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Lars-Magnus Engström – Mange kallad – gick bort den 2 januari i år. En månad 
tidigare firade han sin 75 årsdag. På pappret, som Mange skulle ha sagt, var han alltså 
pensionär sedan många år, men i realiteten var han fortfarande forskningsaktiv. Som 
professor emeritus hade han en rad uppdrag; han var sakkunnig vid tjänstetillsättningar, 
deltog i uppbyggnaden av en seminarieverksamhet vid Malmö högskola, var ledamot i 
GIH:s forsknings- och forskarutbildningsnämnd, handledde doktorander och dessutom 
ägnade han sig åt vetenskapligt skrivande. Vilken kunskap är det han ägnat sitt arbetsliv åt 
att utveckla? Och vad har han betytt för svensk idrott? 

Hans insatser är omfattande och viktiga och för att ge en rättvisande bild av vad 
han åstadkommit under sitt forskarliv räcker inte det tilldelade utrymmet i denna skrift. I 
det följande målar jag med breda penseldrag och pekar på några bidrag och avtryck till 
forskningen och till svensk idrott som kan tillskrivas Mange. Bilden är långt ifrån 
heltäckande.

Mange var först i Sverige med att disputera i pedagogik med idrottsinriktning. Han 
blev klar med sin doktorsavhandling 1975 och titeln var ”Fysisk aktivitet under 
ungdomsåren”. Den byggde på en enkätstudie som besvarades av drygt två tusen 15-
åringar från fyra län. Frågorna handlade främst om ungdomarnas ”inriktning och 
omfattning av fysisk aktivitet under fritid”. Då anade inte Mange att det var upptakten till 
en världsunik uppföljningsstudie – han fortsatte att följa samma grupp individer under hela 

➢

”Mange” satte avtryck i idrottsforskningen

Lars-Magnus Engström (t h) och Artur Forsberg vid RV:s årsmöte 2012.
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sin forskarkarriär och deltagarna har nu hunnit fylla 60 år och mer därtill. ”Tänk om 
jag hade vetat att det skulle bli så, då hade jag allt ställt en del andra frågor”, 
brukade Mange ibland säga. Men de frågor han formulerade redan i slutet på 1960-
talet har räckt långt för att öka vår förståelse för hur aktivitetsmönstren ser ut i 
olika åldrar och i skilda sociala grupper och för hur idrotts- och motionsvanor 
förändras. I början av sin karriär var han främst upptagen med frågor relaterade till 
villkoren och förutsättningarna för barn och ungdomars idrottande. Mange och 
Artur Forsberg tog via Idrottens Forskningsråd och RF initiativ till en 
forskningskonferens om barn- och ungdomsidrott. Konferensen var den första, men 
långt ifrån den sista, på det temat. De var också redaktörer till rapporten Barn - 
Ungdom - Idrott som gavs ut 1982 och som sammanfattade konferensbidragen. 
Denna konferens och den efterföljande rapporten kom att bli en given 
referenspunkt för den debatt och de samtal som då startade på allvar, och som 
fortfarande pågår, om hur idrott bäst ska utformas för barn och ungdomar. Att 
Manges bidrag i den frågan har påverkat hur rekommendationerna i Idrotten vill 
formulerats är ingen vågad gissning. Mange har också haft stor pedagogisk betydelse 
genom att han medverkat i utbildningsmaterial riktat mot idrottens barn- och 
ungdomsledare. Tusentals ledare har tagit del av skriften som reviderats åtskilliga 
gånger, och i den senaste versionen som används på plattformsutbildningarna finns 
han fortfarande med som författare till ett kapitel. 

➢Lars-Magnus Engström myntade uttrycket spontantidrott.
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I boken Idrottsvanor i förändring från 1989 gjorde han en rad viktiga 
slutsatser. Mange konstaterade bland annat att spontanidrotten (ja, det var han 
som myntade uttrycket) minskat, att ungdomsgruppen blivit tudelad i en halva som 
rör sig mycket och i en som rör sig lite liksom att gruppen barn som nästan inte 
alls är fysisk aktiva har ökat. Dessutom pekade han på att barnidrotten blivit 
institutionaliserad, och att föräldrarnas sociala och ekonomiska förhållanden har 
betydelse för om barnen blir och fortsätter vara medlemmar i idrottsföreningar. I 
boken förde han också ett resonemang om betydelsen av idrottens egenvärde 
kontra investeringsvärde och det har bidragit till vår förståelse av vilka faktorer 
som påverkar människors idrottsutövande och varför det varierar. 

Under de senaste decennierna har Mange främst ägnat sig åt att öka 
kunskapen om varför människor är fysiskt aktiva – och inte minst, vad som hindrar 
dem från att vara det. I boken Idrott som social markör och i den som kom att bli 
hans sista, Smak för motion från 2010, drar han viktiga slutsatser mot bakgrund av 
sitt rika empiriska material från de 15-åringar han började studera som ung 
doktorand och som nu är i medelåldern. Slutsatserna handlar främst om att 
aktivitetsvanor i vuxen ålder är mycket tydligt relaterade till social position. Med 
Manges ord: ”Skillnader mellan olika sociala grupper vad gäller idrotts-, frilufts-, och 
motionsvanorna omfattning och inriktning är högst påtaglig”. Att ojämlikheter i 
resurser också skapar ojämlikheter på fritidens arena störde Mange. Det var en 
stor drivkraft för honom att som forskare försöka förändra detta förhållande 
genom att synliggöra faktorer som hindrar människor från att vara fysiskt aktiva. 

För drygt 20 år sedan fick Mange sin första doktorand i Rolf Carlsson. Under 
Manges ledning kunde Rolf visa hur vägen till landslaget såg ut och vad som 
kännetecknar en miljö där ungdomar tillåts utveckla sin talang och vill fortsätta 
idrotta för att så småningom nå den yppersta eliten. Studien har blivit klassisk. 
Mange fortsatte att handleda och han förde fram ett 15-tal doktorander till 
disputation. Många av dessa är idag professorer, docenter och lektorer på lärosäten 
runt om i landet. Flera har därmed i sin tur handlett doktorander fram till 
disputation och Mange var mycket stolt över sina, som han kallade oss, akademiska 
barn och barnbarn. Vi gör nu vad vi kan för att föra hans arv vidare – för 
idrottsforskningen och för svensk idrott.
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