av kroppen omfattar också alla sinnen, det är 

doft och upplevelse av svett, kalla fingrar, blöta kläder mot kroppen, synintryck, ljud av fötter 

mot asfalt, grus, sand eller gräs, egen och andras andhämtning, smak av torrhet i munnen eller 

salt svett. Alla dessa kroppsliga och sinnliga upplevelser omfattas av känslorna som kan sägas 

samtidigt bära kroppens biologi samt individen självbild och erfarenhet av sig själv i ett 

socialt sammanhang. Även Giddens (1997:71) anknyter här till Merleau-Ponty tankar om det 

är genom kroppen människan är i verkligheten och att vi förstår den genom våra val i 

vardagen.  

Eftersom jag själv är löpare är det autoetnografiska perspektivet viktigt. Allen-Collinson 

(2008) baserar sin artikel på studien av sin egen löpträning tillsammans med en kollega och 

lyfter fram begreppet ”knowledge in action” (ibid.:1) som hon beskriver som en ”particular 

forms of embodied knowledge” (ibid.:1) där kunskapen sätter sig i kroppen genom syn, 

hörsel, lukt och känsel. Liksom Allen-Collinson har jag under mina löpturer tillsammans med 

andra löpare använt min kropps kunskap om löpning när jag sökt svaren på frågan om 

meningsskapandet med löpningen för löparen. Det är doften av svett och ljudet av olika 
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andhämtningar, ljudet av fötter som rör sig i samma tempo, blicken på löparens rygg framför 

dig. Där finns också med en känsla av täthet som vid starter på olika lopp när man är tätt in 

till varandra – nästan som en stor kropp som vid startskottet börjar röra sig och där på ett par 

minuter alla åter har sitt eget utrymme och finner sin egen takt. När löparna passerar över 

startlinjen hör man ljudet av alla som ställer sina egna löparklockor för att ha koll på tiden 

under loppet.  

Metodologiskt är min studie av kroppsliga och känslomässiga erfarenheter av löpning 

translokal med flera fält i ett (Hannerz 2001). Jag har mött löparna i Belfast, Stockholm, 

Monte Gordo på löpturer både individuellt och i grupp, på olika lopp, i butiker och på olika 

forum på Internet som Facebook, bloggar och Twitter. Löparna pratar med varandra under 

löpturen, genom social medier och möter varandra på olika lopp eller träningsläger. Många 

löpare åker runt i världen, samlar på lopp och möter varandra i pastapartyn före loppen, i 

samtal under loppen, nedvarvningen efter loppen och på flygresorna till och från loppen. 

Genom möten lokalt och globalt skapas en gemenskap mellan löpare.   

Det finns en gemenskap mellan alla löpare oavsett nationstillhörighet, ålder eller kön, som 

löpare tillhör vi samma ”familj”, ett fält som jag här kommer att kalla runningscape. Jag 

använder här ordet runningscape för att avgränsa mitt fält i den här studien. Jag är inspirerad 

av Arjun Appadurais (1996) tankar kring olika scapes3. Appadurai använder bilden av scapes 

för att visa på samtida globala flöden i olika former. Appadurai menar att det finns andra 

strukturer än den territoriella nationalstaten som skapar gemenskaper och att vi behöver förstå 

dem. Nya gemenskaper påverkar människors val och identitet i den globala världen, som är i 

rörelse på ett nytt sätt, oavsett var i världen vi är så är vi löpare. Tillsammans delar vi olika 

upplevda känslomässiga och kroppsliga erfarenheter av löpningen som i ett vidare 

sammanhang skapar mening och identitet som löpare, vilket den här studien kommer att lyfta 

fram. En löpare i Belfast säger ”I like the feeling to be free as a Runner[...] it is just to go up 

and run”. ”Up and run” inspirerar mig till valet av rubrik för den här studien.  

                                                

3 Arjun Appadurai formulerade bilden av kulturella aktiviteter som bestod av fem dimensioner som berör globalt 
flöde: ethnoscapes, mediascapes, technoscapes, financescapes, ideoscapes. 
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Disposition   

I det inledande kapitlet Emotioner, kropp och identitet presenterar jag teorier och 

teoriutveckling kring emotioner, kropp och identitetskapande utifrån studiens inriktning på 

löparen känslomässiga och kroppsliga upplevelser av löpning. 

Efter detta inledande kapitel följer ett avsnitt där jag presenterar Metod och fält. Den första 

delen är ett metodavsnitt som inkluderar en presentation av fältet, intervjuerna, det 

fenomenologiska perspektivet på kroppen och där jag också lyfter innebörden av 

antropologiska studier och det reflexiva skrivandet utifrån ett etiskt perspektiv. Eftersom jag 

själv är löpare och beskriver samt observerar löparens värld har jag också med ett särskilt 

avsnitt kring innebörden av att vara en observerande deltagare.  

Därefter följer ett kapitel om Gemenskapen i runningscape som jag gör nedslag i när jag 

beskriver meningsskapandet kring löpning och vilka kroppsliga och emotionella erfarenheter 

löparen får genom löpningen och hur detta delas med andra löpare. I kapitlet beskriver och 

belyser jag också hur löpare pratar med varandra via sociala medier samt på lopp, löprundor 

och i löpargrupper. 

I kapitlet Löpning som livsstil: val, identitet och känsla belyser jag löpning som livsstil och 

dess betydelse för val i vardagen, identiteten som löpare och känslor kring detta. 

Därefter följer ett kapitel om Löpturen: identitet, kropp och känsla där jag fokuserar på vilka 

kroppsliga känslor och erfarenheter som löparen får genom löpning och vi får en inblick i 

löparens värld med löpturens förberedelser, löparidentitet och ritualer, löpningens kroppsliga 

känslor och ett avslutande wow- och yeah-flöde.  

I det kommande kapitlet presenteras Löpningens känsla: en meningsskapande aktivitet där jag 

lägger fram löpningens känsla utifrån olika teman som jag funnit och diskuterar hur känslorna 

skapar mening för löparen. Utifrån känslorna presenteras tre olika förhållningssätt till löpning. 

Avslutningsvis kommer ett avslutande kapitel med Slutsatser där jag summerar 

huvudpunkterna i studien i förhållande till frågan att belysa och beskriva upplevda 

erfarenheter av löpningen med ett särskilt fokus på kroppsliga och känslomässiga 

erfarenheter. I ett vidare sammanhang diskuteras också hur löpning skapar mening och 

identitet genom dessa känslor och kroppsliga erfarenheter translokalt.  
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Emotioner, kropp och identitet  

I den här studien har jag utifrån löpning valt att fokusera på emotioner, kropp och betydelsen 

av ”embodied consciousness” för att undersöka upplevelser av kroppsliga och känslomässiga 

erfarenheter av löpning. I förlängningen berör dessa erfarenheter skapandet av identitet och 

mening. Både kropp och känslor är begrepp som definieras och används på olika sätt inom 

socialantropologin och de sociala vetenskaperna.  

Liksom kroppen sedan tidigt 1970-tal fått eget fokus inom antropologin från att tidigare 

betraktats som en underordnad del i studier av det sociala livet (Hedblom 2009:14) har också 

emotioner fått en egen plats inom antropologin sedan 1970-talet (Milton & Svasek 2005:1). 

Historiskt kan emotioner som eget område inom antropologin sägas ha sina rötter i bland 

annat den amerikanska antropologiska kultur- och personlighetsskolan4. Den brittiska skolan 

inom antropologin har under senare år bidragit med forskning kring emotioner och sensorisk 

etnografi se exempelvis Milton (2005, 2007), Svasek (2005), Skinner (2003, 2010) från 

Queens University Belfast och Pink (2009) från Loughborough University i Leicestershire. 

Det kan också noteras att socialantropologiska institutionen på Stockholm universitet, med 

bland annat Wulff (2007, 2008, 2009), Lindqvist (2004) och Hedblom (2009), har publicerat 

forskning och artiklar kring kropp och emotion.  

Sonnby-Borgström (2005:21 ff.) lyfter fram att begreppen känslor, emotioner och affekter 

används på olika sätt och med olika betydelser i olika forskningstraditioner. Hon liksom 

Wulff (2007) och Milton (2005) skiljer här ut tre olika perspektiv på emotioner. Det ena är det 

socialkonstruktivistiska synsättet som utgår från att affekter uppkommer i individens samspel 

med den sociala omgivningen. Här har tänkandet om upplevelsen betydelse. Den sociala 

strukturen bestämmer genom tänkandet upplevelsen av känslan. Det andra synsättet har sin 

utgångspunkt i att affekterna är biologiskt grundade, det är biologin som styr upplevelsen av 

känslan. Sonnby-Borgström (2005:35 ff.) presenterar det tredje perspektivet där individen ses 

som en bio-psyko-social varelse enligt bland annat Tomkins affektteori. Den innebär att vi 

föds med ett antal basaffekter, som exempelvis intresse, glädje, rädsla, ledsnad, vrede, avsky, 

avsmak och skam.  

                                                
4 Flera antropologer har på olika sätt, ett exempel är Geertz som skrivit om egna känslomässiga erfarenheter, 
som när han gjorde sin studie i Bali och reflekterade över egna upplevelser och känslor (Geertz, C. 1973. The 
Interpretation of Cultures. Basic Books Inc.New York) 
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Milton (Wulff 2007:65 ff.), liksom Tonkin (Milton & Svasek 2005), utgår från 

neuropsykologisk forskning genom Damasio, som anknyter till Tomkins affektteori. 

Emotioner i ett antropologiskt perspektiv, kan enligt Milton förstås som ett ekologiskt 

fenomen. Milton (Milton & Svasek 2005) diskuterar hur de två första perspektiven på 

emotioner, det socialkonstruktivistiska och det biologiska, har sin grund i delningen av 

natur/kultur, kropp/själ och hur de olika perspektiven vetenskapligt har gett olika svar på 

emotionens betydelse. Milton argumenterar för att det tudelade perspektivet kan ersättas av ett 

nytt perspektiv på emotioner där känslorna ses som biologiska och universella och där 

meningen av dem konstrueras kulturellt. Hon nämner här Elias vars symbolteori handlar om 

att kunna förstå känslor som biologiska och där människan ger dem betydelsen utifrån sitt 

socialt kulturella sammanhang (ibid.: 27). Även Wulff (2007:11 ff.) lyfter fram hur 

neurovetenskapen integreras med social vetenskap, kunskapen om hur emotioner påverkar 

tankar och val integreras i studierna av människan i hennes sociala sammanhang. Wulff 

(2007) påpekar att emotioner är viktiga för oss och hon knyter an till den neuropsykologiska 

forskningen när hon noterar att emotioner är centrala och påverkar våra val i vardagen och hur 

vi tänker om det vi upplever. Känslorna som knyter ihop kognition och biologi raderar på det 

sättet gapet mellan kropp och själ (Wulff 2007:1). Det anknyter också till Merleau-Pontys 

fenomenologiska perspektiv och ”embodied consciousness” som betonar att betydelsen av att 

lämna denna uppdelning (Carman 1999:206).  

Jag menar liksom Milton (2005, 2007) och Wulff (2007), att känslorna biologiskt finns i 

kroppen och påverkar oss samt att de val vi gör påverkas samtidigt och ömsesidigt av det 

sociala sammanhanget vi befinner oss i. Vår upplevelse i mötet med andra skapar mening till 

känslorna. Ett renodlat biologiskt perspektiv på löpning skulle innebära att vi missar den 

känslomässiga meningen med att löpträna och identifiera oss med livsstilen som löpare. 

Löpningen skulle kanske bara förklaras utifrån endorfinerna5 utan att den psykologiska och 

sociala upplevelsen fick betydelse. Å andra sidan menar jag att en strikt renodlad 

socialkonstruktivistisk analys skulle kunna missa den kroppsliga upplevelsen av att springa. 

Jag menar här att både-och perspektivet på emotioner är givande i min analys till att förstå 

kroppsliga och emotionella upplevelser och innebörden av löpning. Känslorna, som finns i 

kroppen, aktiveras i mötet med andra och att tänkandet och upplevelsen av känslorna också är 

beroende av den sociala omgivningen.  

                                                
5 Taube (2011:21) skriver att fysisk aktivitet är kopplad till kroppens belöningssystem, bl.a. frisättning av 
endorfiner som ger lyckokänslor 
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Uppmärksamheten på kroppen skapar förutsättningar att knyta känslorna till verkliga 

upplevelser och där både individ och social situation får plats. Milton konstaterar att 

emotioner ”motivate me to act” (Wulff 2007:61) samt att det vi känslomässigt upplever från 

miljön, som omfattar både den sociala och den icke-sociala, påverkar hur vi sedan tänker, lär 

och reagerar. Den rena affekten beskrivs som en snabb igångsättare och med tiden kopplas 

den till upplevelser, minnen och tankar beroende på de sociala erfarenheterna (Sonnby-

Borgström 2005:66). Utifrån löpningens perspektiv kan vi här se att positiva erfarenheter från 

en löptur lagras som goda minnen och upplevelser, vilket nästa gång ”motivate me to act” för 

att åter använda Miltons ord. 

När det gäller begreppet kropp finns det på samma sätt olika teoretiska modeller som 

diskuterar detta. Hedblom (2009) lyfter här förutom Merleau-Ponty, som jag återkommer till 

senare i studien, också fram Bourdieu som har bidragit till studier om kroppen på olika sätt. I 

en studie som handlar om kropp och valet att löpträna kan Bourdieus texter kännas självklara 

eftersom han har skrivit om idrott. Ett exempel på studier utifrån Bourdieus begrepp habitus 

är Engström (2010) som diskuterar olika sociala gruppers smak för motion. Engström menar 

liksom Bourdieu att valet att löpträna inte är ett helt eget val utan att möjligheten att välja 

styrs av den sociala miljön individen vuxit upp med och som den tillhör. Bourdieu resonerar 

om ”a historically constituted habitus” (Bourdieu 2005:10) som visserligen är möjligt att 

förändra även om det är en långsam process. Enligt Engström skriver Bourdieu [2005] ”Now, 

I must recall the definition of habitus as a system of longlasting (rather than permanent) 

schemes or schemata or structures of perception, conception and action” (Engström 2010:45). 

Emotioner utifrån ett bio-psyko-socialt antropologiskt perspektiv gör det möjligt att omfatta 

individens känslomässiga och kroppsliga upplevelser av livsstilsvalet, som i det här fallet 

löpningen, utan att förlora betydelsen av social struktur. Jag menar att studier av emotionerna 

i ett antropologiskt perspektiv gör det möjligt att fånga förändring i de, ibland snabba, val som 

individen gör i vardagen. 

Jag skulle här säga att löparen och löpningen är upplevelser av kropp, känslor i ett socialt 

sammanhang där alla delarna finns samtidigt, påverkar varandra och där alla delarna är 

viktiga för att förstå innebörden av vilken mening det har för individen. Jag skulle vilja påstå 

att emotionen på det sättet uttrycker antropologins styrka i att röra sig i mellanrummet mellan 

psykologi och sociologi för att förstå och beskriva vårt val i vardagen. Vi lever idag i en tid då 

vi behöver göra livsstil val samtidigt som vi behöver vara reflexiva inför dessa. Emotioner ger 
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en vidare förståelse över hur vi tänker kring våra egna kroppsliga erfarenheter och 

upplevelser, de är starka, påverkar vad vi uppmärksammar i det sociala sammanhanget och 

leder till förändringar i hur vi ser på oss själva. Turner (2011) pekar på att kroppen hela tiden 

förändras i olika dimensioner och det påverkar inte bara vilket socialt liv vi lever utan vi kan 

också påverka våra egna val. Dagens globala värld är föränderlig och vi kommunicerar i 

realtid med varandra genom sociala medier som påverkar oss känslomässigt i våra val, vilket 

kanske bidrar till att fler kommer ut och springer. Löpningen är en tydlig livsstil som just nu 

syns i media.  

Kroppens språk omfattar bland annat känslor samt rörelser och är en del av hur vi upplever 

oss själva och presenterar oss för andra. Ortner diskuterar hur individens praktik i vardagen 

påverkar och påverkas av samhälle, system och sociala strukturer (Ortner 2006:2). Teorier 

som handlar om identitetsskapande i en tid när traditioner förändras, som Giddens (1997) 

diskuterar, är också viktiga för att kunna förstå innebörden av känslan att vara en löpare och 

vilken mening löpningen ger till löparen. Utifrån känslor, val och identitetsskapande kommer 

denna studie indirekt också att belysa det moderna samhället och dess betydelse för 

människans val av handlingar. Giddens påpekar att valen påverkar livsmöjligheterna och vilka 

livsstilar ”som är tillgängliga” påverkar också de val vi gör (Giddens 1997:102). Just nu 

skrivs det mycket om löpning, det finns olika lopp som snabbt blir fullbokade, tidningar har 

temanummer kring löpning, så nog kan det sägas att löpning är en livsstil som är tillgänglig 

för många.  

Emotionerna omfattar både känslorna och meningen med löpning som delas av löparna, de är 

kulturellt skapade och samtidigt unika för individen. Handlingen och rörelsen är inte 

mekanisk utan skapas i sitt sociala sammanhang och uttrycker både mening och riktning. Det 

är med kroppen vi är i kontakt med omvärlden och på det sättet skapar mening genom 

kroppsliga och känslomässiga upplevelser av att vara i världen (Merleau-Ponty 1997). Den 

som tränar har också en kroppslig kunskap om praktiken, ”embodied consciousness”, precis 

som en löpare på premiärmilen säger apropå frågan om trängsel att det inte är någon fara 

eftersom alla är tränade löpare och vet hur man springer.  
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Metod och fält  

Inledning 

Mitt fokus i den här etnografiska studien är upplevda erfarenheter av löpningen utifrån 

perspektivet kropp och emotioner och att i ett vidare perspektiv kunna se vilken mening 

löpningen har för löparen, samt gemenskapen mellan löparna lokalt och globalt i det fält jag 

kallar löparnas runningscape. Fältet kan beskrivas som translokalt med flera fält i ett (Hannerz 

2001). Jag är intresserad av individers upplevda erfarenheter av fenomenet löpning, andras 

liksom min egen. I studien har jag ett fenomenologiskt förhållningssätt som gör det möjligt att 

utgå från individernas upplevda erfarenheter och jag reflekterar kring det jag ser, möter och 

hör. Utifrån detta fokuserar jag på kropp och emotioner för att förstå vilken mening löpningen 

ger i vardagen. Jag har tagit del av historik, statistik, undersökningar och sociala medier samt 

teorier kring emotioner, kropp och rörelser samt identitet ur ett antropologiskt perspektiv 

parallellt med mina intervjuer och observationer. På det sättet pågår allt samtidigt och 

påverkar processen, något som berättas för mig eller som jag ser leder mig till att titta på en 

hemsida eller fördjupa mig i sökning på litteratur kring olika teman, vilket i sin tur leder till 

nya frågor. Med andra ord kan det sägas att jag rör mig på olika fält kring löparen och löpning 

utifrån betydelsen av känslor och kroppsliga erfarenheter. 

Jag är under första delen av mitt fältarbete i Belfast under 5 månader och studerar hur löparen 

i Belfast känner och upplever. Därefter återvänder jag till Stockholm och återupptar träningen 

med Team Stockholm Marathon6 samt fortsätter samtalen, intervjuerna och observationerna. 

Under både perioden i Belfast och i Stockholm bor jag på ett studentområde och rör mig i 

olika områden i städerna. Under en vecka i mars åker jag med Spring Time Travel7 och Team 

Stockholm Marathon till Monte Gordo i Portugal på en träningsvecka för löpare. Förutom att 

samtala med olika människor kring löpning, är jag också med löpare i olika sammanhang och 

jag följer också löpare i andra forum som bloggar, Twitter, Facebook, tidningar av olika slag 

som tar upp löpning och speciella löparbutiker. Många löpare talar med varandra och delar 

                                                
6 Team Stockholm Marathon är en träningsgrupp för löpare i Stockholm. 1 018 löpare (496 kvinnor och 522 
män) samt 80 ledare/tränare ingick i Team Stockholm Marathon 2012. Dessutom var 178 löpare från övriga 
landet distansmedlemmar. Löparna följer de program som träningsexperten Anders Szalkai tagit fram 
(www.teamstockholmmarathon.se) 
7 Springtime Travel är en resebyrå som arrangerar olika typer av resor för bland annat löpare 
(www.springtime.se).  
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sina upplevelser, peppar varandra, lägger ut sina löparrundor på nätet och pratar om löpning i 

löparbutiker så jag inkluderar också dessa forum i mitt material även om tyngdpunkten är 

intervjuerna, observationerna och samtalen på löparrundorna. Jag söker också på Google för 

att se hur många träffar jag får med orden ” löpning och känslor”, i november 2011 fick jag 

ungefär 1 440 000 träffar och april 2012 får jag 1 700 000 träffar, för att se hur ofta och på 

vilket sätt det kommer upp. 

Intervjuerna  

Eftersom jag utgår från meningsskapande och hur känslor kan förstås genom kroppsliga 

erfarenheter som löpning och vilka känslor löpningen väcker har jag också använt en lista 

med 42 känsloord8. Jag har med den när jag har intervjuar sammanlagt 25 personer som 

betraktar sig som löpare, ungefär lika många i Stockholm som i Belfast och det var nästan lika 

många kvinnor som män. Den semistrukturerade intervjun som jag använder här är enligt Aull 

Davies (2008) allt mer använd inom antropologin liksom andra sociala vetenskaper. Den 

omfattar en serie skrivna frågor eller ämnesområden, liksom i den strukturerade intervjun, 

men intervjuaren använder sig av de frågor som passar och väljer ordningen efter samtalets 

innehåll samt kan lägga till nya frågor och ämnesområden som kommer upp i samtalet. 

Svaren är alltid öppna och jag är, när vi tillsammans tittar på känsloorden, noga med att säga 

att detta är några ord som jag har kommit på och frågar om de har andra ord som de tycker 

passar bättre för att beskriva känslan av att löpträna. Det viktigaste i intervjuerna är 

associationerna, tankarna och känslorna som kommer fram i deras berättelser om känslor och 

upplevelser med att springa. Känsloorden är snarare en ingång och inspiration till att begripa 

vilka emotioner som väcks hos löparna för att kunna samtala om känsla och mening med att 

löpa.  

Det finns både för- och nackdelar med att använda en känsloordslista som jag har gjort under 

intervjuerna. Fördelen med att använda listan är att jag fokuserar på känslor i samtal om hur 

löparen upplever den kroppsliga erfarenheten kring löpning. De många känsloorden ger 

informanterna en bild över hur många olika sätt det finns att beskriva löpning och känslor; det 

finns inte en rätt känsla utan många är möjliga samtidigt vilket också informanterna har 
                                                
8 Jag har utvecklat en lista med 42 känsloord, som jag prövade på några löpare innan jag använde den. Listan har 
innehållit orden neutral, individuell, överraskad, professionell, lekfull, öppen, sansad, nöjd, varm, smart, cool, 
förväntansfull, engagerad, glad, avslappnad, lugn, entusiastisk, energisk, fri, stolt, spontan, nyfiken, stark, kall, 
nervös, maktlös, skamsen, frustrerad, förbannad, hjälplös, uttråkad, irriterad, spänd, överväldigad, främmande, 
besviken, arg, osmart, avsky, avsmak, rädsla, ledsen 
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uttryckt. Nackdelen är att det trots allt är givna ord, om än många, som kan ha styrt valet av 

ord trots att jag försöker vara tydlig med att det viktiga är deras ord. För att motverka detta 

ber jag dem alltid berätta hur de tänker och vilken innebörd orden har för dem. Till exempel 

kan ordet fri få olika betydelser beroende på hur du vill beskriva dig själv. Fri kan ha en 

betydelse över att du är med dig själv ett tag och kommer på egna tankar när du springer. 

Ibland kan fri vara att du känner en frihetskänsla när du flyger fram med dina fötter mot 

marken och känner ett flow-flöde9.  

Utifrån samtalet om olika känslor pratar vi sedan om upplevelsen av att löpträna, om själva 

springandet, tankar och känslor som kommer före, under och efter löpturen. I och med att jag 

själv är löpare påverkas mitt samtal med löparna vilket jag kommer att fördjupa längre fram 

under rubriken Observerande deltagare. 

Jag intervjuar också under löpningsrundor. I samband med samtalen och intervjuerna under 

löpningen pratar vi bara om olika känslor och hur det är att springa just då. Jag har då mer 

noterat vilka känslor de tycker att deras löpträning väcker. Den ostrukturerade intervjun 

kännetecknas av att frågorna ställs spontant och i den ordning som skapas i samtalet. Det 

betyder inte att frågeställningen inte finns hos antropologen sedan tidigare utan snarare att nya 

frågor också kan komma till i mötet med informanten. En helt ostrukturerad intervju kan 

sägas påminna om ett samtal. 

Kvale (1997) menar att forskaren måste reflektera över omständigheterna kring 

intervjusituationen och försöka begripliggöra vad själva intervjun handlar om för den 

intervjuade. Under varje intervju har jag därmed försökt förklara att denna intervju kommer 

att fokusera på känslor för att förstå den kroppsliga upplevelsen av löpning och träning. Kvale 

menar också att det kan finnas problem med att göra kvalitativa intervjuer då den kan äga rum 

i en social miljö som caféer och parker m.m. vilket kan vara ett hinder för informanten och 

intervjuaren. Några stycken av intervjupersonerna har jag därmed intervjuat i hemmet för att 

de anser att det är lättaste alternativt och vi blev inte störda av att telefonen ringer eller att 

andra kommer hem. Det som kan hända när intervjuaren är ute är att flera personer blir 

nyfikna och vill vara med i samtalet. När jag samtalar med löpare under löpturer har ibland 

flera personer kommenterat, som exempelvis när vi pratar om olika lopp. Vid ett tillfälle då 

                                                
9 flow [fləu] (engelska, 'flöde', 'ström'), sinnestillstånd där en person i samband med utförandet av en viss 
aktivitet känner sig fullständigt absorberad med en känsla av optimalt fokus, totalt engagemang och fullständig 
övertygelse om framgång i aktivitetens genomförande. Termen skapades av den ungerskfödde psykologen 
Mihály Csíkszentmihályi  flow. http://www.ne.se/lang/flow, Nationalencyklopedin, hämtad 2012-08-07. 
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jag gör enskilda intervjuer frågar en person mig ”ska det bara vara du och jag eller kan också 

min kompis som också springer vara med” i detta svarar jag ”det är lättare bara jag får 

intervjua dig först så att jag får dina individuella svar och sedan kan jag också prata med din 

kompis och höra hans svar”. 

I boken Det Respektfulla Mötet (Dahl & Smedler 1991) diskuteras de svårigheter som möter 

antropologen i fält där det inte alltid är möjligt att informera alla och få samtycke till att delta 

i forskningen. Det gäller en del av mina observationer och möten under framförallt lopp som 

jag och den jag pratar med springer. I samband med att jag samtalar med löpare under 

träningar har jag berättat om mitt mastersarbete kring löpares upplevelser. Jag har därför inför 

varje ord, beskrivning och reflektion tänkt att personen eller personerna jag tar med i texten 

ska kunna läsa den utan att känna sig uthängda. Detta påverkar min text då valet av citat från 

sociala medier är gjorda med hänsyn till detta. När jag gör mina intervjuer berättar jag att jag 

gör en studie kring löpare och löpning samt frågar hur de vill att jag ska citera dem, med 

förnamn, initialer eller bara som kvinna, man eller informant. Några jag intervjuar tycker att 

det är helt okej att jag har med deras namn och några vill att jag bara tar med deras initialer. I 

de fall jag citerar personer från sociala medier som bloggar och Twitter har de själva valt att 

vara offentliga. Jag har också på Team Stockholms Marathons Facebooksida berättat att jag 

gör en antropologisk studie kring löpning främst som information till löpare jag möter. Jag 

har också fått kommentarer som rör min studie. Då jag har tagit med kommentarer från Team 

Stockholms Facebooksida som belysande exempel till mina anteckningar från samtal och 

observationer har jag ändrat namnen till initialer, för att skydda personernas identitet eftersom 

jag inte frågat om jag får använda just deras kommentarer på Facebook. Kommentarer och 

uttalanden på internet har inte varit min huvudmetod. Det jag använder mig av fungerar som 

en illustration till anteckningarna och intervjuerna för att ytterligare visa på kroppsliga och 

känslomässiga upplevelser av löpning.    

När jag gör intervjuerna har jag i några fall använt mig av anteckningsblock under och efter 

intervjuerna. I Belfast har jag också spelat in på Iphone som en extra säkerhet om jag skulle 

missa något ord. Jag upplever inte att någon blir störd när jag antecknar under samtalen, utan 

snarare att det upplevs som att det de säger är betydelsefullt och kommer med i materialet. 

Aull Davies (2008) lyfter fram att en bra intervjuare måste vara öppen för allt som kan hända 

under ett möte och intervju. Det kan hända att informanten inte vill svara på vissa frågor och 

man kan då behöva omformulera frågan eller välja nya frågor. Delandet av erfarenheter 
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fördjupas i intervjun och gör det möjligt att ställa fler frågor och kanske ibland få andra svar. 

Här gäller det att vara uppmärksam på sig själv och de egna valen. Jag tänker här att när vi 

samtalar om mat och tankar om vad vi äter, så hade jag kanske fått andra svar om jag hade 

varit extremt upptagen med vad jag äter utifrån ett hälsoperspektiv. Jag är själv bara mer 

uppmärksam på vad jag äter inför maratonloppen, då jag måste bygga upp energi som jag kan 

springa på. Några jag intervjuar sitter först nästan lite tysta och säger med sänkta ögon att 

”usch, det händer att jag äter godis och hamburgare”. När jag då säger att det gör jag också 

kommer det ett lättat skratt och så går det att prata mer om känslan av att ”borde äta mer 

hälsosamt” och hur de tänker och känner kring maten.   

Det händer också att informanten ställer frågor till intervjuaren och Aull Davies (2008:112 ff.) 

diskuterar att det tidigare har ansetts ovetenskapligt att svara på frågor, men att den senare 

teoretiska utvecklingen och forskningen menar att intervjuaren måste vara beredd på att bli 

personlig och samtidigt behålla sin professionalitet och att detta underlättar mötet och 

intervjun. I mina intervjuer har jag fått frågor om jag själv springer och väljer då att svara på 

detta, vilket många gånger fördjupar intervjun.  

Min känsla i intervjuerna är att vi pratar som några som känner varandra vilket anknyter till 

Skinner (2010:113) som reflekterar över att delandet av erfarenhet som berör kroppen för oss 

närmare varandra. Det känns också som att många tycker det är roligt att lägga ut bilder, få 

prata om, beskriva och hitta ord på hur det känns att springa. Jag hittar till exempel en blogg 

där en person för varje löppass skriver om hur det kändes och många lägger ut sina 

upplevelser direkt på Twitter, vilket också kan stärka identiteten som löpare. Under samtalen 

upplever jag också att löparna är förtjusta i att prata och diskutera om hur det känns att 

löpträna. Det har varje gång känts som jag fått lite extra vänlighet och nyfikenhet tack vare 

det och att de ansträngt sig för att ge mig så mycket information som de bara kan. Känslan jag 

har i olika löparsammanhang är att man berättar gärna hur man tänker och känner. Det finns 

också olikheter bland löpare; de som identifierar sig mer med korta snabba lopp på 200 – 400 

meter till de som springer långa distanser. Jag upplever att detta skapar en annan känsla av 

nyfikenhet på den andre och respekt för valet när vi gör olika. Det vi delar är intresset av att 

göra något kroppsligt. Några frågar om jag ska springa Belfast Marathon 7 maj, jag säger att 

jag måste vara i Stockholm i år för att skriva på min mastersuppsats men att jag planerar att 

springa nästa år. Svaret är ett stort varmt leende – ”great”! 
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I samband med löpturer och träningen i Monte Gordo antecknar jag direkt efteråt. Widerberg 

(2003:43) menar att du kan ha en idébok med dig där du skriver direkt så att minnet får hjälp 

med att komma ihåg, min idébok är i det här fallet min Iphone som jag alltid bär med mig. Jag 

behöver inte leta efter penna och papper utan kan direkt knappa in mina tankar och 

funderingar. Fördelen med att skriva tankar och idéer på sin mobil är att jag kan gå och skriva 

direkt, både tankar efter intervjuer och idéer som kommer. Jag kan sitta på bussen och göra 

mina anteckningar utan att någon undrar vad jag skriver, jag ser ut som alla andra som sitter 

med sin mobil. Om jag sitter och läser en bok kan jag skriva ner det jag vill fundera vidare på. 

Jag har också tagit ned ett program som gör det möjligt att lägga över text och bild direkt på 

datorn när jag kommer hem. Kvale (1997:148) diskuterar innebörden av att komma ihåg. 

Intervjuaren kan glömma bort detaljer, samtidigt som minnet av hela situationen och det 

personliga mötet med den aktiva närvaron bidrar till att det som är väsentligt är kvar i minnet. 

Jag kan känna igen mig i det att min egen känslomässiga närvaro och nyfikenhet på hur andra 

löpare upplever löpningen gör att jag kommer ihåg, både när de beskriver samma upplevelser 

av kropp och känslor som jag gör, också när det är annorlunda. 

Jag har som sagt valt att också ta del av löparna på sociala medier eftersom det också är en del 

av löparnas sammanhang. Löpare möts inte bara i spåret utan också på dessa medier. Idag är 

det möjligt för människor att vara sammankopplade med varandra translokalt. Internet 

används som ett redskap i vardagen, med olika betydelse och mening för individen i det 

sociala sammanhang som hon befinner sig i och där användandet och meningen förändras 

hela tiden. Löparnas runningscape skapas och delas på löpturer, träningar och lopp men också 

genom sociala medier. Jag använder internet som ett komplement till de vanliga intervjuerna 

face-to-face, vilket Hammersley och Atkinson (2007:117 ff.) diskuterar när de visar på olika 

intervjumetoder. Jag hämtar också kommentarer som är gjorda på Facebook och efter lopp 

som exempelvis Premiärmilen 25 mars i Stockholm eller efter torsdags- och 

söndagsträningarna med Team Stockholm Marathon, där jag själv deltagit och antecknat mina 

och andra löpares upplevelser. Kommentarerna på Facebook har fått vara med som ytterligare 

en röst kring löpningen till mina egna noteringar av det jag hört i samtal med löpare eller 

uppfattat under löpturen. Jag har velat ta med deras egna ord som illustration till 

fältanteckningarna och intervjuerna jag gjort. I de fallen har löparens egna ord fått komma 

fram direkt och informanten aktivt deltagit i skrivandet av sin kommentar till skillnad från 

intervjuer som transkriberas från face-to-face intervjuer eller då antropologen skriver från sitt 

eget minne om vad som hänt på fältet. När informanten skriver själv är det direkt 
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kommunikation, vi hör hans/hennes röst direkt med egna ord utan att det går omvägen via 

antropologens anteckningsblock. Jag ser det som ett sätt att försöka ta in och levandegöra 

löparens egen upplevelse och göra de olika rösterna tydligare. 

Min metod och studie kan kortfattat beskrivas som etnografiska och fenomenologiska 

intervjuer där jag utgår från löparnas egna känslomässiga och kroppsliga upplevelser av 

löpning. Intervjuerna har varit både ostrukturerade och semistrukturerade, situationsanpassade 

och spontana som under löpturer, reflexiva, personliga och liksom observationerna också 

byggda på egna och andras känslor och kroppsliga erfarenheter av löpning. Intervjuerna har 

sedan analyserats och struktureras utifrån framträdande teman och mönster, som presenteras 

under delrubrikerna Känslan av energi och lugn, Prestationslöparna och känslolöparna samt 

Hälsolöparna och känslan av en hälsosam kropp skapar mening. Jag har läst igenom 

materialet, markerat med färg den text som är relevant för studiens syfte och därefter skrivit 

preliminära teman till vilka jag sorterat materialet som sedan presenteras under respektive 

delrubrik. Utifrån Kvale (1997:172 ff.) kan analysmetoden beskrivas som en kombination av 

meningskoncentrering och att skapa mening genom ad hoc. 

Fenomenologiskt perspektiv på kroppen 

När det gäller kroppen och val av metod är Scheper-Hughes och Locks uppdelning i olika 

”three bodies” (1987:8 ff.) som anknyter till olika vetenskapliga metoder intressant här. Den 

första är ”the individual body” som ur ett fenomenologiskt perspektiv handlar om upplevelsen 

av kropp och sig själv, vilket är den metod jag främst valt i mina intervjuer. Den andra är ”the 

social body” som hör ihop med symboliska och strukturella analyser av den ömsesidiga 

påverkan mellan individ och social värld. Den anknyter till Giddens beskrivning av 

livsstilsval och där jag ser löpning som ett livsstilsval, ett reflexivt val bland många strukturer 

som vi är fångade i. Den tredje är ”the political body” som anknyter till hur samhället 

försöker kontrollera och styra kroppen, det vill säga att både reglera den sociala kroppen och 

disciplinera den individuella kroppen, vilket har varit fokus i poststrukturalistiska studier. 

Samhällets syn på hälsa kan sägas finnas med här. Även om fokus för den här studien är ”the 

individual body”, så finns de andra två ”bodies”, ”the social” och ”the political”, som en 

bakgrund. Kropp och känslor är den plats där världen och subjektet möts i upplevelser och val 

för att anknyta till Meurleau- Ponty och ”embodied consciousness”. 
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Den här studiens fenomenologiska karaktär innebär fokus på individens beskrivning och 

upplevelse av sig själv i världen eller att med Kvales ord ”förstå den kvalitativa mångfalden 

hos deras upplevelser och göra deras väsentliga mening explicit” (Kvale 1997:54). Metoden 

innebär bland annat att ”beskrivna det givna så exakt som möjligt” (ibid.:55). Nästa steg efter 

beskrivningen är att söka efter gemensamma väsen, vilket här innebär att jag har analyserat 

mitt material och sökt efter gemensamma teman i meningsskapandet och identitet genom 

känslomässiga och kroppsliga erfarenheter som löpning. Widerberg (2003) beskriver detta 

som att skriva empirinära där teorier knyts till de teman som kommer fram.  

Eftersom jag själv är löpare inkluderas mina observationer också av egna upplevelser från 

träning, ett autoetnografiskt perspektiv som Skinner (2003, 2010) och Allen-Collinson (2005, 

2006, 2007, 2008) diskuterar.  I en fenomenologisk studie, som beskriver fenomenet så exakt 

som möjligt och försöker förstå genom ett helhetsperspektiv är jag inte främmande inför 

fenomenet löpning och medvetenheten om min förförståelse är tydlig, både för mig själv och 

för läsaren. Grundtanken inom fenomenologi är också att forskaren inte kan vara rent objektiv 

eftersom alla ingår i världen och att ingen kan ställa sig utanför den. Tydliggörandet av egna 

upplevelser, inom mig under intervjuer, observationer och i skrivandet klargör det reflexiva 

perspektivet. Skinner (2003) tar upp skillnaden mellan reflexivitet som är antropologens 

reflekterande över sig själv och sin upplevelse i situationen med de olika ”rösterna” från 

antropologen och informanterna. Han ställer här viktiga frågor hur mycket antropologen ska 

avslöja om sig själv och sina informanter. En utgångspunkt för mig som antropolog är att följa 

aktuell forskning och metodutveckling, vilket också påverkar mitt förhållningssätt i intervjuer, 

bemötande, skrivande och i professionell hållning. Historiskt kan vi konstatera att skrivandet 

har utvecklats. Rabinow et al (2008) menar att efter boken Writing Culture (Clifford & 

Marcus 1986) skulle etnografin skrivas reflexivt och att dagens antropologi betonar etik och 

moral i skrivandet på ett annat sätt än tidigare. Aull Davies (2008) utvecklar också tankar om 

hur det reflexiva skrivandet kan ses som en reaktion på den positivistiska teoritraditionen och 

är en del av den postmodernistiska traditionen med begrepp som situerad kunskap vilket gör 

det viktigt att tydliggöra vem betraktaren är10. Antropologer är människor som observerar 

andra människor och jag tänker att ärlighet, etik, nyfikenhet, öppenhet, kunskap och 

framförallt förmåga att lyssna är viktigt i etnografi. Syftet är att tydliggöra variation och 

                                                
10 Finnströms etnografi Living with Bad Surroundings (2008) diskuterar mötet för att förstå innebörden av att 
vara en reflekterande deltagande som påverkar skrivandet. Hans reflexiva perspektiv är tydligt i hans text. Han 
beskriver sig själv som en reflekterande deltagare istället för deltagande observatör där delandet av gemensamma 
upplevelser också blir ett verktyg för att kunna förstå varandra (ibid.18 ff.). 
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mönster i löparnas berättelser och skilja ut vad som kommer från mig själv och dem jag 

studerar, genom att göra empirin så transparent som möjligt (Kvale 1997:64 ff., 142 ff.). 

Observerande deltagare 

Eftersom att jag själv är en löpare och undersöker löparens värld är temat att vara en outsider 

eller insider på fältet samt deltagande observatör eller observerande deltagare viktigt att lyfta 

fram och förstå hur det påverkar vilken information jag får och vad jag antecknar i min 

fältarbetsbok. Hammersley (2007:87) menar här att antropologen måste vara extra 

uppmärksam när fältet är bekant för att du studerar på en plats du redan har varit på eller där 

du redan har kunskap om dem du intervjuar.  

Det kan utifrån det här sammanhanget noteras att jag bland löpare är på hemmaplan oavsett 

fysisk plats. Belfast som fysisk plats är obekant för mig, jag vet inledningsvis inte var löparna 

springer eller hur löparen uppfattas i stadsmiljön samtidigt är jag bekant med fenomenet att 

löpträna. I Stockholm är jag helt på hemmaplan och har sedan tidigare sprungit med Team 

Stockholm Marathon och olika ensamma löprundor i Stockholm. Det finns en risk att jag 

missar information för att jag är ”hemma-blind” och samtidigt kan det sägas att jag kan 

språket och kan dela upplevelsen av löpning samt att jag kan springa tillsammans med andra 

löpare och prata samtidigt. Om jag inte har nämnt att jag är löpare har det märkts i samtalen 

med några och som vid träningarna med Team Stockholm Marathon och på träningslägret i 

Portugal är det tydligt att jag också är en maratonlöpare. Min egen kunskap och känslan inför 

att springa har också gett en känsla av att vi vet att vi talar om samma sak i intervjuerna med 

löpare. Detta i sin tur leder vidare till tankar om vad det är som skapar den känslan, vi kan i 

det här säga att vi båda är i runningscape. Rabinow et al (2008:66) lyfter också fram att det är 

relationen mellan antropologen och informanten som skapar fältarbetet. 

När det gäller innebörden av att förstå aktiviteter som inkluderar muskelaktivitet refererar 

Allen-Collinson (2008:9) här till Weeks >1996:199@  ”analysis of achieving muscle co-

ordination, where insider knowledge is crucial in order to ’recover just what members are 

doing’”. I fältanteckningarna och vid intervjuerna har jag varit noga med att skilja ut vad som 

är egna reflektioner och vad som är andras tankar, känslor och erfarenheter. Ibland tar jag ett 

autoetnografiskt perspektiv och beskriver mina egna upplevelser som exempelvis vid 

Premiärmilen och vid träningspass tillsammans med Team Stockholm Marathon. Jag har för 
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att använda Allen-Collinsons (2008:10) ord varit ”engaged in both reflecting-on-action and 

reflecting-in-action” när jag har analyserat löparen och meningen med att löpträna.  Löpning, 

kropp och känslor är ett genomgående tema i mina intervjuer och mitt fältarbete, vilket 

anknyter till begreppet ”sensuous anthropology” som Pink (2009) och Skinner (2010) 

utvecklar utifrån tanken att det är inte bara texten som ska ge läsaren en känsla och smak av 

det som beskrivs. Skinner menar att även datainsamlandet måste inkluderas och han skriver 

att detta betyder att ”the anthropologist’s self becomes one of the key resources in 

ethnography” (2010:111) i hans fall utifrån studier av salsadansare som liksom löparen 

använder kroppen. Dansen liksom löpningen kräver utifrån detta perspektiv en observerande 

deltagare och inte en deltagande observatör och Skinner (2010:112) ”argue for an attention to 

the process of relating to and with the subject (self and dancing ‘other’, in this case), a critical 

and neglected part of the data gathering exercise”. I mitt fall är subjekten jag som löpande 

antropolog samt de ”löpande” andra är mina informanter. 

Jag har sprungit nio stycken maratonlopp sedan jag fyllde 18 år och varje år också lopp som 

Lidingöloppet (30km) och Stockholm Halvmarathon så jag kan också av egen erfarenhet 

identifiera, beskriva och uppleva fenomenet med att löpträna och får därmed ett 

insiderperspektiv i mitt fältarbete och mina intervjuer. Egen erfarenhet av löpning underlättar 

förståelsen och gör att jag uppfattar innebörden i praktiken med att löpa och de val som 

ständigt görs, vilket Behar (1996) uttrycker som att ”the line between participant and 

observer, friend and stranger, aboriginal and alien are no longer easily drawn” (ibid.:28). 

Samtidigt betyder detta att jag måste vara uppmärksam på hur jag i intervjuerna uppfattar 

andras erfarenheter så att studien också kommer att omfatta andras ”röster” om löpning 

samtidigt som jag delar min egen ”röst” med läsaren. Detta får till följd att jag är extra 

uppmärksam på att skilja mellan egna och andras erfarenhet kring löpning. Rabinow et al 

(2008:68) uttrycker det som att den reflekterande antropologen bidrar med ”diskussion om 

andra diskussioner” vilket tydliggör att det finns flera sanningar och upplevelser av samma 

situation. Hannerz (2010: 38 ff.) sammanfattar det med att antropologens uppdrag idag är att 

studera människans komplexitet, olikhet och mångfald. 

Jag tänker också att skrivandet påverkas om du som antropolog deltar i fältet som 

reflekterande deltagare eller deltagande observatör. De olika rollerna berör också frågan om 

makt, sanning och objektivitet. Rosaldo (1989) diskuterar också betydelsen av att den 

etnografiska förståelsen är beroende av engagemanget hos etnografen samtidigt som han 
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varnar för att bli för uppslukad av sina egna upplevelser. Även Behar (1996) diskuterar hur 

antropologen måste beskriva sig själv i förhållande till sitt fältarbete och dem han/hon möter 

vilket innebär ett subjektivt skrivande samtidigt som hon på olika sätt frågar sig var gränsen 

går i subjektivitet för att det fortfarande ska kallas etnografi (ibid.:6 ff.). I detta blir inte heller 

texten ett objekt utan den blir en del av ett subjektivt frågande där också läsaren blir 

involverad med sina frågor och svar, man kan säga att texten kan skapa en relation mellan 

skrivaren och läsaren.  Min ambition i den här studien är att dela min ”röst” och 

informanternas ”röster” om löpträning med läsaren. I det här sammanhanget vill jag nämna 

begreppet impressionistisk autoetnografi (Skinner, 2003) som kan säga vara en etnografi där 

författaren tar med läsaren på en resa utifrån sina tankar och upplevelser. De impressionistiska 

bilderna i texten blir möjliga att tolka på flera sätt av läsaren till skillnad från de 

representativa texterna och tanken om att försöka återge levande bilder har inspirerat mig i att 

återge ögonblick från löpturer och lopp för att ta med läsarens i löparens kroppsliga och 

känslomässiga upplevelser. 

Även Allen-Collinson (2008:4) tar upp begreppet autoetnografi som hon definierar som att 

“autoethnography seeks to analyse events and experiences within the researcher’s life that aim 

to illuminate wider cultural or subcultural aspects and processes”. Det subjektiva inslaget gör 

att frågan om validitet, reliabilitet och generaliserbarhet av resultaten ställs på sin spets. Hon 

diskuterar den här kritiken mot det subjektiva i autoetnografi samtidigt som hon lyfter fram att 

även den tidigare rollen som bara deltagande observatör också innebar en hög grad av 

subjektivitet i vad som observeras och lyfts fram även om det beskrivs som objektivt. Kvale 

(1997) menar att det är den utförliga beskrivningen av hur en kvalitativ studie är gjord som 

avgör dess tillförlitlighet.  Allen-Collinson (2008, 2005, 2006) anser att en konsekvens av 

detta är att det inte finns en autoetnografisk metod utan flera och med tanke på 

förhållningssättet i skrivandet föreslår hon benämningen analytisk autoetnografi. 

 

I nästkommande kapitel kommer jag analysera min empiri utifrån gemenskapen i 

runningscape där jag kommer att fokusera både på hur löpare använder den virtuella världen 

för att beskriva sina känslomässiga och kroppsliga upplevelser av löpning samt möten i olika 

sociala sammanhang kring löpning. 
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Gemenskapen i runningscape   

Inledning 

Jag använder i den här studien ordet runningscape för att beskriva löparens och mitt fält som 

med Hannerz (2001) ord utgör flera fält i ett. Löpningen har blivit internationell11 och löparna 

kommunicerar via sociala media med varandra och möts i olika sociala aktiviteter som är 

knutna till löpningen. Individen och fältet påverkar varandra ömsesidigt vilket också bidrar 

till att skapa mening och identitet som löpare. Möten i de olika delarna ger löparna 

känslomässiga erfarenheter av att känna sig bekräftad både i valet av livsstil som löpare och i 

delandet av kroppsliga erfarenheter från löpturer och lopp. Årets regniga och kalla 

maratonlopp i Stockholm har delats i tidningar, tv, sociala medier och i samtal löpare emellan. 

Den kroppsliga upplevelsen av att frysa i juni delas av löparna under och efter loppet, jag och 

många andra har till slut ingen känsel kvar i fingrarna. Berättelserna om att be polisen om 

hjälp med att knyta skorna, att få hjälp av väninnan med att knyta upp bandet i löparbyxan 

inför toalettbesöket och hacka tänder av kölden som sprider sig i kroppen efter avslutat lopp 

blir en del av delade upplevelser kroppsligt och känslomässigt av löpning och av att vara 

löpare.  

I de följande avsnitten presenterar jag gemenskapen i runningscape utifrån lopp och resor, 

sociala medier samt gemensam träning. 

Lopp och resor 

Ett exempel på känslomässig och kroppslig gemenskap är när jag sprang ING New York City 

Marathon 12 2005, då många löpare också som uppladdning sprang ett mindre lopp i 

anslutning till FN-huset. Loppet var på 7 km och innan loppet startade från FN-huset på 3rd 

Avenue så delades löparna upp i grupper beroende på från vilket land de kom ifrån. Känslan 

av gemenskap och att dela något tillsammans bidrar till en stark känsla av mening och stärker 
                                                
11 Det finns olika exempel på detta, exv. har antalet deltagande nationer i Stockholm Marathon ökat från 9 
nationer 1979 till 78 nationer 2012 (www.stockholmmarathon.se) 
12 Flera lopp har med tiden också fått namn efter sina sponsorer som exempelvis ASICS Stockholm Marathon, 
BMW Berlin Marathon och ING New York City Marathon och blir på det sättet också del i en global ekonomi 
där löpningen, maratonloppen blir kända för olika saker. ING är ett Holländskt bolag som startade 1991 och har 
blivit en världsbank världen över. De finns i stora delar av världen bland annat i USA. ASICS som sponsrar 
bland annat Stockholm Marathon är världsledande varumärke på olika slags löparkläder och andra agremang 
inom löpningen. BMW som sponsrar Berlin Marathon är en av världens största bilföretag 
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identiteten som löpare. Ett av de största loppen i världen är just ING New York City 

Marathon. När löparna kommenterar andra som redan har sprungit ING New York City 

Marathon är det med ord som ”wow vad häftigt”, ”det måste har varit en härlig upplevelse”. 

Det är ett drömlopp för många. En av mina informanter sa att ”det hör nästan till att man ska 

ha sprungit något av de stora loppen och kanske då särskilt i New York”. Några jag möter 

planerar att springa loppet för att fira antingen 30-årsdagen eller 40-årsdagen. Själv firade jag 

studenten med att springa ING New York City Marathon och hoppas kunna springa fler 

gånger. Stämningen är otroligt peppande vilket många andra också vittnar om. Förutom ING 

New York City Marathon finns ett antal lopp i olika städer som är kända på olika sätt. 

Exempelvis springer många i Berlin, som har en flack bana och ”där kan löparen få bra tider” 

enligt mina informanter. En löpare berättar för mig att ”jag ska springa Berlin för att 

förhoppningsvis kunna kvala in till Boston”. Jag får höra av andra löpare att det är en merit 

bland löpare att få en plats i Boston Marathon som tar emot löpare som springer fort och på 

det sättet kvalificerar sig för en plats i loppet. Desto yngre du är desto högre krav har du för 

att kunna komma med. För mig exempelvis som är 26 årig man krävs det att jag gör ett 

maraton13 på 3 timmar 5 minuter och som kvinna är gränsen 3 timmar 35 minuter14.  

Maratonloppen är exempel på hur löpare formar ett runningscape där löpare skapar en 

gemensam bild och känsla kring att vara löpare. Det finns en gemenskap i känslor och 

kroppsspråk. En informant beskriver känslan under ett maratonlopp som att ”vara en del av 

löpningen och det sammanhanget som hör ihop med löpningen” och fortsätter med att berätta 

om ”känslan av samhörighet” när du möter andra löpare i andra sammanhang. Han lyfter 

också fram upplevelsen av att under loppet prata med ”vem som helst även om du är svettig 

eller snorig för du känner dig som en del av något större som alla där delar”. Flera av mina 

informanter lyfter också fram de positiva kommentarerna som ”skitbra” när du möter andra 

löpare och den obligatoriska frågan om tid. Stoltheten över att ha genomfört loppet för 

motionärerna är större än tiden och en del av det gemensamma runningscape som ”skapar en 

känsla av vi”.  

Appelblad (2011) diskuterar den ökande löparvågen som kommit under 2000-talet då allt fler 

personer tar på sig joggingskorna och springer i olika sammanhang. Christer säger att ”jag 

                                                
13 Under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet var ett maratonlopp en tävling över cirka fyra mil. Sträckan 
var inte så noga. På 20-talet standardiserades distansen. Man utgick då från 1908 års OS-maraton i London. 
Detta lopp visade sig ha varit 26 miles och 385 yards, d.v.s. 42 195 meter 
(http://www.stockholmmarathon.se/start/content.cfm?Sec_ID=532&Rac_ID=245&Lan_ID=1)  
14 http://www.baa.org/races/boston-marathon/participant-information/qualifying.aspx 
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brukar alltid ha med mig mina löparkläder även när jag är på tjänsteresa”, en annan informant 

lyfter också fram detta med att ”jag brukar ha med mig löparskorna när jag reser, för att kunna 

hålla mig i form”. Löparna blir både fler som springer och löpningen äger rum både hemma 

och på resor i olika sammanhang. 

Liksom de professionella dansarna Wulff (2009) och de professionella löparna reser nu också 

vanliga motionärer världen över för att delta i lopp, träningsläger och lägga semester 

tillsammans med löpning. Patrik Yderberg på Springtime Travel säger också i Dagens 

Industri temanummer om löpning att kunderna15, dvs. löparna och deras familjer ställer krav 

på ständigt nya resmål med olika typer av lopp från 10 km till maratonlopp och att själva 

loppet ska omges av andra aktiviteter som passar hela familjen. I samtalen mellan löpare 

kommer man ofta in på vilka lopp man sprungit eller vilka man vill springa, löpningen med 

träningsresor och lopp blir allt mer internationell vilket bidrar till att skapa gemenskap 

globalt. När London Marathon skapades hade loppet redan då en stark global anknytning 

tillsammans med fokus på turism och att ha kul med målsättningen att:  

To improve the overall standard and status of British marathon running by providing a fast 

course and strong international competition. 

To show mankind that, on occasions, they can be united. 

To raise money for sporting and recreational facilities in London. 

To help boost London’s tourism. 

To prove that ‘Britain is best’ when it comes to organising major events. 

To have fun, and provide some happiness and sense of achievement in a troubled world.16 

Det finns löpare som strävar efter tider, det perfekta loppet, den perfekta träningen för 

kroppen och andra söker bara en skön meditativ känsla inom sig själv genom löpningen. En 

del av löparnas runningscape är de olika loppen och löpturerna som de delar. Wulff (2007) 

diskuterar innebörden av att komma ihåg olika ögonblick och platser, några av löparna samlar 

tröjor och andra minnen från olika lopp. Många jag har pratat med har kvar sina 

nummerlappar och alla har kvar de medaljer som de får när de går i mål. De ögonblick en 

löpare kan samla på är minnet av olika lopp. Det är bästa och sämsta tiden på loppen samt 

känslan av att springa loppet och hur det kändes att komma i mål. En del löpare vill köpa 

målbilden när de har gjort sitt lopp. Bilden kan hamna på ett vanligt kort eller på en mugg 

som ett minne. I samband med loppen får löparna också en tröja när de går i mål med texten 
                                                
15 Dagens Industri 2012-03-31 Katarina Butovitsch, Rena rusningen till utlandslopp sid 40 
16 http://www.virginlondonmarathon.com/marathon-centre/history-london-marathon/in-the-beginning 
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exempelvis ”Stockholm Marathon Finisher 2012” och ibland kan löparen köpa en tröja när du 

anmäler dig med texten exempelvis ”Jag tränar för Stockholm Marathon 2012” och du har 

också möjlighet att köpa tröjor, jackor och löparkepsar. Jag, liksom några andra löpare jag 

pratat med, tycker att det är kul att välja en keps eller tröja från ett lopp som betydde mycket 

för dig. ”Jackan från New York Marathon eller tröjan med texten ’Jag tränar för Jubileums 

Marathon 2012’ känns som en del av min identitet” säger en löpare. Andra löpare konstruerar 

sitt eget minne genom med en levande beskrivning av loppet eller löpturen på Twitter, 

bloggar eller Facebook. Dessa olika sociala medier ger också ett uttryck för vilka kroppsliga 

och känslomässiga upplevelser löpningen har för den enskilde. Ögonblicken finns med i 

samtalen mellan löparna och återskapar på det sättet minnet av loppet och blir en del av hur 

de presenterar sig som löpare. 

Löpning på sociala medier 

Den globala världen har förändrats med ny teknik som internet där vi löpare kan diskutera och 

beskriva oss själva, om hur vår löpning har gått och vi kan också få tips och råd om hur vi kan 

lägga upp vår träning bättre. Miller och Slater (2000:55 ff.) menar att internet har blivit en del 

av det sociala livet. Löparnas beskrivningar av sina känslor och upplevelser av löparkroppen 

på olika sociala medier skapar både feedback och egen identitet och mening i förhållande till 

löpningen och den virtuella världen inom löpningen. I detta är löparnas berättelse om 

löpturerna både en del av att skapa en runningscape och en del av att skapa deras identitet 

som löpare. 

Det är intressant att se hur löpare snabbt uppfattar andra nya Twitter löpare – jag hinner inte 

göra många Tweets med ordet running förrän en annan person upptäcker mig trots att jag inte 

är särskilt aktiv och då jag inte bara kommenterar löpning. I detta kan vi exempelvis se att 

Twitter med sina maximalt 140 tecken skapar korta, snabba budskap där budskapet ofta är tid, 

sträcka och hur det kändes. Ett exempel här är Sandra Lundqvist17, som jag följt under året, 

som när hon springer bra får hon kommentarer av sina Twitter vänner som ”stort grattis till 

distansen och tredje platsen. Du lyckades mörka formen väl genom att prata om 65 km: )”, 

”häftigt, grattis! Kul med sådan bra känsla i hela tiden”. En av hennes Twitter vänner hejar 

också på en annan löpare och har uttrycket ”Lycka till på söndag! kör så det rycker”18. Jag har 

                                                
17 https://twitter.com/#!/LundqvistSandra 

18 https://twitter.com/#!/christerbackman 
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även följt maraton elitlöparen Paula Radcliffe som inte pratar så mycket om sin löpning som 

vissa andra motionärer gör. Men hon har ibland lite tweets med om löpning som femte april 

2012, ”Cold and breezy on Westminster Bridge promoting British 10km with Nike this 

morning. 8/7/12. Great to be running in London!”19 När jag läser detta tänker jag att 

kommentarerna via Twitter är ganska lika oavsett om man är en av de bästa löparna i världen 

eller vardagsmotionär. Löparen pratar om hur vädret är, hur det kändes och hur långt de 

springer.  

Facebook, där du kan använda hur många tecken du vill, används också för att säga hur nöjd 

löparen är med dagens pass och där tider och sträckor används för att stärka känslan av 

mening till löpningen som en del skulle säga att det är. Flera löpare jag pratat med uppskattar 

snabbheten på Team Stockholm Marathons Facebook sida. Om jag springer med gruppen på 

söndagsförmiddagen så kan jag ett par timmar senare läsa kommentarer från tränarna och de 

jag sprang med samt se bilder från träningen som fotografen Micke Sjöblom tagit på deras 

hemsida. Från Park Run i Belfast läggs det ut bilder efter träningarna på Flickr, vilket på 

samma sätt uppskattas av löparna där. Många löpare lägger ut sina löprundor på nätet, ibland 

också kompletterat med den egna träningsdagboken, med kommentarer om hur träningen var. 

På Team Stockholm Marathons Facebooksida får löparna direkt information om löprundans 

detaljer från ledarna, som exempelvis från torsdagens träning 26 april 2012: 

  3:30 gruppen bestod av 34 hjältinnor och hjältar som körde korta intervaller i blåst och regn... 
Det blev 4 set med 4x45sek. 
1:a setet mellan 3:24 - 3:34 
2.a setet mellan 3:27 - 3:37 
3:e setet mellan 3:28 - 3:35 
4:e setet mellan 3:22 - 3:32 
NI VAR GRYMMA IDAG! Vi fick även känna på plankan igen… 

Och för den som vill ha mera detaljer kan jag addera att uppvärmningen var 3.87 km med 
snittfart 5.14 och neddjoggen var 2.69 km med snitt 5.40. Totalt samlade vi ihop drygt en mil 
idag. Suveränt bra jobbat! Ni är grymma och coola! Hälsningar från planka lover :-) 

Det är mycket upplevelser och prat om kropp och tider för löparna. Wulff (2008:525 ff.) 

diskuterar upplevelsen av den fysiska kroppen och de skador som dansarna får och att frågan 

”hur det är” inom balettvärlden ofta besvaras med en utläggning om fötter eller knän som 

värker. Det är också en del av löparnas prat. Några av informanterna har eller har haft skador 

av olika skäl, vilket då tar plats i berättelsen om att vara löpare och att springa. De flesta 

beskriver hur de har tränat för hårt, några tänker att det beror på att de har haft skor som inte 

                                                
19 https://twitter.com/#!/paulajradcliffe 
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varit tillräckligt bra. Löparna använder då ofta internet som ett forum för att få svar på frågor, 

tips på hur de ska göra eller få stöd. Ett exempel på detta är Runners Worlds forum20 på 

Internet där löpare berättar och frågar kring skador. Det är en person som undrar hur han kan 

få bättre resultat. Varje gång han kom in efter ett lopp har han en ”nära döden upplevelse”. 

Han får tips som att han ska ta det lugnare och köra lite fartlekar. Eller att han ska springa i ett 

sådant tempo att han kan prata. Ett annat exempel på hur löpare ger stöd till varandra när det 

gäller skador är som när en man nämner på Team Stockholm Marathons Facebook sida att: 

NG: Ännu en ny skada. Efter söndagspasset så har höger knä (utsida) börjat strulat. Fick ont 
efter 24km i söndags och har haft ont under måndag och tisdag. Onsdag kändes bra så jag 
försökte ta en runda idag, kom 200m. 
Någon som har någon erfarenhet av denna typ av skada?  
Gör ont på utsidan av höger knä. Vill inte bli skadad igen. 

 Han får omedelbart svar: 

AJ: Inte roligt att höra. Beroende på vart och hur det smärtar på utsidan så löparknä månntro?? 
Men tycker du ska konsultera idrottsläkare alt naprapat för korrekt bedömning. Lycka till.  

AL: Låter som löparknä. Råkade själv ut för det förra året. Ta kontakt med idrottsläkare och 
följ alla tips han/hon har. Jag kom igång snabbt. Förhindras med mycket stretch efter ALLA 
pass.  

En annan Team Stockholm Marathon löpare: Troligen löparknä som de andra också har skrivit. 
Kontakta någon av våra medicinska samarbetspartners för att få bra hjälp med övningar 

Sociala medier är på det sättet med i skapandet av löparnas runningscape där löparen kan dela 

sina upplevelser oavsett vilken plats löparna befinner sig på. Miller och Slater (2000) skulle 

säga att sociala medier är en del av verkligheten på samma sätt som när löpare på löprundan 

diskuterar och beskriver sina känslor och idéer om löpningen. Det är skönt att dela 

upplevelsen med personer som också förstår betydelsen av kropp, känslor, tid och sträcka, 

särskilt om det är viktigt för dig.  

Gemensam träning 

Ett annat exempel på hur löpare formar ett runningscape är genom Park Run, vilket innebär 

att löpare träffas och springer tillsammans. Park Run är en global rörelse. Den startade i två 

parker i Storbritannien och har sedan etablerats på fler ställen i Storbritannien och andra delar 

av världen. Park Run finns nu i augusti 201221 också i Danmark, Australien, Nya Zeeland, 

Polen, Sydafrika, USA och på Island. Den första löpturen började med 13 löpare i Bushy 

                                                
20 http://runnersworld.shapelink.com/sv/forum 
21 Tidigare i år fanns Park Run också i Afghanistan (en brittisk militärbas), det fanns ingen i USA och bara på en 
plats i Sydafrika 
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Park, Teddington (sydost om London) och sedan dess har loppet blivit allt mer populärt. De 

brukar ha speciella event under jul och nyår för att locka fler personer att komma ut under 

julledigheten. Park Run sköts av volontärer. Loppen går därför alltid på lördagar och är på 5 

km, vilket kan vara en bra löpardag efter en hård arbetsvecka. 

Belfast Park Run, finns under hösten 2011 i två parker, Victoria Park och Waterworks park. 

Sedan 2012 finns nu också Queen´s Park Run. På hemsidan framgår det att det i snitt är 60 -

130 personer som springer varje lördag i någon parkerna. Park Run vill uppmuntra människor 

att löpa: 

”These events take place in pleasant parkland surroundings and we encourage people of every 

ability to take part; from those taking their first steps in running to Olympians; from juniors to 

those with more experience; we welcome you all” 22  

Stockholm har inte Park Run men här finns andra grupper att springa tillsammans med för 

den som inte är med i en idrottsklubb. Själv springer jag med Team Stockholm Marathon som 

började som en löpargemenskap för att kunna träna tillsammans och kunna dela erfarenheter. 

Team Stockholm Marathon har haft sex säsonger av löpträning som leds av Anders Szalkai. 

Nu under våren samlas runt 1000 löpare varje torsdag och söndag, för att tillsammans löpa i 

olika grupper beroende på vilken tid löparna vill ha på Stockholm Marathon som alltid äger 

rum i månadsskiftet maj/juni23. Träningen börjar redan i slutet av oktober, vilket innebär att vi 

tränar tillsammans under 35 veckor. Inledningsvis är det bara på söndagar och från mars både 

torsdagar och söndagar. Söndagar är det alltid långpass och på torsdagar är det kvalitetspass 

med finslipning av löpteknik. Många jag pratar med menar att gruppen fyller flera funktioner. 

För det första gör den att du kommer ut också under bistra söndagar under vinterhalvåret då 

känslan av gemenskap gör att du inte vill avstå. För det andra är det också ett sätt att få bra 

tips från andra löpare. Dessutom har det också en känslomässig betydelse att varje söndag 

vara omgiven av en peppande och uppmuntrande grupp.  

Flertalet av löparna jag möter i Belfast springer ensamma. Vid riktigt dåligt väder händer det 

att några löpare förbereder sig för att springa inomhus på löpband. ”Löpning är rätt svårt 

ibland, här i Belfast”, säger en informant, ”för om det är regn och kraftig blåst är det ganska 

svårt att sticka ut och löpa, men man kan gå på gym och springa på löpbandet”, säger han. En 

                                                
22 http://www.parkrun.com/home 

23 http://www.teamstockholmmarathon.se/start/content.cfm?Sec_ID=1828 
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säger att ”på gymmets löpband har du också sällskap”, och lyfter fram gruppens funktion av 

att motivera varandra om det är flera som går dit tillsammans.  

Jag funderar på dessa olika uttryck för hur löpningen blir en del av en känslomässig 

gemenskap, valet av livsstil bli tydligare när du är aktiv tillsammans med andra. Utifrån mina 

intervjuer kan jag här se två spår, några föredrar att springa ensamma och lyfter fram att 

känslan av att vara individuell är det bästa med löpningen, du kan få vara med dig själv, 

samtidigt som du är en del av löparvärlden. Andra söker det sociala sammanhanget i gruppen 

och kombinerar det med egna löpturer. Båda dessa är en del av löparens runningscape och 

möts i olika sociala sammanhang.  

I det här kapitlet har gemenskapen i runningscape presenterats och diskuterats. Löpare möts i 

olika sociala sammanhang som löpturer, träningsresor och lopp translokalt samt använder 

sociala medier för att dela kroppsliga och känslomässiga upplevelser med andra löpare. 

Gemenskapen i runningscape är en del i skapandet av mening kring löpning, där de 

kroppsliga och emotionella erfarenheterna delas med andra löpare. Genom samtalen i 

runningscape och de val löparna gör kring träning, resor och lopp formas bilden av löpning 

och löparen. 

I nästa kapitel kommer jag att utifrån val, identitet och känsla beskriva hur olika löpare ser 

löpningen som en livsstil. 
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Löpning som livsstil: val, identitet och 
känsla 

Orbach (2010:141 ff.) menar att individen idag skapar sin självidentitet utifrån valet av olika 

livsstilar. Hon argumenterar dessutom, liksom Turner (2011) för att just kroppen är central i 

skapandet av självidentitet. Orbach (2010:137) skriver att ”[i]dentity and bodies are formed 

with reference to our particular world” och fortsätter att ”[…] visual culture make an 

impression on individuals and as they make their response they feel themselves to be part of 

the world”. Det är genom kroppen vi handlar, presenterar oss och möter andra i vardagen. 

Kroppsspråk och ansiktsuttryck är en viktig del när vi kommunicerar med varandra. Löparens 

upplevelse av sin kropp och de känslor som löpningen väcker är centrala i upplevelsen av sig 

själv som löpare och i mötet med andra. Kroppen liksom självidentiteten skapas och formas 

under en ständigt pågående process menar Orbach (2010). Flera av mina informanter 

beskriver hur de byter livsstil beroende på hur de ser på sig själva. Exempelvis säger en löpare 

jag möter att ”innan var jag dansare och sedan hittade jag löpningen så nu är jag löpare”. Jag 

kan här notera att för några är livsstilen som löpare starkt kopplad till upplevelsen av sig själv. 

Det finns också löpare där byte av träningsform inte påverkar upplevelsen av vem du är. 

Livsstilen som löpare omfattar också hos några av informanterna att man överhuvudtaget är 

aktiv och tycker om att pröva kroppen genom olika kroppsliga handlingar. Exempelvis kan 

löpningen kombineras med andra aktiviteter som handboll eller rugby som för AP. Farzad 

tränar förutom löpning också squash tre till fyra gånger i veckan, dessutom simmar och 

klättrar han. Flera av informanterna pratar här om upplevelsen och känslan av att ha en stark 

kropp, som gör det möjligt för dem att kunna pröva olika aktiviteter. Jirhe säger att det är 

”cool to be a runner” och lyfter fram känslan av styrka som löpare. Han säger att löpningen 

”strengthen your legs to be stronger and you yourself will then feel stronger”. Löparen skapar 

här en självidentitet som omfattar känslan av att ha en stark kropp och upplevelsen av det är 

lustfyllt att använda kroppen och pröva den i olika sammanhang. Christoffer har tidigare hållit 

på med handboll i 3-4 år. Löpningen blev ett alternativ för honom när han slutade. Genom 

löpningen behåller han upplevelsen av sig själv som stark och identiteten som en fysiskt aktiv 

person. Jag möter också löpare, som liksom jag själv, är nyfikna på att pröva på olika 

sträckor. Några löpare pratar om ultralopp och är nyfikna på att utmana sig själva på allt 

längre sträckor. I Monte Gordo kunde man efter bergspasset springa hem till hotellet 
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tillsammans med ultralöparen Rune Larsson, en sträcka på ca 40 km. Det var flera ville pröva 

och utmana sig själva på den sträckan. Själv kände jag mig inte i form för detta och tog 

bussen hem. På Sveriges Radio24  säger en person i intervjun att hans vänner inte kan förstå 

hur han kan lägger ner så mycket tid på sin träning. Han har lite samma inställning som 

Hannah uttrycker: ”Det är kul att pressa kroppen och se hur mycket man klarar[…] tar ut 

maximalt på kroppen”.  

Under intervjuerna ger löparna olika anledningar till att börja springa. Flera berättar att de har 

haft olika typer av aktiviteter, som exempelvis rugby, handboll, fotboll eller dans, som unga 

och sedan hittat löpningen. Löpningen har med tiden blivit en del av deras livsstil. De 

upplever nu sig själv som löpare eller som några säger ”jag är en som alltid springer”. 

Christer berättar att han började springa ”i samband med lumpen” och att han har fortsatt 

springa sedan dess, inledningsvis tillsammans med vänner från lumpen. ”Alla mina barn 

springer numera på olika sätt och jag tänker att jag har inspirerat dem”. Andra har börjat löpa 

för att de känt ett behov av att börja träna för att må bra. Att det blev just löpning berodde för 

en del på tips från vänner. En del nämner att de börjat röra på sig på grund av stress i kroppen. 

Andra säger att de börjat löpa för att minska i vikt. Flera har börjat med att gå, för att sedan 

springa mellan några lyktstolpar. Med tiden har sträckan blivit allt längre. Detta är också det 

tipset som flera av mina informanter säger att de skulle ge till sina vänner som vill springa 

och ”snart känner du att du mår bättre”. Flera lägger också till att fördelen med löpning är att 

det är lätt att börja, ”du behöver bara ett par skor”. De som börjat jogga för att  gå ner från en 

kraftigare övervikt har fått kämpa mer i början. En av mina informanter säger att ”den 

spirande stoltheten har hjälpt mig”. Stoltheten ger en känsla av mening för att fortsätta träna.  

Ett genomgående tema här är att när löpningen blivit en del av vardagen, blir den också en del 

av bilden av sig själv som löpare eller en som alltid har med sina löparskor.  

Ett exempel här är också Sam som berättar att han började springa förra sommaren för att ”jag 

ville gå ner i vikt”. Sam fortsätter och säger att ”då sprang jag en timme varje dag” och ”nu 

har jag dessutom upptäckt att löpning är roligt”. Det började som ”något som bara kändes 

nödvändigt” men löpningen är ”nu något som också ger mig känslan av att vara avspänd och 

känna mig fri”. Nu springer han två timmar per dag på löpbandet. Halahens väg till löpningen 

började på löpbandet på Friskis&Svettis. Hon prövade sedan att springa ute i naturen. Det har 

gjort att hon vill springa mer. Hon lyfter fram att känslan av frihet när ”jag springer ute är det 
                                                
24Sveriges Radio P1 Kropp & Själ tisdag 19 juni 2012 kl. 10:03 
http://sverigesradio.se/sida/sok.aspx?q=kropp+%26+sj%C3%A4l+tr%C3%A4ning 
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härligt”, ”du kan springa vart du vill” och då känner hon sig stark och nöjd särskilt när hon 

har sprungit en mil. 

TH kallar sig för löpare och har tidigare varit elitlöpare på tävlingsnivå, han vill återuppta sin 

träning med 200 meters löpning och vill åter igen bli betydligt snabbare än vad han är nu. 

Eftersom att han nu inte springer på de tiderna som han hade innan och med tanke på alla 

universitetsstudier som tar tid, så tycker han att det blir desto svårare att hålla en bra 

kondition. I detta blir jag extra nyfiken på hur länge det var sedan han tränade det och han 

säger att det var 3-4 år. Trots detta betraktar han sig fortfarande som löpare. Vi diskuterar i 

intervjun vad han menar med professionell eftersom han pratar om det på olika sätt. Nu när 

han tänker på känslan av att vara professionell menar han att det är målmedveten löpare, som 

har med en vattenflaska i handen och planerar sin träning genom att läsa böcker och kolla på 

Internet. 

Det är också intressant att notera hur var och en har sin egen definition på vad en löpare är. 

Livsstilen med att springa regelbundet är inte alltid kopplad till om man kallar sig löpare eller 

inte. Christer springer till exempel regelbundet sedan 40 år halvmaraton, har alltid med sig 

löparskorna på resor också i jobbet, tycker att löpningen är viktig i hans liv och vardag men 

kallar sig hellre ”glad motionär” än löpare. En av mina informanter springer på sitt löpband 

tre gånger i veckan men tycker inte att hon är en löpare. Om hon däremot skulle springa 

samma sträcka utomhus då skulle hon uppleva sig själv som löpare på riktigt. Andra känner 

sig som löpare bara om de springer lite regelbundet. Sebastian ser sig som en löpare och säger 

till mig att han löper varannan vecka med uttrycket ”när jag väl har valt att springa”. Han 

tycker om känslan av att springa och lyfter fram friheten att välja tidpunkt. Vi kan konstatera 

att olika personer fäster sig vid olika faktorer när de definierar sig som löpare, för några är det 

mer kopplat till att springa professionellt eller att vilja prestera bra tider. Denna fråga lyftes 

också fram i programmet på Sveriges Radio25, ”vad är en löpare”. En person i 

radioprogrammet säger att en person som kan kalla sig för löpare är en som springer maraton. 

Allen-Collinson (2006) lyfter fram tre olika beteckningar på löpare. Den första är 

athletes/elitlöpare, som enligt engelsk definition har en chans att få bra resultat på en officiell 

tävling. Den andra är runners/löpare som tränar regelbundet varje vecka mer än de egentligen 

behöver för basbehov av motion samt den tredje gruppen som Allen-Collinson och Hockey 

(2006:8) kallar för joggers eller fun runners som tränar oregelbundet och bara om det är fint 

                                                
25 Sveriges Radio P1 Kropp & Själ tisdag 19 juni 2012 kl. 10:03 
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väder. Beteckningen joggare menar en av intervjupersonerna på radioprogrammet att alla 

motionslöparna är istället för att vara löpare, lite som Christer citat med ”jag är en glad 

motionär”.  

I mina intervjuer är det dock en hel del personer som kallar sig för löpare oavsett hur deras 

träning ser ut. Jag skulle säga att den egna upplevelsen av att vara en löpare snarare är 

känslomässigt än styrd än definierad av särskilda regler för dem jag pratat med. Lutz (2007) 

lyfter här fram hur den subjektiva känslan spelar en roll i skapandet av identitet och 

upplevelsen av det individuella. Hon menar här att emotioner skapar känslan av egen identitet 

på två sätt. För det första genom att känslorna alltid skapar den egna uppfattningen på ett sätt 

som inte tankar gör ”emotions are Me in a way that thoughts are not” (Wulff 2007:26). För 

det andra kan känslorna inte observeras av andra utan måste upplevas och beskrivas av 

personen själv.  

I mina samtal är det tydligt hur emotionerna påverkar valen. Jag hör kommentarer som att 

”jag kände att jag behövde omväxling”, ”det är alltid roligt med något nytt” eller att 

”löpningen ger mig så mycket, är jag stressad kan jag själv skapa energi, så den slutar jag 

aldrig med”. Hanna beskriver behovet av omväxling och säger till mig ”att jag har sprungit 

mycket innan, men har lagt löparskorna på hyllan nu och har börjat med att dansa igen […] 

eventuellt tar jag upp löpningen för jag har alltid sprungit mycket”. Identiteten och livsstilen 

är föränderlig. Utifrån Giddens (1997) begrepp skapande och återskapande av självidentitet 

eller Turners (2011) begrepp ”self-making” kan vi här se att några växlar mellan andra fysiska 

aktiviteter och att löpträna och se sig som löpare. Giddens (1997, 2003) menar med begreppet 

självidentitet hur individen själv skapar och påverkar de val som han eller hon gör. Även här 

har känslan betydelse för löparna. Ibland skapas då bilden av sig själv som löpare, sedan blir 

det mer av något annat och då kanske identiteten som löpare byts till något annat, exempelvis 

Hanna som blir dansare igen. Det är som en av mina informanter säger att ”löpningen finns 

alltid där som en möjlighet, bara du har skorna är det bara att springa ut när du känner för 

det”. En annan säger ”en gång löpare så är du alltid löpare”. Detta anknyter också till Allen-

Collinson och Hockeys (2006:2 ff.) resonemang om flytande subjektivitet och identitet, som 

lyfts fram i den postmodernistiska traditionen och i interaktionsstudier.  

I skapandet av sin självidentitet som löpare upplevs sammanhangen känslomässigt på olika 

sätt. Några av informanterna berättar om att valet av maratonlopp är viktiga och att de väljer 
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noggrant utifrån vilket sammanhang som finns runt loppet. För en man jag talar med är det 

exempelvis viktigt att loppen ”tillhör de mer kända internationella loppen, som exempelvis 

ING New City Marathon eller London Marathon”. Han säger med eftertryck att ”jag skulle 

aldrig springa något av de mindre maratonloppen i Sverige. Det skulle kännas som att köpa en 

kostym utan stil”. Han utvecklar sina tankar och säger att han förknippar sig själv med 

sammanhanget runt loppen och att det gärna får finnas andra kulturella aktiviteter eller 

sevärdheter att ta del av efter loppet. En annan löpare säger att ”jag tycker att loppet blir 

roligare om det skrivs mycket om loppet före, under och efter loppet, helst ska det också vara 

bevakning från TV”. Han fortsätter: ”ING New York Marathon var roligt eftersom 

sändningarna började tidigt innan det var dags att åka till starten[…] och det var roligt att 

dagen efter kunna köpa New York Times där alla resultat fanns med”. Han beskriver att det 

ökade känslan av att vara i ett aktuellt sammanhang som många också förknippar med en stor 

prestation. Andra löpare jag möter resonerar precis tvärtom och har ett helt annat 

förhållningssätt och känslor kring loppen. Deras målsättning är att springa så många lopp som 

möjligt per år och valet av lopp blir då mer utifrån principen när loppen ligger i tid och att det 

inte ska vara för långt att resa.  

Liksom Milton (2007) menar jag att studiet av emotionerna i ett antropologiskt perspektiv är 

viktigt för att kunna begripa val i vardagen. Det är en stark känsla av motivation till att 

springa hos löparna jag möter. Milton argumenterar för att ”there is no action without 

motivation and no motivation without emotion. So the key to understand human actions is to 

understand people’s emotional commitments” (Wulff 2007: 73). Den inre bilden av att vara 

stark, energisk och fri är en del av löparens identitet, många använder ord som att ”som löpare 

är jag stark och energisk” eller att ”som löpare orkar jag mer”. Med andra ord kan det sägas 

att emotionerna binder samman oss med det vi möter och påverkas hur vi lär oss. Jag försöker 

fånga detta genom mina intervjuer och samtal kring känslor och vad det betyder för var och 

en. Det knyter också an till Giddens (1997) resonemang om val och identitet. Giddens menar 

att valen både är ett beslut om handling och vem du vill vara som person, vilket Jirhe säger till 

mig, ”I am a person who want to be more of a runner. To be more is what I like to be”. Han 

återkommer sedan under vårt samtal till att det kan bli svårt att springa mer när det är så 

mycket med studierna vilket han tycker känns jobbigt. Att se sig som löpare väcker många 

positiva känslor som att uppleva sin livsstil och identitet som stark, energisk, fri, stolt och 

nöjd. Några löpare jag pratar med berättar att de fått kommentarer som att ”du ser ut som en 

löpare och det gjorde mig stolt och glad”.  
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Turner (2011) skriver om kroppen i förändring. När löparna upplever att deras kropp 

förändras av skador blir de oroliga. Detta visar hur viktig löpningen är för deras identitet. 

Bland löparna är det prat om skador eller risken att få skador om du springer fel eller för 

mycket. ”Self-making” (Turner 2011:102) anknyter till identitet och betydelsen av identitet 

som löpare och om du får en skada måste du vila från löpningen. Det kan vara svårt om du 

identifierar dig som löpare eller där löpningen är en del av dig för att minska din stress i det 

vardagliga livet. Om löpningen inte blir av kan du känna en negativ stress med att komma 

igång och kanske startar för hårt efter en viloperiod. Farzad är en aktiv löpare och han har 

hållit på med löpning i 1 ½ år. Men sedan fick han problem med beninflammation och han 

säger till mig att ”jag har inte kunnat springa under vinteruppehållet men nu under våren 

börjar jag igen ta lite korta löppass för att komma tillbaka”. Han berättar vidare för mig att när 

han har börjat springa de korta passen har inflammationen minskat, vilket jag kan förstå känns 

skönt för honom. Jag möter också en annan informant som nyligen åter fått problem med en 

tidigare skada. Han är orolig för hur det ska bli i framtiden eftersom löpningen har kommit att 

betyda mycket för honom. Om löpningen är stor en del av din självidentitet så blir det svårt 

om du får skador och inte kan springa. Ett par av mina informanter, som är lite äldre, berättar 

om skador och behovet av hjälp från sjukgymnaster för att kunna komma igång igen. Jag 

märker att löparna som tränar regelbundet flera gånger i veckan är medvetna om risken att få 

olika skador på grund av slitage på framförallt benen och vi kan här konstatera en likhet med 

dansarnas upptagenhet av kroppen (Wulff 2009). En man berättar att han i glädjen över att 

känna att han kunde springa igen, tyvärr sprang för långt och för snabbt direkt. Skadan efter 

en tidigare muskelsträckning kom tillbaka och han fick åter vila. Allen-Collinson och Hockey 

(2006:15) beskriver upplevelsen av bilden av sig själv under en knäskada så här:  

[I]t’s 4 months since we have run... neither of us has put on any extra weight, so whilst at the 

moment we can’t run or even jog, we still look like distance runners. That helps because I can 

still see myself in the mirror and not someone else… I know I can’t run at the moment … but 

it looks as if I am still running. That’s comforting because objectively I know when I start 

running again the experience will not be as hard as if I were carrying surplus poundage. More 

importantly, I feel I am still here. I can see my running self. So because I still look like I can 

run, the possibility is I will eventually. That gives me real hope. (Individual Log 1) 

Knäet läkte för Allen-Collinson och hennes kollega, men det var en lång process på två år där 

de kastades mellan hopp och förtvivlan. De funktionella kläderna som visar att du är en fysisk 

aktiv person är viktiga för att behålla självidentiteten för många löpare under skadeperioder.  
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En notering från Allen-Collinson´s logg under skadeperioden illustrerar också de känslor som 

uppstår: 

Cold, rainy evening. Still maintaining the 5mins (of running) with 5mins 

walking in between. Going absolutely fine, then suddenly the knee completely gave way in the 

second. No rhyme or reason. Too tired/despondent to write much. Just feel grey. Very 

frightened. Am I back at square 1? Or is this just a temporary setback. The old fear is back. 

Feel like giving up right now. Tomorrow I won’t? (Individual Log 2) 

En av mina informanter beskriver oron i kroppen vid skada: ”när jag började träna igen fanns 

det en oro inom mig att smärtan skulle komma tillbaka och hindra mig från att springa”.”Jag 

var också uppmärksam på att ta det lugnt med min träning så att smärtan inte skulle komma 

tillbaka, jag tog korta pass och gick lite”. Han fortsätter med att löpningen betyder så mycket 

för honom och det anknyter till Farzad berättelse om benhinneinflammationen26. 

Det här kapitlet belyser löpning som livsstil och dess betydelse för val i vardagen, identiteten 

som löpare och känslor kring detta. Känslan av en stark kropp och upplevelsen av det är 

lustfyllt att använda kroppen och pröva den i olika sammanhang är viktiga faktorer i valet att 

springa och i skapandet av löparens självidentitet. Detta bidrar också till en nyfikenhet på 

utforska olika delar av löpningen, flera pratar nu om att pröva på olika sträckor. Löpningen är 

för många löpare en meningsskapande aktivitet som har stor betydelse i skapandet av identitet 

och valet av livsstil. En skada som hindrar löparen från att springa skapar därför stress och 

oro. I kapitlet konstateras också att det finns olika känslor kring lopp och vilka sammanhang 

löparen identifierar sig med. Kapitlet har också belyst att definitionen på vad en löpare är 

varierar och det finns inte något samstämmigt svar om hur ofta eller hur länge du ska springa 

för att kalla dig för löpare. 

I nästkommande kapitel kommer jag utifrån löpturerna att diskutera hur dessa skapar 

kroppsliga och känslomässiga upplevelser samt ge en bild över hur löparen skapar sin egen 

identitet. 

 

  
                                                
26Jag noterar också att Team Stockholm Marathon hjälper till med rehabträningen. Vissa söndagar är det 
specialträning för löpare som är på väg tillbaka efter en skada. Jag tänker att gruppen här blir ett stöd, löparen 
blir inte ensam med sin oro över skadan 
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Löpturen: Identitet, kropp och känsla   

Inledning 

I detta kapitel kommer jag att lyfta fram hur löpningen upplevs kroppsligt och känslomässigt 

av olika individer. I detta ges en inblick i löparens värld med löpturer, förberedelser och 

ritualer. Jag beskriver också hur de på olika sätt betraktar sig som löpare och löpningens 

”wow och yeah-flöde”.”Wow”och ”yeah” är en formulering från två informanter i syfte att 

beskriva känslan i kroppen under och efter löpturen. Jag kommer att beskriva på olika sätt hur 

löparen dels ser på sig själv och dels hur ritualerna yttrar sig för löparna under förberedelserna 

inför löpturen. Leach (1964:12 ff.) menar att ritualer är en del av strukturen som uttrycker 

sociala relationer. Han menar att ritualen kommunicerar ett budskap och vi kommer här se hur 

löparnas ritualer symboliskt ger mening till löpturen. Detta anknyter också till Turners (2009 

[1969]) tankar om hur ritualer och symboler skapar mening. Ritualerna och valen av kläder, 

mat och musik är en del av löpturen där valen både är ett beslut om handling och vem du vill 

vara som person.  

Förberedelser: löparidentitet och ritualer   

Marcel Aponno27 lyfter fram i sin blogg ritualen kring att mentalt förbereda sig för löpningen 

genom att ta på sig kläder som hör till löpningen och att ordna med rätt musik att springa till. 

Det där med rätt musik talar också Christoffer om som menar att löpningen ”blir långtråkigt 

när du vet att du ska köra en timme eller halvtimma”, vilket gör att han brukar lyssna på 

musik i sin MP3-spelare och att ”olika musik genre kan bidra till att få extra energi och en 

kick”. Jag har observerat att andra löpare springer med musik i öronen, liksom Christoffer.  

Personligen är jag en löpare som föredrar att springa utan musik och lyssna på naturens ljud. 

Under lopp som Stockholm Marathon däremot uppskattar jag de olika orkestrarna som finns 

längs banan, exempelvis kan jag tycka om att bli lite peppad av sambamusik när jag som 

maratonlöpare är inne på slutfasen och känner mig seg i kroppen. Jag kan hålla med några 

informanter som talar om ljudet du hör av fötterna mot asfalten eller gräset samtidigt som du i 

kroppen upplever rytmen i löpningen. Det anknyter till en meditativ känsla, vilket innehåller 

upplevelsen av kroppen och att hitta sin egen rytm som några löpare pratar om. Jag kommer i 

                                                
27 http://marcelaponno.wordpress.com/ 
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ett kommande kapitel att återkomma till den meditativa känslan och löparnas beskrivningar av 

den. De som väljer att springa till musik väljer också, liksom Christoffer, olika typer av musik 

beroende på vilken löptur som planeras, att springa 20 – 30 km i ett lugnare tempo kräver en 

annan slags musik än kortare, snabbare sträckor eller att intervallträna då du har ett högre 

tempo varvat med vila. Ritualen i att välja musik eller löparkläder är konkreta handlingar som 

hjälper kroppen att förbereda sig på vilken typ av ansträngning som väntar.   

En annan viktig ritual för många löpare är pulsklockan28. Många menar att den har underlättat 

deras träning och kunskap om sig själva. En av mina informanter berättar att pulsklockan har 

haft stor betydelse för honom och att han tror att den har varit avgörande för att han kan 

springa maraton. Han hade gått förbi en butik där det fanns information om pulsklockor och 

tog med sig informationen. Han köpte sedan en pulsklocka och började följa schemat och 

träningsprogrammen som följde med. Han berättar att det då blev tydligt att han tidigare i sin 

träning kört på för hårt och alltid var helt slut efter varje träningspass. ”Känslan var då inte så 

positiv och när det var dags nästa gång och kanske lite dåligt väder så hoppade jag alltid över 

träningen”. Pulsklockan gjorde att träningen blev behagligare och roligare, ”minnet av förra 

passet var alltid positivt”. Han vill också rekommendera andra att skaffa pulsklocka, särskilt 

om du är lite äldre och behöver ha mer koll på kroppen för att orka hela vägen runt. ”Nu vet 

jag att jag klarar loppet och löpturen om jag hela tiden ligger på rätt puls”. Han säger också att 

pulsklockan gjorde det möjligt för honom att bli löpare och att utan den hade han aldrig 

kommit igång med träningen och fått stöd i att springa i rätt tempo och inte heller kunnat 

klara av att springa ett maratonlopp. I samband med lopp märks det att pulsklockan eller 

löparklockan29 med eller utan GPS är en del av löparens ”running-kit” som Allen-Colinson 

och Hockey talar om. Vid startskottet för Premiärmilen och när löparna passerar startlinjen ser 

man samma rörelse när löparna startar sina löparklockor, ännu en av löparnas ritualer. 

                                                
28 Plusklockans viktigaste uppgift är att mäta pulsen, dvs. antalet pulsslag per minut. Puls är ett mått på hur 
mycket din kropp måste jobba och hur mycket syre som det går åt vid en viss ansträngning. Pulsen kan användas 
för att bestämma t ex konditionsförbättring, konditionsförsämring eller energiförbrukning. (www.pulsklocka.nu) 
29 Löparklockan har flera olika funktioner som att mäta tid, sträcka, höjd om den har GPS samt även puls om du 
använder pulsband 



38 
 

 

Bild 2: Löpare i väntan på start vid Premiärmilen 2012  

 

Många informanter tar spontant upp att de tänker på maten i samband med sin löpträning. 

Valet av mat blir en del av ritualerna inför löpturer och lopp. I några fall för att orka träna så 

mycket som de gör. De har lärt sig vad man behöver äta före och efter ett långpass och hur de 

ska förbereda sig på bästa sätt inför träning och lopp. TH berättar att han tänker att ”if you do 

exercise you need to eat better and if you do a lot of running you need to eat good food”. Inför 

de större loppen berättar många löpare hur de genom en viss typ av mat förbereder kroppen 

för att orka med att springa en längre sträcka. Många följer råd om att äta bara proteiner under 

en dag sista veckan före loppet för att tömma kroppen på kolhydrater, för att de följande 

dagarna äta större portioner av kolhydrater än vanligt för att ladda kroppen med bränsle att 

springa på. Pastapartyn på eftermiddagen före loppet är en del av många maratonlopp världen 

över. Andra löpare berättar att de helst vill äta som vanligt och köper hellre färdiga 

produkter30 som ska hjälpa kroppen i god form. Andra ändrar inget i sin vanliga kost. 

Gemensamt för alla är att löparen är noggrann med att dricka både vatten och energidryck 

både under träning och lopp. Ritualen är på detta sätt ett redskap också för att göra det 

oförutsägbara förutsägbart. Andra bryr sig inte så mycket om vad de äter, utan tänker mer att 

de kan äta vad de vill eftersom de tränar och ändå kan vara smala. Farzad menar att han vill 

”leva sunt när det passar” men att påpekar samtidigt att hans kost är dålig för att han är 

mycket på middagsträffar med arbetskamrater eller kompisar. ”Det blir mycket snabbmat när 

man jobbar sent, för det mesta brukar jag småäta lite korv”.  

                                                
30 Ett exempel på en sådan produkt är kolhydratpulvret Vitargo Carboloader. Ett par dagar före loppet kan du 
dricka 2-3 påsar Vitargo Carboloader om dagen samtidigt som du äter normala mängder mat. Enervit Presport är 
en annan liknande produkt. Även Maxim har produkter med kolhydrater att drickas på före och under lopp. 
Maxims energidryck och energikaka serveras under ASICS Stockholm Marathon för att löparna ska fylla på 
kolhydrater. Utan kolhydrater tar kraften slut och löparna ”springer in i väggen”, dvs. kraften tar slut 
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En annan ritual är att ta med sig rätt mängd vatten beroende på hur lång löpturen är och vilken 

typ av träning som planeras. Det är som TH säger, bältet med vattenflaskor är en signal på att 

det är ”professionell löpare som vet att du kan inte springa längre sträckor utan att fylla på 

med vätska”. I ritualen av förberedelser inför löpturen finns det några som tar med banan eller 

en Snickers. ”Jag äter bara Snickers på mina långpass, aldrig annars, men då måste den vara 

med” säger en löpare till mig. Inför och under maratonloppet och halvmaraton i Stockholm 

finns det alltid bananer. I förberedelsen inför längre lopp tar många också reda på vilken 

energidryck som serveras på loppen för att vänja magen. Jag samtalar med en kille och han 

säger att det bästa sättet att leva är att träna rätt och äta rätt sorts mat. Och rätt sorts mat enligt 

honom var mycket grönsaker och varierad mat. ”Det började med löpningen, men nu är jag 

mer uppmärksam också på maten eftersom jag märker att det gör skillnad i hur mycket jag 

orkar”. 

När det gäller valet av mat och dryck inför löpturerna börjar förberedelsen ibland också 

dygnet innan, särskilt inför långpassen på några mil som brukar vara på helgerna för de flesta 

löparna. Team Stockholm Marathon har alltid långpassen med start kl. 10 på söndagarna. Jag 

har fått höra av en löpare som säger till mig att när han ska köra ett långpass på söndag så 

brukar han inte dricka någon alkohol på lördag kvällen för att kunna klara passet. Familjen 

brukar ofta istället ha en god söndags middag där de tar ett glas vin på söndagen istället för på 

lördagskvällen. På ett av långpassen har en man festat lite kvällen innan och får kramp i 

magen efter 23 km och han avbryter loppet vid 27 km. Vi pratar innan dess om att hur 

alkoholen tar bort vätskan du har i kroppen och att det gör att du inte kan springa långt 

eftersom kraften inte räcker. Han ler lite besviket och säger att ”nej gränsen man kan springa 

till då verkar gå vid 23 km sedan tar segheten över”.  

Ritualer finns också i förhållande till vilka kläder som väljs och olika kläder signalerar och 

förbereder kroppen för olika väderlek och hur löpturen ska bli. Till exempel om du ska 

springa snabbt så har du shorts på dig oavsett om det är kallt under vår, sommar, höst. Inför 

årets ASICS Stockholm Marathon ägnade många löpare mycket tid åt valet av kläder utifrån 

regn, kyla och hur snabbt de ville springa. I ritualen kring val av kläder finns också kropp och 

känsla med, en del löpare trivs med en viss typ kläder som de har och vill inte byta klädstil. 

Andra löpare är mer intresserade av att följa modet. Andra intresserar sig för ny teknik och 

nya funktioner som finns på löparklockor och smartphones.  
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Det absolut viktigaste för löparen är att ha funktionella och bra skor, och precis som Allen-

Collinson och Hockey (2006) köper löpare ofta skor, en maratonlöpare byter exempelvis skor 

minst en gång per år. Personalen i butikerna berättar att det första löparen köper är skorna och 

det är det löparna pratar mest om. Halahen tycker också att ”det är roligt att titta på nya 

löparskor och att hitta dem som passar mig, med bra skor på fötterna så är det skönt att koppla 

av på löprundorna”. En butikspersonal i Runners Store i Stockholm sa till mig:  

De personer som brukar komma in till butiken är för det mesta för att köpa skor och vi brukar 
hjälpa våra kunder med att välja ut de skor som passar dem. De brukar i första hand springa på 
ett löpband så att vi ser hur de springer och sedan kommer det in kön när det gäller att hitta 
skor som passar för det rätta könet. Det kan också hända att man utgår från vikten och längden. 
Sedan brukar det hända att kunder ibland köper nya löparkläder när de köper nya skor […] 

Nu finns det också en ny trend i skapandet av löparidentitet med att springa barfota eller med 

särskilda skor med särskild plats för tårna som ska göra att löpsteget blir som när du springer 

barfota. Under min löptur med Team Stockholm Marathon möter jag en person som springer i 

sandaler och jag springer fram till honom och frågar om det är inte jobbigt att springa i dem. 

Han säger att ”nej det är det inte, det är bra för att kunna vänja fötterna till att köra barfota” 

och jag undrar om han brukar springa med dem ofta. Han säger ”ja det brukar jag och jag har 

kört halvmaraton i dem också, förutom att det är lite annan typ av träning att köra med denna 

typ av löpning”. Det har också kommit böcker kring detta där jag bland annat tänker på boken 

Born to Run31 där författaren pratar om hur personer betraktar sig som löpare och han testar 

olika metoder för att kanske kunna springa bättre. Han beskriver också barfotalöpning och att 

springa i särskilda sandaler, på bloggar finns det också olika kommentarer kring att springa i 

sandaler eller barfota och hur det påverkar upplevelsen av att springa. 

Valet av kläder och skor är inte bara en del av ritualerna utan är också centralt för att befästa 

identiteten som löpare. Detta anknyter till Turners (2011) begrepp ”self-making”, som 

beskriver hur kroppen uttrycker och gestaltar både individen och den sociala strukturen som 

bidrar till livsstil. Det gäller då att hitta just den typen av kläder som du trivs i och som passar 

dig. Valen blir som en berättelse om självidentiteten, där valen av klädsel kan komma in, som 

en säger till mig att han väljer att springa i en orange tröja för att det är coolt plus att han trivs 

med det. Allen-Collinson och Hockey (2006) beskriver hur löparen signalerar sin identitet 

genom att vara klädd i sitt ”running kit” även utanför löpturerna. I detta ingår att regelbundet 

köpa nya seriösa löparskor och löparen tänker på att köpa de kläder som passar för alla sorts 

väder som många löpare säger ”det finns inget dåligt väder bara dåliga kläder”. 

                                                
31 McDougall, C. ( 2011) Born to Run 
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As the self is dressed, it is simultaneously addressed, for, whenever we clothe ourselves, we 
dress ‘toward’ or address some audience whose validating responses are essential to the 
establishment of our self. ([Stone 1997:101–102] Collinsson&Hockey 2006:15 ) 

Pysslandet med kläder ger både känslan av omsorg och stärker identiteten som löpare, du tar 

på dig underställ eller vintertights som värmer under vintern, har en vindtät jacka som tål väta 

utifrån samtidigt som jackan ventilerar bra. Allen-Collinson och Hockey (2006) beskriver hur 

de under sin rehabiliteringsperiod efter sina skador tog på sig sina löparkläder för att behålla 

löparidentiteten, fast de bara kunde promenera sakta en kort sträcka och egentligen inte alls 

behövde funktionsmaterialen som löparkläderna är gjorda av. Några jag talat med beskriver 

hur de i tid förbereder sig för löpturen, ordnar med sina kläder och väljer vad de ska ha på sig 

särskilt om de ska springa långdistans eller intervallträning under lite längre tid. De spontana 

löpturerna för att rensa huvudet efter en lång dag och få känslan av lugn och ro som löparen 

vet brukar komma, har inte samma förberedelsetid och brukar oftast vara en kortare sträcka 

under timmen i tid. Detsamma gäller morgonjoggingen som några talar om, ”den kräver bara 

en kopp kaffe”. Några berättar att de tar på sig slappare kläder när de bara ska springa lugnt 

men att när det handlar om att springa lopp så är valet av tights eller löparshorts självklart. 

Det är tydligt att valet av kläder blir kopplat både till identiteten som löpare, vilket jag 

återkommer till längre fram samt för att beskriva för dig själv och andra vilken typ av löptur 

som ska springas. 

Det är ingen större skillnad på klädstil mellan kvinnor och män utan valet av kläder är utifrån 

funktion och ska underlätta löpningen. Matilda berättar hon ”brukar följa med i tidningar om 

nya träningsformer” men att det är ganska lite i dem om träningskläder, hon menar att löparen 

har nog de träningskläderna som de trivs i. När det gäller Hannahs val av kläder är det 

viktigaste att de inte ska väga så mycket och vara funktionella, snarare än moderna, vilket är 

en vanlig kommentar bland löparna. Även vad det gäller kläder ger löparna tips på nätet, på 

Team Stockholms Marathon Facebook kunde jag läsa att det var en som sa: 

”TSM-tjejer! Vill bara tipsa om att en superbra sport-BH finns att köpa billigt på Amazon UK, 
ungefär halva priset mot vad den kostar att köpa här i Sverige. (Om detta tips bryter mot någon 
TSM-princip, exvis att inte göra ”reklam” o dyl så tag omedelbums bort detta inlägg och 
meddela mig, så ska jag inte göra om det.)Tjing!” 

Jag hör också kommentarer som att ”det känns också som att stilen som löpare också är 

modern”, vilket också Sebastian påpekar med kommentaren att ”hälsa och träning ju är på 

modet just nu”. Så även om kläderna främst är en viktig del av löptekniken så bär många dem 

också med stolthet utifrån bilden av att vara löpare. Giddens menar att ju mer posttraditionell 
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miljön är desto mer blir livsstilen ”kärnan i självidentiteten, dess skapande och 

återskapande”(1997:102). Detta anknyter till Marcel Aponno som diskuterar klädernas 

betydelse på sin blogg32 där den ena principen är att ”klä sig funktionellt” och den andra 

principen är att det ska vara ”snyggt”. De flesta av löparna jag pratar med säger att det 

viktigaste är att kläderna är funktionella, rätt material och lätta är faktorer som de flesta 

spontant lyfter fram. Valet av kläder hör ihop med löpteknik på det sättet att bra material 

underlättar löpningen. Många linnen har sömmar som inte ger skavsår när man springer långt 

som exempelvis 30 km. Trots betoningen på funktionsmaterial kan jag dock notera att många 

väljer sina kläder med syfte att det ska se modernt eller ”coolt” ut, färgen på skor och linnen 

är många gånger valda med omsorg.   

Känslan av att veta att du delar dina förberedelser inför löpturen med andra löpare stärker 

valet av livsstil och identitet som löpare, vilket anknyter till Giddens som menar att livsstil 

kan ”definieras som en mer eller mindre integrerad uppsättning praktiker som en individ 

följer” (1997:101). I det moderna samhället menar Giddens (ibid.:13) att själva valet får en 

speciell betydelse i vardagen samtidigt som det blir svårt att veta vad man ska välja. Här kan 

det sägas att valet av livsstil som löpare hjälper individen, vilket kan bidra till känslan av att 

må bra som många pratar om. Känslan att känna sig professionell som några löpare pratar om 

anknyter till att veta ”vilken uppsättning praktiker”, för att tala med Giddens ord, som 

löpningen innebär. Andra vill mer tala om att känslan av att känna sig individuell när de 

tänker på sig själv som löpare vilket anknyter till ”self-making” (Turner 2011), där kroppen 

visar uttrycket för livsstilen. Känslan av det individuella finns både i valet av musik som 

passar, valet av kläder som när Christoffer just nu väljer orange tröja för att uttrycka sig själv. 

Ritualen kring val av speciell mat och ditt ”running-kit” både skapar en förberedelse för 

kroppen och stärker identiteten som löpare, du vet att du förbereder dig och vet hur du ska 

göra det. Ritualerna, identitetsskapandet och self-making som diskuteras i det här kapitlet är 

ett sätt att få ord på de kroppsliga känslorna som jag ska beskriva i nästa stycke. 

Löpningens kroppsliga känslor 

När så löparen är klar för att ge sig ut känner de flesta en känsla glädje och styrka. Christer 

uttrycker det som att det ”är en glädje och befrielse att komma ut i naturen”. Samtidigt kan det 

                                                
32 http://marcelaponno.wordpress.com/2011/09/07/vad-du-ska-ha-pa-dig-nar-du-joggar/ 
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också hos några finnas med en känsla av oro eller nervositet som Matilda pratar om, med 

tankar om att ”tänk om det inte går så bra som man vill”. Särskilt tydliga är de här tankarna 

hos löpare som har varit skadade eller förkylda. Eftersom många löpare har erfarenhet av att 

löpningen ger dem känslan av lugn och ro i kroppen, så säger många på olika sätt att det krävs 

oerhört starka hinder för att de inte ska ge sig ut och springa. Taube (2011) skriver att 

vetenskapen nu beskriver att just känslan av att må bra och känna energi liksom känslan av 

lugn och ro beror på kroppens endorfiner som kommer när du har tränat ett tag. Denna 

kunskap om endorfinerna tar några löpare upp i intervjuerna. 

En intervjuperson beskriver för mig hur han tränade inför ett maratonlopp. Dock tränade han 

för mycket så han fick skador och kunde inte springa det maratonloppet som han hade anmält 

sig till. Han bestämde sig för att springa halvmaraton istället och upptäckte att ”det var mer 

min sträcka”. Några löpare beskriver att de passar bäst för att springa 200 meter snabbt som 

TH eller 5 km, en mil, halvmaraton eller maraton, vilket anknyter till både Allen-Collinsons 

ord om ”embodied knowledge”(2008:1) och ”embodied consciousness” som Merleau-Ponty 

diskuterar. Känslan av att ” känna sig kroppsligt hemma” på en viss sträcka påverkar 

skapandet av mening och identitet för löparen. Christer säger till mig att han upptäckt att ”jag 

håller exakt samma fart vid varje halvmaratonsträcka som jag springer, så när som på en 

minut”. Kroppen kan sägas att i handling, upplevelser och känslor bära ”embodied 

consciousness” om löpningen som är en del av honom. Detta är en berättelse som jag hör hos 

några andra maratonlöpare som alltid springer loppet på nästan samma tid, en säger ”det är 

som att kroppen är inställd på den tiden”. Jag kommer här också att tänka på en informant 

som berättar att han brukar springa hemma i motionsspåret och ”allting handlar om att ta sig 

runt”. Han berättar att ”det handlar om att optimera mina krafter i motionsspåret för att klara 

av den sista backen på banan”. Han förmedlar en känsla av lycka när han beskriver hur han 

kan hålla sitt eget tempo hela vägen, även om det ibland är svårt. För honom handlar det både 

om hur han upplever sin kropps tempo och att klara den sträckan han förutsatt sig att springa.  

En annan löpare jag talar med är inriktad på att springa på en pulsnivå som han vet att han 

klarar av och håller både när han springer halvmaraton och maraton. Han säger också att 

”efter ett tag märkte jag att jag inte behövde titta så mycket på pulsklockan, jag hade lärt mig 

hur det skulle kännas i kroppen när det var bra”. Andra av mina informanter har också sagt att 

de inte kan springa längre löptur än den de mentalt har förberett sig på. ”Det är precis som att 

kroppen ställer in sig på 10 km och då går det inte att fortsätta även om det känns bra i 
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kroppen”. Vid årets ASICS Stockholm Marathon fick jag ofrivilligt uppleva min kropps 

”embodied consciousness”, genom att min löparklocka slutade fungera. Efter loppet kunde 

jag på Stockholm Marathons hemsida se att jag höll en jämn fart. Under loppet kändes det 

både som en lugn känsla genom att löpningen kändes som ett flyt samtidigt som det fanns en 

känsla av stress då jag inte visste om jag höll rätt tempo och exakt hur långt jag sprungit. Ett 

annat exempel på ”embodied consciousness” är hur maratonlöparen Paula Radcliffe vickar 

rytmiskt lätt på huvudet som hjälper henne att hålla sin egen takt. 

Det finns en uppmärksamhet på kroppen. Hur det känns är något som återkommer på olika 

sätt. Upplevelsen och känslan i kroppen är viktig för löparen. Alla löpturer börjar mjukt för att 

värma upp och få upp rörligheten i leder och muskler. Detta liksom stretchning efter loppen är 

viktigt menar många jag pratar med. Det är ett sätt att vara rädd om kroppen och inte få några 

skador. Jag liksom andra löpare jag talar med upplever att känslan i kroppen kan variera, 

ibland känns den stark och pigg. Andra dagar kan den kännas seg. Förhoppningen är då att en 

löptur ska göra att kroppen känns piggare efteråt. Linda säger att ”you don´t have a lot of 

energy when you start and you have a lot of energy after the run”. I samband med exempelvis 

backträning eller intervallträning då du springer snabbare är ”känslan i kroppen lite mer 

aggressiv” säger en löpare. En annan löpare beskriver en ”känsla av motstånd eftersom 

intervallerna kräver ett annat tempo än vad jag trivs med” samtidigt som kroppen kan kännas 

mjuk och ledig. En löpare beskriver att han ”alltid känner sig pigg inledningsvis, men sedan 

kommer en känsla av seghet som sedan släpper efter en kilometer”. Upplevelsen av ljudet 

från fötterna, från din andhämtning och upplevelsen av svetten som börjar rinna längs rygg 

och armhåla under löpturen är inte bara kroppsliga erfarenheter utan också information till 

löparen om hur kroppen mår och hur det går. Ett par informanter berättar att just tecken på att 

andningen är annorlunda har visat sig vara ett tecken antingen på att de är för stressade eller 

på väg att bli förkylda, i båda fallen är det svårare att andas fritt och att de lärt sig känns igen 

skillnaden. Hockey och Allen-Colinsson (2007:8) menar att löparen utvecklar ett särskilt 

känslominne i kroppen för innebörden av andningen.   

Löpturerna kan ha olika karaktär och därmed väcks olika känslor och kroppsliga upplevelser, 

beroende på dagsformen och vilka typer av kvalitetsträning du gillar. Kaya återknyter till 

detta också när hon tänker på spontanitet och säger ”if you run you just run”, som hon menar 

innebär en känsla av närvaro i det du gör och påverkar viljan att springa, ”vilket blir en känsla 

i kroppen att det är bara att ge sig ut och springa, det känns som att allting bara flyter på”. 
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Team Stockholm Marathon varierar långpassen, ibland är det en ökning av hastigheten under 

10-20 minuter en bit in i passet, en annan variant är att farten ökar också mot slutet av passet 

för dem som vill få bättre tider. Varje torsdag kör vi kortare pass och det kan variera från 1 

timme till 1 timme 30 minuter, passen kan då hålla ett snabbt kort tempo vilket även kallas för 

kvalitetsträning, som handlar om att du håller ett snabbare tempo än vad du i snitt brukar 

hålla. Passen med backträning kan vara både kort och lång backe. Den korta backen handlar 

om att springa på snabbt direkt uppför backen och att sedan ta det lugnt ner. Vid lång backe 

gäller det att använda sina krafter så att man klarar backen på den tiden som är bestämd och 

tempot är lagom hårt under 1-5 minuter beroende på hur tränad du är. Den andra typen av 

träning som vi har är långa och korta intervaller vilket handlar om att kunna utöka både sin 

löpteknik, men också sina styrka i både muskler och mentalt. Alla de här olika löprundorna 

som både varierar i sträcka och olika tekniker tränar kroppens egen kunskap i innebörden av 

att löpa. Med tiden blir alla löprundor och all löpteknik en ” embodied consciousness” för att 

använda Merleau-Ponthys begrepp. Alla de här olika löprundorna som både varierar i sträcka 

och olika tekniker tränar kroppens egen kunskap i innebörden av att löpa. I samtalen med 

några konstaterar vi att det är sällan man hör om löpare som snubblar under en löptur. De 

många löpturerna och kvalitetsträningen med exempelvis intervaller och backpass tränar 

kroppen så att den ”vet” hur den ska röra sig. Hockey och Allen-Colinsson (2007:10) lyfter 

också fram hur löparen tränar synen under löpturerna, ögonen tillsammans med informationen 

till kroppen från musklerna tränar blicken för terrängen och med tiden går det att springa 

ganska fort utan att snubbla.  

En annan aspekt av ”embodied consciousness” är att några under träning helst springer utan 

löparklocka för att bara vara i sin egen rytm. Många konstaterar att de ändå vet ungefär hur 

fort de springer. I Monte Gordo hade vi ett lopp med pricka tiden som var på 5250 meter och 

det skulle kunna sägas vara ett test på hur kroppen kan förmedla sin kunskap om hur fort du 

faktiskt springer och det var också ett sätt för att kunna träna mentalt på att bara springa. Jag 

och en annan hade prickat oss in på att komma runt på 28 minuter vilket var inte det lättaste, 

tiden blev dock på 28 minuter och 38 sekunder. Vi fick inte använda någon klocka när vi 

sprang för att mentalt kunna känna av kroppens olika signaler om hur fort den faktiskt 

springer. I detta kan vi säga att själva löptekniken blir som en del av att lära hur sin kropp 

fungerar och sedan kunna se hur bra man är att tippa på sina tider. Att springa på bara 

kroppen gav en känsla av lugn och motivation, tyckte både jag själv och de andra löparna. Det 

som var lite jobbigt i den här typen av tävling var att veta om du sprang för snabbt eller för 
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sakta, mitt i lugnet kom tävlingen och prestationen in. Att springa utan klocka skapar en 

meditativ känsla, för mig och några andra löpare. En löpare säger att det är ”lite som på 

morgonjoggingen utan klocka, det är bara du och morgonen”. Även om jag själv brukar ha en 

vanlig klocka med tidtagare när jag springer också på morgonen så tittar jag inte på den förrän 

jag har kommit hem eftersom jag då bara är ute efter den kroppsliga känslan av att starta 

dagen med en känsla av energi.   

Sedan finns det också löpturer som bara är tunga, ibland beroende på en förkylning i kroppen 

eller att en gammal skada gör sig påmind. Vid ett av långpassen med Team Stockholm 

Marathon tvingas en löpare avbryta vid 23 km eftersom han får ont i foten. Alla lider med 

honom, ingen vill få några skador så här fem veckor före loppet. Att tvingas avbryta just så 

nära maratonloppet blir en stark kontrast till alla andra löpare som har klarat våren utan 

förkylningar eller skador och är glada för att de kommit så här långt. Löparna peppar varandra 

på olika sätt och det är många som uppskattar den dagens långpass i varmare väder. Flera av 

oss längtar efter känslan att springa med lättare kläder. 

När det gäller rörelser i ett socialt sammanhang tänker jag också på Premiärmilen söndag 25 

mars då det är trångt men alla visar hänsyn till varandra och försöker ta sig fram så gott det 

går i banan.  

 
   Bild 3:Löpare under Premiärmilen som trots att det är trångt visar hänsyn till varandra 

 

Om du inte är för trött så börjar du undra hur det går för de andra löparna och får svar som att 

”det går jättebra” men om kroppen känner sig trött och andfådd så orkar löparen bara säga att 

”det känns jobbigt”. En skillnad med ett kortare lopp som Premiärmilen är att löparna inte 

pratar med varandra så mycket eftersom tempot är något högre än vid halvmaraton och 

maraton. Ändå kommunicerar vi med varandra genom exempelvis ljudet av de andras 

andning, några andas fortfarande lätt efter 2-3 km medan andra kanske har gått ut för hårt och 
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det hörs på andningen att den är ansträngd. Även visuellt ”pratar” vi med varandra genom att 

vi läser av varandras kroppar och rörelserna för att finna vår väg bland alla löparna utan att 

kollidera. Också Allen-Collinson och Hockey (2007) beskriver temat med att anpassa val av 

väg och sätt att löpa beroende på omgivningen. Några av mina informanter beskriver hur de 

har tränat upp förmågan att läsa av gångtrafikanter när de springer på trottoaren och i både 

Stockholm och Belfast möter man löpare i stadsmiljö. På Premiärmilen är det många löpare 

och lite trångt bitvis, men på videon som Team Stockholms Marathons anlitade fotograf 

Micke Sjöblom tar säger en man att trängseln inte blir störande eftersom här är ”riktiga löpare 

som vet hur man ska springa”.33 

Ibland när man springer ensam eller på olika lopp händer det att löparna kan ”smitta” den 

andre till att öka farten. Vid slutet av många lopp hörs det kommentarer som att ”tack för att 

du drog mig i det sista så att jag fick en bättre tid”. Löparnas prat med varandra är alltid 

uppmuntrande och positivt trots att tempo, styrka och erfarenhet är olika. Ibland försöker 

löparna medvetet få igång varandra med kommentarer som att ”nu får vi väl öka” med 

förhoppningen att den gemensamma kroppsliga ansträngningen ska ge extra energi. När det 

gäller tävlingar brukar det ofta var en positiv grej bland löparna att peppa varandra, särskilt på 

den sista biten. Min egen upplevelse av det, som jag hört att flera andra löpare delar, är att det 

känns i kroppen som att du får mer energi och ork att fortsätta springa ett tag till. Några 

beskriver hur de under lopp brukar ta rygg på en annan löpare för att den ”håller ett sådant 

tempo som jag klarar av och då känns det lättare i kroppen att springa”.  

Jag möter också löpare som är aktiva med andra träningsaktiviteter, exempelvis gym, 

simning, dans och särskilt yoga. Några av dem jag pratar med kombinerar löpningen med 

andra aktiviteter som de tycker också gör dem till bättre löpare och påverkar den kroppsliga 

upplevelsen av att springa.  

Björn: Tränar du någonting annat förutom löpning 

Matilda: Jag brukar gå på dans hos Friskis & Svettis 

Björn: Gör du det mer än vad du löper 

Matilda: Jag gör det två till tre gånger i veckan hela året. Löpningen väljer jag när det blir 

varmare! 

                                                
33 http://www.youtube.com/playlist?list=PLB08F87372E5F14CE&feature=plcp 
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Matilda berättar sedan hur hon tycker att dansen gör henne smidigare och att hon märker att 

rytmen i kroppen som hon får genom att dans också hjälper henne på löpturerna. Jag möter 

också löpare som kombinerar löpningen med yoga, några för att få mer av den meditativa 

känslan som de upplever i löpningen eller som Linda säger: 

Björn: Do you have some other training besides your running? 

Linda: I do yoga  

Björn: Can you explain why you are doing yoga 

Linda: It is hard to say. I think the yoga prepares my muscles before the running  

Löparna hittar sin egen variant av träning för att minska skaderisken. Jag tänker att Turners 

begrepp ”self-making” passar här. Löparens känsla för sin egen kropps behov och valet av 

kompletterande träning som passar dem ger också en känsla av mening. Halahen berättar att 

hon förutom löpning också kör spinning och core övningar. Hon säger:  

”jag har känsliga ben och behöver variera min träning för att stärka benen för löpningen och 

inte få skador eftersom mitt nyårslöfte till mig själv är att klara av att springa Tjejmilen den 

första september i år”.  

Halahen betonar också vikten av att variera sin träning och att även lägga in vila. Här märker 

jag lite olikheter bland dem jag pratar med, några är medvetna om vikten av vila och 

återhämtning medan andra är mer fokuserade på att prestera så bra tider som möjligt och att 

de då pressar sig mer. Några säger samtidigt att de är medvetna om risken för skador, men att 

man trycker undan de tankarna. Sandra växlar mellan att springa ute och att gå till gym för att 

”man vill ha bättre styrka och bättre kondition”.  

I det här stycket har fokus varit på den kroppsliga upplevelsen av löpningen. Löpningens 

”embodied consciousness” är tydlig på olika sätt som med egen rytm och att känna sig 

hemma på en viss sträcka. Den skapar en känslomässig inre bild av att vara löpare. I detta 

stycke har också innebörden av den gemensamma kroppsliga upplevelsen på lopp eller 

träningsrundor diskuterats.  

I nästa stycke beskriver jag två speciella kroppsliga och känslomässiga upplevelser av 

löpningen som informanterna beskriver med orden ”wow” och ”yeah”, vilket i litteratur och 

tidigare forskning överensstämmer med känslan av flow (Csikszentmihalyi, 2006).   
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Ett avslutande ”wow-flöde” och ”yeah-flöde”  

Uttrycken ”wow” och ”yeah” kommer från några informanter när de ska beskriva kroppsliga 

och känslomässiga upplevelser av att springa. Det finns också löpare som eftersträvar en 

upplevelse i kroppen som nästintill är meditativ, vilket jag ska återkomma till längre fram i 

kommande kapitel. Många löpare brukar tala om att de sedan en bit in på löpturen kommer in 

i en fas där löpningen blir som en del av kroppen och några säger att det känns som att ”jag 

har kommit in i den andra andningen”, vilket levande beskrivs med armarna utsträckta som att 

flyga. Allen-Collinson och Hockey (2007:5 ff.) tar upp betydelsen av rörelse och rytm som 

flera av mina informanter pratar om att de känner under löpturen. De många berättar om 

ligger nära känslan av flow, som sedan tidigare är beskriven av Csikszentmihalyi (2006), som 

är en upplevelse av lycka, nästan eufori och en stark känsla av medveten närvaro. Känslorna 

av detta kommer framförallt menar några när de springer ute i naturen. Taube (2011:152) tar 

också upp begreppet ”runners high”, en stark känsla av välmående, som kom fram när 

forskarna på 1970-talet intervjuade långdistanslöpare. Taube (2011) menar att det var då man 

började förstå betydelsen av fysisk aktivitet och att hela kroppen påverkas av detta så att 

löparen mår bra. Många av löparna jag pratar med tar spontant upp känslan av att må bra och 

några använder också löpningen för att minska stress och att uppnå en meditativ känsla under 

löpturen. 

Halahen beskriver en känsla av öppenhet som hon säger hör ihop med en känsla i kroppen 

som att när hon sprang en mil var det ’ett wow’ flöde i hennes kropp och i detta kan hon 

känna sig stark och nöjd. Det är inte bara löparna som upplever detta, även Wulff (2008:525 

ff.) tar upp känslan av flow för dansarna. Löparen blir ett med löpningen, stegen kommer med 

automatik och efter en tid blir löparens kropp van vid rörelserna. Kunskapen är förkroppsligad 

för att använda Merleau-Pontys begrepp (Carman 1999) och några beskriver känslan som att 

”sväva” eller att ”flyga fram”. Detta anknyter till känslan av helhet som Halahen pratar om, 

som funderar vidare och beskriver hur springandet blir en känsla och att det hänger ihop med 

att känna sig stark och fri ”du kan välja precis var du vill springa när du är ute”.  

WH lyfter också fram en känsla av wow-flöde då han menar att löparen under sin tur ska 

känna ett ”yeah” när den ger sig ut. Detta lyfte också Niina Erikson fram på en föreläsning 

som jag var på, som handlade om den mentala känslan som en löpare ska ha. Hon menade att 

löparen ska alltid känna en stolthet och styrka, efter passet ska han eller hon tänka ”ja nu har 

jag fixat detta”. Du påverkas också av en känsla av wow-flöde när du får höra av människor 
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”bra jobbat”. När jag känner en seghet i benen när jag springer ett lopp brukar jag ofta tänka 

på att detta fixar jag och försöker pressa och pressa in till den sista kilometern, när jag sedan 

har kommit in i målet känner jag både en ”wow” och ”yeah” med känslan att nu har jag fixat 

det igen. Att klara den sista backen kan också vara en del av ett ”wow-flöde” som löparen 

skapar med en känsla av prestation inom sig själv av att ”nu har jag klarat den”. En av mina 

informanter säger att ”när det ibland är backträning så brukar jag alltid bli nöjd över att jag 

har klarat den”. Stark känner man sig också när man har klarat av någonting, ”även om det är 

den vanliga löprundan” och det känns bra i hela kroppen. Detta återkopplar till Taube (2011) 

som beskriver den starka känslan av välmående och runners high efter en löprunda, vilket 

skapar en drivkraft till att springa igen. Detta ”wow-flöde” uttrycks och fångas också av 

Linda som planerar att öka träningen lite för att kunna klara Belfast Marathon. Hon säger till 

mig ”every week I sat a target of how long I run and after that I have sat that target I am being 

satisfied”.  

Även om benen värker efter löpturen så är många av löparna nöjda och några lägger direkt 

upp Twitter hur det gick och i kroppen finns en känsla av stolthet och glädje. I ritualen vid 

hemkomsten hör det för många till att, som flera informanter säger, kanske äta en banan och 

dricka lite vatten eller mjölk/fil. Löpartröjan är svettig och det finns en doft av svett runt 

löparen vilket också bidrar till en bra känsla av att ha ansträngt sig. Löparen kanske träffar en 

kompis eller någon i familjen efter löpturen och någon frågar då ofta ”hur gick det” och 

löparen svarar antingen att ”det har gått bra, det känns som att jag kommer att förbättra min 

tid på nästa lopp” eller vissa dagar blir svaret att ”idag var det segt, jag har inte tränat så bra 

sista tiden” eller ”jag slarvade med att äta innan”. Löparen som springer för att må bra, som 

kanske spontant gett sig ut på en tur för att bli av med dagens stress eller, som en informant 

säger, ”för att ta bort irritation” känner en kombination av lugn och energi. Det känns bra igen 

och det finns ett driv i kroppen. Det som flera av löparna säger är att ”löpningen gör mig 

entusiastisk och energisk” och en säger ”att du kan inte vara ledsen efter ett pass”. Den 

kroppsliga känslan av ”wow”-flöde är tydlig för många jag talar med. 

Den känslomässiga och kroppsliga upplevelsen av uppmuntran, ett ”yeah” och att vara bra 

samt en känsla av stolthet finns med i berättelserna hos några löpare. Det är ”känslan av att 

kunna känna sig som en vinnare när du klarat av något” säger en löpare och att man alltid ska 

försöka uppnå den känslan och kunna säga till sig själv ”ja nu har jag lyckats” vilket Halahen 

liksom många andra löpare beskriver. WH pratar också om att känna sig engagerad av 

löpningen och menar att om människor är intresserade av något så blir de engagerade, vilket 
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han funderar vidare på och säger ”även om löparen har sprungit ensam så finns det en 

samvaro efteråt och du säger yeah tillsammans”. På årets maratonlopp i Stockholm blev jag 

glad när en i publiken sa till mig ”det är bara fem minuter kvar till mål” då kände jag ett wow 

och att det var bara att öka mitt tempo och vi var några löpare som gemensamt orkade dra upp 

tempot.  

I det här stycket beskriver flera att löpningen ger känslan av en stark kropp fysiskt som med 

tiden klarar allt mer, det är en känsla av ”wow” och ”yeah”.  Jag menar att detta också ger en 

psykologisk känsla av att vara stark. Känslan av stolthet, uppmuntran och peppningen mellan 

löparna i runningscape, kan också sägas ha en social anknytning till samhället, där betydelsen 

av att vara aktiv är tydlig. Löpningens känslor är på det sättet bärare av tre budskap inom 

löparen, det biologiska, det psykologiska och det sociala. Löpningen ger biologiskt en känsla 

av lugn och energi som psykologiskt upplevs som en stark känsla av välbefinnande ibland 

med ett flow eller yeah och löparen bär också kunskapen om att det är rätt att ur ett 

individuellt och socialt perspektiv att aktivt ta hand om sig själv. 

I nästa kapitel ska jag mer fokusera på löpningens känsla som skapar mening för löparen. Jag 

kommer också att presentera olika teman av känslor och förhållningssätt till löpningen 
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Löpningens känsla: en meningsskapande 
aktivitet 

Introduktion 

Lutz och White (1986) menar att emotioner är en del av naturliga och biologiska mänskliga 

erfarenheter som är viktiga i ett antropologiskt perspektiv. Kroppsliga och känslomässiga 

upplevelser är tydliga i löparens vardag och bidrar till löpningens känsla av meningsskapande 

aktivitet för många av löparna. Jag har på olika sätt haft med frågor om löpningens känslor 

och mening i mina intervjuer och i samtal med löpare under löpturer och lopp.  

I intervjuerna kan jag se att löpningens kroppsliga upplevelser och känslor som energisk, 

stark, fri, spontan, entusiastisk, glad, fri och öppen lyfts fram av flera löpare. I samtalen 

noterar jag sedan att innebörden av känslorna skapar mening på olika sätt för löparna och jag 

har sett några olika teman som jag kommer att presentera under olika underrubriker.  

De teman jag lägger fram har jag funnit genom analys av mina intervjuer och samtal där jag 

sett att den mening löparna ger löpningens känslor framträder i återkommande mönster.  

Följande bild får ge en överblick till hur dessa olika känslor hänger ihop med varandra och 

som jag förtydligar i texten: 

 

  Figur 1: Beskrivning av den dubbla känslan med olika upplevelser och mening för löparen 
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Ett framträdande tema i berättelserna är att löpningen skapar en kombination av känslan 

energisk och stark med känslan lugn och fri i kroppen. Detta ger i sin tur en känsla av olika 

kroppsliga upplevelser, samma känsla ges olika mening. Några beskriver denna sammansatta 

känsla av energisk och lugn som ett redskap för att minska stress, som i sin tur kan påverka 

ångest, sömnstörningar. Andra beskriver den mer som en meditativ känsla34. När det gäller 

den meditativa känslan kan vi också se några olikheter. Meningen med löpning för några är 

främst upplevelsen av att känna sig fri och öppen, några säger att det dessutom kan minska 

stress. Upplevelsen av känslan energisk och stark får också olika mening för löparna. Några 

betonar mer upplevelsen av en stark kropp fysiskt och psykiskt. Andra lyfter fram den 

känslomässiga och kroppsliga upplevelsen av att ”ha roligt med sin kropp”. 

I min analys har jag också kunnat skilja ut tre typer av förhållningssätt till löpningen. Många 

av oss löpare har olika blandningar av dessa förhållningssätt, som också kan variera över tid. 

För några löpare skapar känslan av energisk och stark en grund för att låta löpning ta plats i 

livet genom träning, mål inför olika lopp, kunskapssökande och jag har här valt, efter 

inspiration från Wulff (2008:528 ff.) att kalla dessa löpare för ”prestationslöparna”35. Jag har 

skapat namnet ”känslolöparna” för dem som mer pratar om känslan i kroppen som meningen 

med att springa och de planerar inte sitt springande lika noggrant. För andra löpare skapar 

känslan av energisk och stark en mening med att uppleva hälsa som eget ansvar, jag kallar 

dem ”hälsolöparna”. De beskriver känslan av en hälsosam kropp på lite olika sätt. De är på 

det sättet en del av en hälsosam livsstil och får avsluta det här kapitlet.  

Det löparna beskriver som känslomässiga och kroppsliga upplevelser av löpningen anknyter 

till det antropologiska bio-psyko-sociala perspektivet på emotioner (Wulff 2007, Sonnby-

Borgström 2005, Milton & Svasek 2005). Löpningens känsla omfattar alla delarna samtidigt. 

Biologiskt kan löpningens positiva känslor beskrivas som en effekt av kroppens endorfiner. 

Psykologiskt skapar löpningen en känsla av mening. Valet att löpträna hänger för många av 

löparna ihop med upplevelsen av känslan att må bra. Upplevelsen av att själv aktivt kunna 

minska stress och irritation bidrar till en kroppslig erfarenhet att kunna påverka hur man mår. 

Samtidigt får de socialt en positiv inre bild över att vara en del av en hälsosam livsstil eller en 

löparvåg som det skrivs om i media och de påverkas också av den omgivande strukturen. 

                                                
34 meditation (lat. medita´tio 'eftersinnande', 'eftertanke', 'meditation', av me´ditor 'begrunda', 'reflektera över', 
'meditera'), övning som omfattar dels psykosomatisk avspänning, dels andlig utveckling, National Encyklopedin 
Antoon Geels (http://www.ne.se/lang/meditation, Nationalencyklopedin, hämtad 2012-08-02.) 
35 Wulff (2008) använder ordet ”thinking dancers” 
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Jag kommer i följande underrubriker, Känslan av energi och lugn, Prestationslöpare och 

känslolöpare samt Hälsolöpare och känslan av en hälsosam kropp skapar mening, att ge plats 

för dessa teman och förhållningssätt med olika informanters röster där de beskriver de känslor 

och mening löpningen ger dem. Med hjälp av citat som jag lyft ut från texten har jag också 

delat upp materialet för att tydliggöra olika perspektiv inom några teman.  

Känslan av energi och lugn 

Flera talar om att känna sig energisk, entusiastisk, stark samt fri, öppen och lugn. Dessa 

känslor skapar på olika sätt mening i löpningen och bidrar till att vilja springa. Farzad som 

springer ofta är också medveten om sin ”egen springstil” och beskriver den som både fysisk 

och psykisk. Han berättar att han känner sig både lugn och avslappnad, samtidigt som han har 

en stark känsla av styrka och energi i sin kropp. Den dubbla känslan av energi och lugn, till 

synes motstridiga känslor, beskrivs av flera löpare som en meningsfull del av löpningens 

känslor. Några av löparna fokuserar sedan i sina beskrivningar mer på energi delen och andra 

mer på att löpningen skapar känslan av fri och lugn. När det gäller just känslan av att vara fri 

och lugn finns det sedan två spår av kroppsliga och känslomässiga upplevelser av löpningen. 

Det första spåret innebär att löpningen skapar mening som ett redskap för att minska stress, 

som i förlängningen för några också kan minska sömnstörningar och ångest. Det andra spåret 

av löpningens känsla som fri och lugn menar några skapar en meditativ känsla i kroppen, som 

ligger nära till känslan av minskad stress och avspänning fast löparna pratar om denna känsla 

på ett lite annat sätt så jag har valt att dela upp dem i min analys. När det gäller känslan av 

energi finns det också två spår. Det första är att energi ger en känsla av att vara stark, både 

fysiskt och psykiskt, och i det andra spåret beskriver löparna känslan av att energin också ger 

en känsla av att kunna ha” roligt med sin kropp”. 

I det följande kommer de olika spåren att presenteras och varje spår inleds med ett citat från 

en av löparna eller illustreras av ett citat från en författare. 

 ”Du kan bara ge dig ut och springa när du vill och när du känner att du behöver 
rensa bland dina tankar”(Sandra)  

Många tar upp att löpningen har betydelse för att må bra, minska stress och kunna fokusera på 

det som är viktigt för dig. Det finns bland informanterna några som berättar att löpningen 

hjälpt dem att minska stressen och att de kan fokusera bättre på arbete eller studier efter en 

löptur. Känslan av att må bra genom löpning har också en fysisk påverkan på kroppen. 
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Scheper-Hughes och Lock (1987) menar att antropologen börjar gå allt mer mot det 

medicinska hållet för att förstå den kroppsliga aspekten. Kroppen liksom emotionerna 

omfattar många delar och i samtalen kring löpning blir vikten av att omfatta alla delar av det 

bio-psyko-sociala perspektivet tydligt då löpningens upplevelser av kropp och känslor 

omfattar allt. Taube36 (2011: 20) lyfter fram att ”fysisk aktivitet påverka alltså kroppen och 

psyket positivt och hjälper till i läkningsprocessen på många olika plan” och menar att en dos 

med rörelse minskar stressen liksom andra hälsoproblem. En informant säger också till mig 

att när hon känner sig arg och deprimerad brukar hon ge sig ut och jogga lite för att minska 

sin nedstämdhet. Jag möter liknande kommentarer från andra löpare också och 

uppmärksammar därför att Taube37 hävdar att ny medicinsk forskning nu diskuterar att 

depressioner ökar globalt på grund av för lite fysisk aktivitet. Med andra ord kan man säga att 

informanternas känslomässiga och kroppsliga upplevelser av att må bra har ett stöd i biologin 

och att upplevelsen förstärks i den nuvarande sociala strukturen som lyfter fram den här typen 

av forskning. Antropologins bidrag här är att uppmärksamma alla delarna, fältet är på det 

sättet när det gäller emotioner multilokalt inte bara till plats utan också inom människan.  

Några springer när de kommer hem från jobbet, på lunchen eller redan på morgonen för att få 

energi och bli av med stressen. För några blir här just morgonjoggen en bra start på dagen för 

att få energi. Christer menar att han trivs bäst med att springa på morgonen under vår och 

sommar. Känslan av att vara ett med naturen ger en bra start för resten av dagen. Även Farzad 

tycker om att starta dagen med en löptur. 

Björn: Vad menar du med entusiastisk? 

Farzad: Jag löper för det mest på morgonen och det är ett val jag har gjort.   

Björn: Kan du utveckla hur du tänker? 

Farzad: på morgonen är man lite trött och då kan det vara skönt med en jogging tur samt att 
känna sig ensam i naturen 

Hannah beskriver det så här: 

Suttit och pluggat varje dag, då kan det vara skönt att komma ut i friska luften och att det kan 

vara skönt att röra på sig efter en hård pluggdag 

                                                
36 Författare och psykiatriker 
37 Psykologisk Salong på Stockholms Stadsbibliotek i samarrangemang med Svenska Dagbladet, Tema: Träning för själens 
skull. 2012-05-09 



56 
 

TH reflekterar på ett liknande sätt. Han tänker på känslan från löpningen och som han 

beskriver som entusiastisk. Han säger: 

I made my choice to run. When I am running […] everything feels positive in running. It is 

just running, you cannot feel sad when you run   

Några som också är fysiskt aktiva på andra sätt lyfter fram det speciella med löpningen. De 

menar att det speciella med löpningen är just att det minskar stress och hjälper dem att 

slappna av. Sandra tänker spontant på känslan av irritation när hon reflekterar över att springa. 

För henne är det dock inte löpningen som irriterar utan hon menar att när hon springer tar hon 

bort all irritation och stress. Hon säger att ”löpningen ger mig en skön känsla”. Hon är nöjd 

med vad hon än tränar men menar att löpningen har den fördelen att ”du kan bara ge dig ut 

och springa när du vill och när du känner att du behöver rensa bland dina tankar”. TH lyfter 

fram att känslan av att vara fri och lugn att ”it is like this with the feeling of calm. I do not 

think of my problems when I run>…@”. Kaya berättar också att löpning ger henne en särskild 

känsla av att känna sig avslappnad, vilket jag vill att hon förklarar och då säger hon: 

Running make me relaxed and it is good. I feel to exercise and afterwards when you get home 

you feel more relaxed   

Studenten Erik skriver ett läsarmejl till SvD för att berätta om löpningens betydelse i hans 

vardagsliv: 

”Efter nästan ett halvår med svår ångest och sömnstörningar, som påverkade både studier och 

privatliv, tog jag steget förra våren. Steget att våga utmana mig själv och mina inre 

begränsningar. Det har faktiskt hjälpt. Jag löptränar fortfarande 3–4 gånger i veckan, skippar 

numera i stor utsträckning godis och äter mer protein och mindre kolhydrater. Resultatet är att 

mitt beteende har ändrats från passiv till aktiv, från rädd till modig och från hjälplös till 

omtänksam. Nyckelordet är att våga.” 38 

Marcel Aponno skriver på sin blogg om löpningens betydelse för att minska stress:  

”En annan faktor är att löpning har blivit en nödvändighet. Inte för att springa lopp utan för att 

få vardagen att fungera. Springer jag inte så blir jag sömnbrist-möter-lågt-blodsocker-möter-

PMS-möter-bad-hair-year. Ni förstår. Det blir inte bra. Så oavsett om jag anmäler mig till 

några lopp eller inte så skulle jag ändå ge mig ut i Skatås vackra skog och låta benen bära mig 

                                                
38 http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/traning-far-mig-att-orka-en-dag-till_6904991.svd 
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fram. Av lust. Så loppen blir bara en bekräftelse på vad jag redan gör. Det blir även en sporre 

att förbättra sig. Springa lite längre, lite snabbare. Motivation. Inspiration.”39 

I det här stycket har löpningens betydelse som redskap för att minska stress och ibland också 

ångest eller sömnstörningar lyfts fram. Just upplevelsen av att kunna påverka hur du mår är 

betydelsefull för några av löparna och skapar på det sättet en särskild mening med att springa. 

I nästa stycke beskrivs upplevelsen av den meditativa känslan som löpningen ger. 

”The here and now of bodily existence and presence” [Münch  1994:151] 

Löpningens känsla av att vara fri i kroppen är också något som betyder mycket för flera av 

löparna. Sam springer både på morgonen och efter skolan, ”jag känner mig lugn och avspänd 

med den meditativa känslan som löpningen ger mig”. Sam utvecklar vidare känslan av att bli 

avslappnad och att känna sig fri när han springer, han säger direkt att löpning för honom har 

med ”avspänd att göra”, vilket han sedan utvecklar ”man känner sig mer sinnesfrid och man 

kan göra vad man vill”. Han pratar också om att löpningen ger honom ”känslan av att vara 

nöjd med att man klarar av att göra något” och hans målsättning är att hålla igång och springa 

för att fortsätta må bra.  

Många lyfter också fram att löpningen ger dem tillgång till att vara med sig själva och att 

löpningen på det sättet är en individuell värld. Det är just det som är själva tjusningen med 

löpningen, att man kan vara med sig själv ett tag och kanske komma på egna tankar och 

komma in i en meditativ fas. I samtalet med TH kommer vi in på det individuella perspektivet 

och han utvecklar sina tankar med att du inte pratar med någon när du springer. Han menar att 

löpning är som en meditation och ”it is when you start to run that you feel that this is why it 

can be enjoying to run”. Den individuella känslan hör också ihop med att du kan springa var 

du vill och du behöver inte passa någon tid. Det är bara att ta på sig skorna och ge sig ut.   

Några av löparna jag pratar med vill förstärka den meditativa känslan och kombinerar därför 

löpningen med yoga. 

Christoffer sammanknippar löpning med en känsla av att vara fri när ”man är ute i naturen”. 

Hos många är det här tydligt att löpningen ger en naturkänsla. Det måste inte vara skog eller 

ängar utan kan lika gärna vara parker, stadskvarter. Några löpare lyfter fram möjligheten att 

springa på promenadvägar längs vattnet i Stockholm och Belfast. Flera av informanterna 

menar att efter en joggingtur i naturen blir man klarare i hjärnan. Det stärker känslan av att 

                                                
39 http://marcelaponno.wordpress.com/2012/01/16/vid-horisonten/ 
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man blir både mer klartänkt och lugn av löpning. Upplevelsen av att känna sig fri, närvarande 

och med en ”nu-upplevelse” som en informant säger skapar mening för löparen. 

Naturupplevelserna betraktas, av några, som en särskild känsla som du bara kan uppleva när 

du springer ensam i naturen. En informant försöker fånga känslan genom beskrivningen ”it is 

to feel the grass under your feet when you run”. Den meditativa upplevelsen är viktig också 

för AP och han berättar om känslan av att vara öppen. Han kopplar den till naturen och 

upplevelser av att vara ute. ”I just think that if you feel open it is because of the countryside 

and I see all things around me". En annan känsla som är hör ihop med att känna sig öppen är 

känslan av lugn och för honom är lugn ”also the countryside, it is quiet and you can be with 

yourself”.  

I flera berättelser hör jag om en känsla av närvaro i sin kropp. På engelska talar flera om mind 

som jag tycker är lite svårt att hitta en bra översättning på. De talar om när känslan blir som 

en helhet, kropp och ”mind” i ett. Några lyfter fram upplevelser av att kroppen känner sig 

stark och att ”mind” då förstärker känslan av att vara stark. Detta påminner om hur Hockey 

och Allen-Collinson använder sig av uttrycket ”mind-body” då de hänvisar till ett citat från 

[Münch 1994:151] ”the here and now of bodily existence and presence”(2007:2). Att kroppen 

i stunden skapar en relation mellan ”self-consciousness” och ”självet” vilket många av mina 

informanter kommer in på när de pratar om upplevelsen av helhet, det vill säga att styrkan i 

kroppen också ger känslan av att vara psykiskt stark.  

I det här kapitlet har löparnas upplevelser av en meditativ känsla som ger en upplevelse av 

närvaro i kroppen beskrivits. Flera lyfter också fram känslan av att vara med sig själv 

tillsammans med känslan att vara fri. För några betyder kombinationen löpning och 

naturupplevelse mycket och där olika sinnesupplevelser blir viktiga. I nästkommande stycke 

kommer jag mer att presentera löpningens känsla av energi.   

”När man är vältränad får man också mer energi”(Hanna)  

I intervjuerna är det flera löpare som talar om känslan av att vara stark när de tänker på att 

springa. Flera påpekar också att den känslan är både psykisk och fysisk. De som springer 

längre sträckor anser att det kan vara mentalt tufft att springa under en längre tid. Du måste i 

ditt inre kunna tro och känna att du klarar av att springa lite till fast kroppen kanske just då 

känns trött, säger en av mina informanter. Matilda menar att stark är känslan av ”[…]springa 

lite längre och utmana sig själv”. 
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Även Hanna berättar att löpningen har gjort att hon känner sig stark och ”att när man är 

vältränad får man också mer energi”. Vi diskuterar meningen med att hålla sig i form och hon 

fortsätter med att säga att ”jag tänker att det är skönt att röra på sig mycket[…] Kroppen är fri 

och inte låst”. Hon berättar vidare att ”när jag pluggade kändes min kropp stel och instängd” 

och så fort hon hade sprungit en löptur så var hennes kropp friare. Sandra lyfter också fram 

detta med att löpningens känsla är att uppleva kroppen som energisk och stark både fysiskt 

och psykiskt ”när man tar sig till träningen”. 

Alla löpare beskriver att löpningen ger dem en känsla av styrka. Hannah menar att hon ibland 

kombinerar styrketräning och löpning som då blir det till en helhet av att ”må bra med att röra 

på sig på olika sätt” och att det ger extra energi och känsla av styrka. Utmaningen är för henne 

som för många andra också en del av välbefinnandet och hon förtydligar det med att 

”generellt kunna springa snabbare för min egen del”.  Det får dock olika betydelse beroende 

på om de springer för att prestera allt bättre tider eller om de springer för att känna känslan av 

en stark kropp. TH beskriver sig som vältränad och berättar om löpningens betydelse för 

honom: ”some day you feel more lazy but after I run it is different, it give me energy 

afterwards and I can do other things!” 

Ibland kan löpningen också vara en del av fysisk aktiv livsstil, som exempelvis att både vara 

löpare och fotbollsspelare, rugbyspelare eller handbollsspelare. Några personer berättar att 

meningen med att löpträna då förstärks. Du springer både för dig själv och också för att hålla 

sig i form för lagets skull, de känner sig bra på löpturen med känslan av att bli starkare i 

benen. Några jag pratar med här menar att de ska fortsätta löpträna när de slutar med andra 

aktiviteter, ”löpningen är så enkel att ta med och betyder så mycket för att må bra” säger en 

informant och en annan menar att ”löpningen kommer jag aldrig att släppa även om jag slutar 

med rugby”. 

I det här stycket har känslan av energisk som är betydelsefull för löparna presenterats. 

Känslan ligger nära upplevelsen av att kunna påverka kroppens välbefinnande och här är 

tyngdpunkten mer på styrkan av att vara energisk än att känna ett lugn. I nästa stycke kommer 

jag att lyfta fram hur känslan av energisk mer sammanknippas med att känna glädje med 

löpningen. 
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”Det är roligt att springa men det ska vara som en lek”(Farzad)  

Kroppen är ett tema som mina informanter återkommer till mycket både när det gäller den 

fysiska kroppen, men också de tankar som finns inom oss själva, som att känna att löpningen 

ger en rolig och positiv känsla. Sebastian menar att han planerar sina sträckor och att efter 

löpningen blir han ”gladare inom sig själv”. Även Allen-Collinsson (2005:7) noterar att både 

hon och hennes kollega springer mer och snabbare är vad som är hälsosamt bara för att det är 

så roligt att löpa.  

Valet av livsstil som löpare skapar för många av löparna jag möter en känsla av att vara i sin 

kropp. De upplever sin kropp, är i sin kropp och uttrycker just känslan av styrka och glädje i 

sin kropp när de springer. Linda berättar om ”the physical feeling to feel strong” och hon 

säger att löpningen ”is the best way to be fit and you feel more happier”. Många lyfter fram 

att de har roligt när de springer. Löpningen känns meningsfull för många eftersom den just 

ger en känsla av att kunna påverka hur de mår och glädjen i att kunna använda kroppen på 

olika sätt. Löparnas upplevelse av sin kropp är på det sättet motsatsen till det Orbach 

(2010:144) tar upp om att ”we aren´t being creative with our bodies and having fun with 

them”. Orbach diskuterar här visserligen valet av en livsstil som mer går ut på att disciplinera 

kroppen och att anpassa den utifrån upplevelsen av krav från omgivningen. Din kropp blir då 

mer som ett objekt som du ska disciplinera och forma efter vad du uppfattar att den 

omgivande strukturen kräver. Nu är ju inte min metod här ”the social body” för att återknyta 

till Scheper-Hughes och Locks (1987:8 ff.) uppdelning av metod, som jag diskuterar i 

metodkapitlet, för att studera kroppen. Den omgivande strukturen finns dock med som 

bakgrund till den kroppsliga och känslomässiga upplevelsen som är fokus i den här studien. 

Mo springer just nu bara två gånger i veckan men om han hade mer tid skulle han springa 

varje dag eftersom ”I am happy when I run”. Han jämför det med yoga: ”you do not think of 

anything, it is like yoga” och fortsätter med att betona att ”you can relax”. Sahad har liknande 

tankar och berättar att ”jag känner mig glad av att springa” eftersom ”jag då känner mig fri 

från allt annat”. 

Hanna menar att du kan byta träning. Det viktigaste är ”att träningen är rolig, för är det inte 

roligt att träna annars då är det en risk att det inte blir av”. Farzad säger direkt att ”det är roligt 

att springa men det ska vara som en lek”. Sandra har ett likande förhållningssätt med att 

löpningen är rolig. För henne är det lekfullt och roligt att utmana sig själv. Hon gillar 

utmaningar och att ”det är bara att bestämma sig […] och ge sig fan på att bli bättre”.  
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Glädjen är tydlig här hos en kvinna som springer med Team Stockholm Marathon: 

Bubblar så av löparglädje att jag måste dela med mig! Eftersom jag inte kan komma ikväll 

sprang jag på morgonen. Helt ljuvligt! Det bästa var att jag sprang en sträcka jag inte sprungit 

på ett tag och då blev det så uppenbart hur min löpning utvecklats under tiden med TSM. 

Stoltare hållning, bättre känsla både i uppförs- och nedförsbackar 

Jirhe säger allvarligt att han inte vill vara professionell löpare. Han vill bara ha kul och kanske 

utmana sig själv lite mer. Han säger att han vill löpträna mer i Belfast och att han vill hitta ett 

bra ställe att kunna löpträna på. Det kan här vara intressant att notera att i sin årliga 

undersökning tar Riksidrottsförbundet också upp frågan varför man idrottar och de två 

vanligaste anledningarna är för att hålla sig i form och för att det är roligt vilket anknyter till 

det mina informanter lyfter fram som meningen med att löpträna. Appelblad (2011: 97) 

diskuterar också att skälet att löpträna och springa maratonlopp allt mer är för att det är roligt.  

Det här stycket har handlat om känslan att ha ”roligt med sin kropp”, som en av mina 

informanter sammanfattar meningen med att springa. Känslan av roligt kommer både av att 

kroppsligt kunna utmana sig själv och den känslomässiga upplevelsen av glädje när de 

springer.   

I de kommande avsnitten kommer jag att presentera olika förhållningssätt till löpning. 

Prestationslöparen och känslolöparen samt i ett eget avsnitt hälsolöparen. Meningsskapandet 

kring löpning ser lite olika ut för löpare och jag kan konstatera att det finns olika innebörd och 

mening med löpningen som skapar olika typer av identitet som löpare. Det finns löpare som 

mest springer utifrån känslan att det kul och för att må bra. För andra är det mer känslan av 

prestationen som driver dem. Ett tredje förhållningssätt är ta hand om sin hälsa och eget 

ansvar viktig. För att tydliggöra skillnaderna mellan löparna har jag valt att beskriva dem som 

tre olika typer. I första avsnittet beskriver jag de första två och återkommer till den tredje 

typen i nästkommande avsnitt. En del löpare är på olika sätt en blandning av dessa typer. Jag 

har här inspirerats till namnen prestationslöpare, känslolöpare och hälsolöpare av Wulff 

(2008:528 ff.) som talar om en grupp dansare som hon kallar ”thinking dancers” som 

kännetecknas av att de läser om dans, diet, tränar mer än andra och kompletterar sin träning 

med exempelvis gym träning.  
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Prestationslöparna och känslolöparna 

Bland löparna hittar vi ”prestationslöparna” som lägger ner mycket tid för att uppnå sina mål. 

Enstaka löpare jag mött tränar för att kvalificera sig för Boston Marathon. Det loppet kräver 

löparen måste kunna springa ett maratonlopp på en viss tid. Exempelvis måste en manlig 

löpare upp till 34 år springa på under 3:05 och som kvinna under 3:35, vilket kräver 

omfattande och lång träning. Några av löparna jag mött anstränger sig för att göra allt rätt vad 

det gäller träning, mat, kläder. De som har dessa höga mål prioriterar träningen. Det hände 

exempelvis att jag hörde någon klaga över att familjen krävde att de var med på någon 

familjefest vilket slog sönder träningsschemat.  

De löpare som springer för att det är kul beskriver också mer känslor av att löpning är en 

glädje och avkoppling. Det är något de mår bra av. Jag kallar dem för ”känslolöparna”. Min 

upplevelse är att de ”är” i sin kropp med en annan innebörd än de vars fokus är att utmana sig 

själva och prestera mer än vad de tidigare har klarat av.  

Känslolöparna pratar mer om att träningen ger känslan av lugn och ro i kroppen. De mår bra 

och det är därför de springer. För gruppen prestationslöparna som vill prestera är det mer 

allvar i tonen och varje träningspass är viktigt för att de ska klara sina tidsmål. Känslolöparna 

är inte heller lika fokuserade på att alltid äta rätt. De bekymrar sig inte särskilt mycket om de 

måste ställa in en löptur för att något annat händer. Det är lite som Sebastian pekar på att ”jag 

springer när jag känner för det” och andra kan tänka att med mer planering så känner du dig 

professionell.  

Prestationslöparna talar mer om teknik för att bli snabbare och sätter upp tidsmål inför lopp 

eller sträckor. De uppmärksammar också, att de som löpare blir bättre på att organisera och 

planera. I några av intervjuerna finns det då också berättelser om att löparen är bättre på att 

organisera och planera sitt liv. Några av informanterna menar att ett kännetecken på en löpare 

är att han/hon planerar sitt liv noggrant för att få in minst tre löppass i veckan och att det 

dessutom ska inkludera planer för att springa något eller några lopp. Här menar de att det 

planerandet kring löpningen också förs över till deras övriga liv och att de blir allmänt bra på 

att planera. Känslolöparna är mer spontana och planerar inte alls sin dag eller löpningen. 

Några av mina informanter säger att de inte planerar sitt liv. Sebastian menar att ”plötsligt ger 

jag mig ut för att löpa”.  
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Detsamma gäller för Farzad: 

Björn: Vad menar du med spontanitet? 
 
Farzad: Jag har ofta inget planerat men när jag känner att jag behöver springa sms:ar jag till 
min väninna om vi ska springa på morgonen eller kvällen  

Vi kan här se att om du inte tränar för något speciellt så blir det inte som en rutin. Drivkraften 

för att springa är istället exempelvis att hålla sig smal, få bra kondition eller att koppla av och 

minska stress. Det är då individen ger sig ut.  

Linda försöker träna så bra hon kan för Belfast Marathon som äger rum i början av maj. Hon 

berättar under intervjun att hon nu börjar springa tre gånger i veckan och ”I have one short 

run, one medium run and one very long run”. Men hon gör inte bara detta utan också yoga. 

Jag frågar henne varför hon gör yoga och hon berätta att "I think these complements each 

other " och när jag ber henne berätta hur hon tänker berättar hon att ”it’s hard to say, I think 

yoga prepare my muscles before the running”. Hon planerar att öka lite för att kunna klara 

Belfast Marathon och hon säger till mig ”every week I sat a target how long I run and after 

that I have sat that target I being satisfied”.  Linda är här ett exempel på en prestationslöpare. 

För prestationslöparna är det också viktigt att alltid äta rätt mat. De som mer springer för att 

det är kul och för att allmänt må bra så får maten inte så stor betydelse. Halahen säger till mig 

”jag äter pizza när jag känner för det”. Andra löpare menar att ”när jag springer kan jag unna 

mig lite mer om jag känner för det”. Några personer har sedan en längre tid ätit samma kost 

och som de trivs och mår bra av, så de ser ingen anledning till att byta sina matvanor. Andra 

av intervjupersonerna, de jag här kallar prestationslöparna, berättar att de ständigt läser kring 

mat och träning samt att de ibland testar nya metoder för att leva bättre och prestera bättre på 

löpningen. En informant säger till mig att ”jag har börjat äta enligt GI-metoden” för att hon 

anser det är bättre för henne. Andra personer påpekar att de testar att äta vegetariskt för att se 

hur det känns och om det påverkar löpningen. En av mina informanter säger att han köper 

påsar med kolhydrater och proteiner som han dricker före ”maran” för att ”kunna äta som jag 

brukar och inte behöva tänka på kolhydratladdningen”. Andra säger att de brukar äta enligt ett 

noggrant schema för att kunna klara ansträngningen med ett maratonlopp. Vi kan här se en 

upptagenhet med kroppen och upplevelsen av den hos både motionärer och professionella 

som Wulff (2007) och Allen-Colinsson och Hockey (2007) också beskriver. 

Andra faktorer som påverkar meningsskapandet och känslorna kring löpning bland löparna är 

om de vill träna i grupp tillsammans med andra eller ensamma. Prestationslöparna och 
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känslolöparna kan av olika skäl välja att springa i grupp eller ensamma. Även om det är som 

TH påpekar att löparen alltid är ensam även om de springer i grupp eller med en vän, så 

menar jag att det finns skillnader också i samma val. För några känslolöpare som framförallt 

springer för att det är kul blir innebörden av att springa i grupp att du delar känslan i 

löpningen med de andra. Det är helt enkelt socialt och roligt att mötas tillsammans med andra 

och att dela känslan av glädje och en oro när det inte känns bra. Det har för några en stark 

betydelse att vara med andra som du delar livsstil med. Löpningen blir då mer som ett sätt att 

umgås med likasinnade, vilket inte tar bort att du kan sätta upp mål och vilja klara ett lopp på 

fem km, en mil, ett halvmaratonlopp eller maratonlopp. Den grupp av löpare som drivs mer 

av att utmana sig själv som prestationslöparna kan också välja grupp för att få del av goda råd 

från andra med samma höga mål.  

Jag talar också med ett par löpare som väljer att träna själva och tycker att det är ett bäst att 

själv läsa litteratur kring löpning, själv söka upp kontakter och planera sin träning utifrån det 

mål de själva satt upp. Här finns det mål som handlar om att kunna springa milen på under 45 

minuter som för Christoffer eller att springa maraton på under 3 timmar för att kunna 

kvalificera sig för Boston Marathon. Dessa löpare är prestationslöparna och för dem är 

identiteten knuten till prestationen vad gäller tid på olika lopp, egna löprundor eller i träning 

tillsammans med andra. Några av dem jag kallat känslolöpare väljer att springa ensamma för 

att de vill uppleva den meditativa känslan och tycker att den blir större om du är ensam med 

den egna rytmen. Några som springer kortare sträckor snabbt menar också att det är bättre att 

springa ensam för du kan ändå inte prata med någon. 

I det här kapitlet har jag visat på två olika förhållningssätt till löpningen. Prestationslöparen är 

till skillnad från känslolöparen mer engagerad i att få så mycket kunskap som möjligt om 

löpning och sin egen kropp för att prestera bra på löpturer och lopp. Känslolöparen är mer 

spontan och den egna kroppsliga upplevelsen av egen rytm är det som skapar mening med 

löpningen. Både prestationslöparna och känslolöparna kan lyfta fram att upplevelsen av en 

hälsosam kropp genom löpning skapar mening och att de gärna tipsar andra om att börja 

löpträna av det skälet. För hälsolöparna är detta extra viktigt och här är också känslan av eget 

ansvar tydligt. I nästa stycke ska meningsskapandet med en förhållningssättet som hälsolöpare 

och känslan av en hälsosam kropp som löpningen ger diskuteras. Hälsosam är här ett ord som 

används av informanterna och det är viktigt att poängtera att den här studiens fokus är 

informanterna känslomässiga upplevelser av hälsa. 
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Hälsolöparen och känslan av en hälsosam kropp skapar mening 

"When you run you put thing in perspective"(TH)  

Idag finns det betydligt fler löpare ute och det finns betydlig fler lopp världen över. Petra 

Månsson berättar på SvD maratonblogg att en ny undersökning från Löplabbet, där de frågade 

2000 personer om deras löparvanor, visar att löpartrenden är stark. Enligt undersökningen 

löptränar var femte svensk minst en gång i veckan eller oftare. Att må bra och att det är enkelt 

att springa är den främsta anledningen till att man löptränar40. Det lyfter också flera av mina 

informanter fram, ”det är bara att gå ut och springa när du känner för det”. Samma tema 

kommer i flera artiklar under våren samt i ett radioprogram ”Kropp & Själ”41. Löparens 

stolthet och känsla av mening kan på det sättet förstärkas både av att må bra kroppsligt och 

känslomässigt samt av att veta att du är en del av det som uppfattas som en hälsosam trend där 

du kan spegla dig.  

Några av informanterna berättar också om sina tankar om att ”valet att leva hälsosamt med 

löpning” också påverkar valet att vilja bidra till ett hälsosammare samhälle. Den här typen av 

löpare kallar jag här hälsolöpare, där det finns med både fokus på hälsa och upplevelsen av att 

ta ansvar för din hälsa. Det gör att löpningen känns extra meningsfull. Jirhe som läser medicin 

säger att hälsoperspektivet är viktigt för honom. Han känner sig nöjd när han kan se nöjda 

löpare, för då tänker han att de fortsätter att springa och kan inspirera andra till att springa. 

Han menar att det är en kombination av att tänka på hälsan och känna sig nöjd som är ett skäl 

till att ta hand om sig själv genom löpning. När vi fortsätter prata om att han själv löper så 

säger han att löpning ger energi och att han därför kan gå överallt istället för att behöva 

använda en bil eller kollektivtrafik. Jirhe menar det är lättare för en löpare som är vältränad 

att välja cykel och att gå istället för att ta bil eller buss. De jag talat med menar att med en 

stark kropp och mycket energi i kroppen är det lättare att välja bort bilen och välja allmänna 

kommunikationer. Några av dem jag samtalat med väljer också att springa till eller från jobbet 

för att få den dagliga dosen av rörelse som de känner att de behöver för att må bra. Några 

påpekar här att de också kan vinna tid eftersom att det kan ta en stund med köer eller att 

kollektivtrafiken kan bli försenad. Det är bara vinster med att löpträna och orka mer. TH säger 

också "when you run you put thing in perspective". Detta anknyter till innebörden av att vara 

en hälsolöpare där också känslan av ansvar är viktig och ger ett perspektiv på individen och 

                                                
40 http://blog.svd.se/maratonbloggen/2012/03/23/loparvagen-haller-i-sig/ 
41 Sveriges radio P1 Kropp&Själ tisdag 19 juni 2012 kl. 10:03 
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samhället. Hälsolöparen vill ta ansvar för en hälsosammare kropp och samhälle. Upplevelsen 

av att göra det är också en faktor som kan bidra till upplevelsen av känslomässig stolthet, 

vilket TH och andra anknyter till. Löpning och träning en del i de val vi gör i vardagen för att 

hålla vår kropp i bra kondition så länge det går, vilket särskilt några av de lite äldre 

informanterna lyfter fram. En man säger ”om du löptränar och kanske går på gym också så 

kan du må bra tills du är 70 år”. 

I ett vidare perspektiv anknyter löpningen till känslor kring hälsa, något som flera av 

intervjupersonerna tar upp. I förlängningen kan vi fundera på vad det i ett hälsoperspektiv kan 

betyda att beskriva och uppfatta sig som någon som gillar att röra på sig jämfört med dem 

som inte alls vill eller tror sig att inte kunna röra på sig. Under min tid i Belfast kan jag också 

notera att det finns en koppling mellan hälsa, lopp och även välgörenhet, i Storbritannien är 

välgörenhet är en del av alla maratonlopp. När jag intervjuar löpare i Belfast blev jag av flera 

uppmärksammad på en stor affisch i Belfast med uppmaningen att ”Get Running and 

Fundraise for NI Chest Heart and Stroke” och ”Would you run if someones life depended on 

it?”  

 
  Bild 4: Affisch i Belfast med uppmaningen att ”Get Running and Fundraise for NI Chest Heart and Stroke” 

 

Det kan sägas att du uppmanas att tänka på egen hälsa genom att springa samt bidra till 

forskningen för de som drabbats av en stroke och för några av informanterna kändes det extra 

meningsfullt att springa när du också bidrog till forskning och välgörenhet. Detta anknyter till 

livsstilsvalet löpning som för några också blir en extra meningsskapande aktivitet när det 

gäller valet att leva ett hälsosammare liv, vilket också löparna jag mötte i Belfast lyfter fram 



67 
 

samtidigt som de pratar om annonsen för ett starkare hjärta. Hälsolöparna med känslan av 

eget ansvar reagerar sannolikt mer på detta.42 

“If you are thinking about the brain and health you can be more healthy and you 
can plan the day better if you be a better man”(TH)  

Orbach(2010) lyfter fram att föreställningen i samhället är att en smal kropp är det bästa. Det 

påverkar sannolikt en del löpare. I en del samtal med löpare är just upplevelsen av att vilja bli 

smal eller smidig inledningsvis det som skapade mening med att löpträna. 

I mina intervjuer möter jag olika tankar och känslor kring kroppen och där några också pratar 

om känslan av krav på olika sätt43. Några av mina informanter som berättar om en konstant 

känsla av att alltid ha känt sig klumpiga och att kraven på gymnastiken i skolan var tunga. För 

dem har löpningen inneburit att de fått ändra sin självbild. Självkritiken har bytts mot stolthet. 

Känslan av revansch mot gymnastiklärare märks när en av mina informanter säger ”I want to 

show him”. För några av mina informanter blev ”bilden i spegeln av en allt fetare person” 

anledningen till att de började träna. Scheper-Hughes och Lock noterar att den hälsosamma 

stilen är något som uppmuntras på samhällsnivå och att olika samhällsinstitutioner engageras 

för att få medborgarna att leva ett hälsosammare liv. Upplevelsen av samhällets krav på att 

kroppen ska vara perfekt kan leda till ett mer tvångsmässigt springande och där du kanske 

minskar för mycket på maten för att bli ännu smalare (1987:25 ff.).   

En av informanterna berättar hur han fick kämpa för att få bort sin övervikt. Han slutade med 

grädde och andra fettiga produkter som smör. Han berättar för mig att nu när han äter 

vispgrädde och andra fetthaltiga produkter blir han spyfärdig. Nu kör han korta pass så ofta 

han kan för att hålla vikten. En annan informant berättar att han började träna förra sommaren 

för att gå ner i vikt. Han startade då med att springa en timme vilket han sedan ökade till två 

timmar. Nu brukar han för det mesta använda löpband för att han tycker att det är enklaste 

vägen att fortsätta att gå ner i vikt samt att han själv kan bestämma när han vill träna.  

                                                
42 Det kan här noteras att välgörenhet i samband med lopp börjar komma i Sverige också, exv. till vårens 
GöteborgsVarvet kunde du för 1000 kronor få en startplats i startgruppen för välgörenhet. 
43 Ett annat exempel på krav ger Sahad, muslimska kvinnor vars religiösa tro kräver att de inte kan visa sig ute 

bland män utan att bära slöja behöver tillgång till löpband på gym för enbart kvinnor alternativt egna löpband 

hemma 
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På en blogg läser jag om en man som ”besegrade en av mina största fiender, ’löpning’” för att 

få bättre hälsa och gå ner i vikt44. Eftersom han hatade att springa började han med att 

promenera längre och snabbare.  Han skriver: 

”Jag kom snabbt fram till att springa hade en liknande charm som promenad, bara man såg till 

att det inte var jobbigt d.v.s. springa korta sträckor inte för att bränna kalorier utan för att det är 

behagligt. Varje gång jag sprang ökade jag lite i taget och slutade så fort jag började tröttna. 

Jag ville börja associera löpning med bra känslor. Detta sammanlagt resulterade i att jag igår, 

sprang mitt första halvmaraton på runda två timmar, och som sagt, idag känner jag mig mer en 

mänsklig, Stockholm Marathon nästa? Det är ju ”bara” att dubbla” säger han och berättar att 

han känner sig ”galet stolt”.  

En liknande berättelse hör jag i Portugal på en föreläsning med Martina Haag. Hon säger att 

det viktigaste är att ta några steg i taget för att sedan springa längre och längre. Hon berättar 

att efter hon hade fått sitt första barn så fick hon viktproblem. För att ta sig ur viktproblemet 

började hon träna korta pass där hon började med att omväxlande gå och springa. Sedan säger 

hennes väninna att du kanske ska börja öka lite längre och testa på ett mil lopp, vilket hon gör. 

Hon sprang först tjejmilen och ”tog mig runt på en hyfsad tid”.   

Likande tankar har TH när jag frågar honom vad han har för tips till en person som vill få 

bättre hälsa och bättre liv. Han svarar direkt att personen måste ta ett steg i taget. Han brukar 

ge tips som att springa fort och sedan jogga lite. ”That person has to have positive thinking 

like it is good for your body and your mind”. Han utvecklar sedan sina tankar och menar att 

“If you are thinking about the brain and health you can be more healthy and you can plan the 

day better if you be a better man”. Även Christoffer börjar spontant prata om betydelsen av att 

vilja må bra för att komma igång med löpning eller annan träning. Halahen säger de tips hon 

vill ge en person som vill få bättre kondition och hälsa att det är bra att vara två som springer, 

för att kompisen kan peppa den andre om han/hon känns trött. ”Då kanske du springer lite 

längre sträckor och att du försöker peppa den andre som att det här går jätte bra du ser pigg 

ut”.  

 I det här kapitlet har hälsolöparen presenterats och hur de förhåller sig till sin upplevelse av 

eget ansvar för sin hälsa. Några av hälsolöparna är medvetna om att en hälsosam livsstil 

betraktas som positivt i samhället, vilket förstärker upplevelsen av att göra det rätta och att 

vara ansvarsfull. Detta skapar extra mening med att löpträna45. Andra hälsolöpare är mer 

                                                
44 http://kroppa.se/blogg/konsten-att-gora-det-omojliga/ 
45 Metro 23 augusti 2012 har en artikel av Karolina Skoglund ”De springer för en god sak”. Artikeln handlar om 
att välgörenhetsloppen ökar i Sverige. En löpare säger  att ”det är bra för både hälsan och själen”. 
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fokuserade på sin egen kropp, att själv ta ansvar för att må bra och har börjat löpträna för att 

minska sin övervikt eller bli smidigare.  

I hela kapitlet om Löpningens känsla: en meningsskapande aktivitet har den sammansatta 

känslan av energisk-stark och fri-lugn diskuterats. Denna sammansatta känsla upplevs 

kroppsligt och känslomässigt på lite olika sätt av löparna. Några betonar mer att energin 

skapar ett lugn som kan hjälpa dem att hantera stress, för andra ger det mer en meditativ 

känsla. För några ger den dubbla känslan en upplevelse av en fysiskt och psykiskt stark kropp, 

där några lyfter fram att detta skapar en glädje i att använda sin kropp i löpning. Tre olika 

förhållningssätt till löpning utifrån denna dubbla känsla har presenterats: prestationslöparen, 

känslolöparen och hälsolöparen.  

De personer som får avsluta det här kapitlet är Sandra som berättar hur irritationen i hennes 

kropp kan försvinna med hjälp av löpning och Josefin, som lyfter fram de komplexa 

kroppsliga och känslomässiga upplevelserna av löpningen i sin blogg46.  

Hon skriver att ”[l]öpning är för mig magiskt och jag får ”all inclusive” på hög nivå. Jag får 

nämligen allt det bästa”: 

Jag andas in friskluft i kropp och själ. 

Får bra kondition. 

En vältränad kropp. 

Jag rensar mina tankar och känslor. 

Rensar även mina intryck som jag fått under dagen. 

Planerar in viktiga saker i schemat. 

Gör checklistor. 

Får massor med nya och roliga idéer. 

Får enormt mycket härlig energi 

  

                                                
46 http://www.josefi.se/2012/01/lopning-ger-mig-vingar/ 
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Slutsatser om löpningens känsla och 
kroppsliga upplevelser 

I studien har jag visat att löpningen främst väcker en sammansatt känsla av energisk-stark och 

fri-lugn. Denna sammansatta känsla och de kroppsliga erfarenheterna av löpningen skapar 

mening för löparna i gemenskapen, här kallad runningsscape, som formas och upplevs 

translokalt (Hannerz 2001). Studien har synliggjort ett mönster av en positiv uppmuntrande 

ton i löparens värld. Genom skärningspunkten mellan Giddens (1997,2003) livsstilsperspektiv 

och Merleau-Pontys (1997 [1945]) fenomenologiska fokus på kroppen har studien visat på 

löpningens känslomässiga och kroppsliga betydelse för löparna. 

Jag menar att löpningen är en livsstil bland andra möjliga livsstilar, i de val den moderna 

människan gör utifrån de omgivande strukturerna. Löpning som livsstil och dess betydelse för 

val i vardagen, identiteten som löpare och känslor kring detta har diskuterats i kapitlet 

Löpning som livsstil: val, identitet och känsla. Jag har konstaterat att känslan av en stark 

kropp ger upplevelsen av det är lustfyllt att använda kroppen och pröva den i olika 

sammanhang. Betoningen av det positiva är ett mönster som återkommer, här i beskrivningen 

av livsstilen som löpare med löpningens kroppsliga och känslomässiga erfarenheter. Studien 

har visat att detta är en viktig faktor i valet att springa samt i skapandet av löparens 

självidentitet. Andra faktorer som tydliggjorts är upplevelsen av att vara en del av en modern 

livsstil där också hälsa betonas av några. Löpningen upplevs också som enkel, exempelvis 

med ett par löparskor kan löparen springa efter eget val. Löparen väljer mellan att springa 

ensam eller tillsammans med andra. Studien visar att löpningen främst upplevs som 

individuell även om löparna springer i grupp och att känslan individuell är viktig för flera 

löpare. Här har innebörden av att vara med sig själv och sin kropp betydelse, samtidigt som 

löparen upplever sig som en del av löparvärlden. Studien har visat att mönstret av delade 

kroppsliga och känslomässiga erfarenheter, både i ord och i samtidiga kroppsliga upplevelser 

av den andre på löpturerna, formar löparens identitet.  

Det sociala sammanhanget i en löpargrupp förstärker känslan av att vara löpare och en del av 

runningscape. Löpningen är för många löpare en meningsskapande aktivitet som har stor 

betydelse i upplevelsen av sig själv. Jag har visat att en skada, som hindrar löparen från att 

springa, därför kan framkalla stress och oro. I kapitlet har jag noterat att det finns olika 
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känslor kring lopp och vilka sammanhang löparen identifierar sig med. Studien har visat att 

valen ser olika ut utifrån löparens ”self-making” (Turner 2011). Kapitlet har också belyst att 

definitionen på vad en löpare är varierar och det finns inte något samstämmigt svar om hur 

ofta eller hur länge du ska springa för att kalla dig för löpare. 

Jag har visat att löpare möts i olika sociala sammanhang som löpturer, träningsresor och lopp 

translokalt samt använder sociala medier för att dela kroppsliga och känslomässiga 

upplevelser med andra löpare. Studien har åskådliggjort hur löpare använder internet för att få 

stöd, tips och idéer kring träning samt hur skador kan hanteras. Löparens upptagenhet av sin 

kropp blir tydlig här. I kapitlet Gemenskapen i runningscape har jag diskuterat samtalen i 

löparnas runningscape. Jag har skapat ordet runningscape, efter inspiration från Appadurai 

(1996) för att beskriva löparens och mitt fält. Känslan av gemenskap och att dela kroppsliga 

och känslomässiga erfarenheter tillsammans bidrar till en känsla av mening och stärker 

identiteten som löpare. Merleau-Ponty (1945:156 ff.) beskriver hur orden formar ”en 

existentiell betydelse” och fortsätter sedan med att beskriva hur ”[d]e tillgängliga 

betydelserna sammanflätas […] och ett nytt kulturellt vara börjar existera”. Jag har visat att 

genom orden påverkar individen och fältet runningscape varandra ömsesidigt och formar 

löparens sammanhang.  

Merleau-Ponty tankar om ”embodied consciousness” knyter an till antropologins perspektiv 

på emotioner. Jag menar att löparen med de kroppsliga och känslomässiga upplevelserna av 

löpningen tydliggör innebörden av ”embodied consciousness”. Liksom Milton (2005) och 

Wulff (2007) definierar jag känslorna som bio-psyko-sociala. I kapitlet Emotioner, kropp och 

identitet anknyter jag till Wulff (2007) som lyfter fram integrering av neurovetenskap och 

antropologi. Genom Milton (2005,Wulff 2007) argumenterar jag för att det tudelade 

perspektivet på emotioner, som antingen är biologiska eller socialt konstruerade, kan ersättas 

av ett nytt perspektiv där känslor ses som biologiska och där meningen av dem konstrueras 

kulturellt. Forskningen och litteraturen jag har gått igenom visar att emotionerna är viktiga 

igångsättare och att de har betydelse för de livsstilssval (Giddens 1997, 2003) människan gör i 

vardagens praktik, i detta sammanhang valet att springa. Liksom Merleau-Ponty (1997) menar 

jag att det är genom kroppen vi är i kontakt med omvärlden. Löparen som tränar får en 

kroppslig kunskap om praktiken, ”embodied consciousness”, vilket känslomässigt skapar 

mening och identitet. Jag har visat på hur upplevelsen av att ett gemensamt kroppsspråk är en 

del av identiteten som löpare. Löpningens ”embodied consciousness” har åskådliggjorts. Jag 
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har visat hur den är tydlig för löparen som känner sin egen rytm och tid i löpningen, läser av 

sin kropp och andras genom andning, löpsteg och innebörden av att känna sig hemma på en 

viss sträcka. Den egna kroppsliga kunskapen om löpningen skapar en känslomässig inre bild 

av att vara löpare. Studien har visat att löparna är medvetna om sin kropp och de olika 

sinnesupplevelserna som till exempel syn, lukt, hörsel och känsla i kroppen. Detta blir en 

viktig del i upplevelsen av löpningen (se Allen-Colinson & Hockey 2007; Wulff 2007). Den 

kroppsliga erfarenheten skapar också en känsla för att kunna läsa av andra kroppar under 

löpningen. Jag kan konstatera att kroppen är viktig för löparna och att de genom sina känslor 

kan lita på kroppens ”point of view” för att använda Malinowskis (1922) uttryck. 

I kapitlet Löpningens känsla: en meningsskapande aktivitet har jag presenterat löpningens 

känsla. Jag har visat att löpningen skapar en kombinerad känsla av energisk-stark tillsammans 

med fri-lugn, en till synes osannolik kombination. Denna dubbla känsla skapar i sin tur 

upplevelsen av att med hjälp av löpningen minska stress, uppleva en meditativ känsla, känna 

sig stark och energisk i kroppen, känna glädje av löpningen eller uppleva känslan av en 

hälsosam kropp och livsstil. Jag har också åskådliggjort att löpare kan betona olika delar av 

denna dubbla känsla. Jag kan här konstatera att denna löpningens dubbla känsla också 

inkluderar upplevelsen av två speciella kroppsliga och känslomässiga erfarenheter av 

löpningen som informanterna beskriver med orden ”wow” och ”yeah”. De överensstämmer i 

litteratur och tidigare forskning med känslan av flow (Csikszentmihalyi, 2006). Jag menar att 

löparnas uttryck av ”wow” och ”yeah” också är en del av mönstret i att uttrycka sig positivt 

när löparen beskriver löpningen känslor. Detta formar och förstärker identiteten som löpare. 

Löpningen får olika mening och betydelse i vardagen. I studien har jag kunnat identifiera tre 

typer av förhållningsätt som löpare utifrån löpningens dubbla känsla. Några lägger större vikt 

vid att lära sig allt om löpning tekniskt och känslan av prestation är viktig. Jag har valt, efter 

inspiration från Wulffs ”thinking dancers”(2008:528 ff.), att kalla dessa löpare för 

”prestationslöparna”. Löparna där den egna kroppsliga upplevelsen av rytm och kropp är mer 

betydelsefull har jag gett namnet ”känslolöparna”. ”Hälsolöparna” kännetecknas av att fokus 

på hälsa där eget ansvar är känslomässigt betydelsefullt. Hälsa kan vara viktigt också för 

prestationslöparen och känslolöparen, men de lägger inte samma tyngd på ansvarskänslan. Jag 

menar att löparna på olika sätt är en blandning av dessa förhållningssätt. De kan också växla 

mellan dem. Inför ett viktigt lopp kan en del känslolöpare bli mer prestationslöpare. 

Prestationslöparen som pressar sig för hårt och får skador, kan behålla identiteten som löpare 
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genom att bli känslolöpare och ta det lugnt utan krav på prestation. Jag menar att det kan 

finnas olika förhållningssätt hos samma löpare också beroende på hur sammanhanget ser ut. 

En löpare kan starta dagen med ett förhållningssätt som känslolöpare med en lätt morgontur, 

utan löparklocka och med lätta kläder. I ett annat sammanhang kan samma löpare ladda för en 

kvalitetsträning eller ett lopp och i den kontexten blir han eller hon en prestationslöpare. I 

detta förändras också löparens ritualer. 

I kapitlet Löpturen: Identitet, kropp och känsla har jag visat på betydelsen av ritualer i 

förberedelserna inför och under löpturen. I detta har jag visat hur ritualen (Leach 1964, Turner 

2009 [1969]) vid valet av kläder, mat, musik och teknik förbereder kroppen på vilken typ av 

löpning som planeras. Genom Leach (1964) menar jag att ritualen kommunicerar ett budskap 

och visar hur löparnas ritualer symboliskt ger mening till löpturen. I detta sammanhang har 

jag också visat hur ritualerna stärker den kroppsliga och känslomässiga upplevelsen av 

identitet som löpare samt skapar mening. Ritualen gör det oförutsägbara mer förutsägbart.   

Jag har genom Turners (2011) begrepp ”self-making” visat att valet av löparens utrustning 

också är centralt för att befästa identiteten som löpare. Studien visar att funktionella kläder är 

viktiga. Samtidigt finns en stolthet över att vara en del av en modern livsstil som syns i valet 

av kläder. Valet av utrustning påverkas också av förhållningssätet till löpning. 

Prestationslöparen väljer exempelvis här en löparklocka som ger så mycket information som 

möjligt.   

Jag har i studien visat att valet av livsstil som löpare skapar känslomässig och kroppslig 

erfarenhet och mening till löparen bio-psyko-socialt för att återknyta till emotionsforskningen 

inom antropologi. Löpningens känsla är på det sättet samtidigt bärare av tre budskap inom 

löparen. Biologiskt och kroppsligt ger löpningen en känsla av lugn och energi, som 

psykologiskt upplevs som en stark känsla av välbefinnande, glädje och styrka. Löparen bär 

också kunskapen att det är rätt ur ett socialt perspektiv att aktivt ta hand om sig själv. 

Emotionerna omfattar både känslorna och meningen med löpning som delas av löparna i 

runningscape, de är på samma gång kulturellt skapade i detta runningscape och samtidigt 

unika för individen. Studien har också visat att stolthet, uppmuntran och peppning mellan 

löparna är en del av runningscape.  
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Runningscape är löparens sammanhang där bilden och kunskapen om löpning och löparen 

formas av olika aktörer. Den här studien har fokuserat på löparens kroppsliga och 

känslomässiga upplevelser av löpningens sammanhang. Jag har visat hur detta sammanhang 

formas translokalt i delandet på löpturer, lopp, träningsläger och på sociala medier. Löparens 

positiva uppmuntrande uttryck har tydliggjorts. Samhällets positiva syn på träning påverkar 

några löpare och upplevelsen av att löpningen är ”modern” och ”hälsosam”. Den här studien 

har pekat på hur löpare tar del av artiklar, böcker om löpning och gör det till egen kunskap. 

Tydligast kan vi se det hos det förhållningsätt till löpning som jag kallar prestationslöpare och 

hälsolöpare, som båda på olika sätt söker kunskap om löpteknik respektive hälsa. I en vidare 

studie skulle det vara intressant att se samspelet med andra aktörer, exempelvis företag, 

samhällsinstitutioner, forskning, och hur kunskapen globalt konstrueras i en ömsesidig 

process. Jag menar också att ett antropologiskt perspektiv utifrån emotioner i vidare studier 

kan bidra till att ge en förståelse av upplevelser i ett socialt sammanhang som i sin tur 

påverkar individens val i vardagen.   
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