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Summary 
 
This study was constructed to describe the phenomenon of pace makers in the running 

events of track and field. My thesis was that meets that engage pace makers create results 

of less athletic value. The main question of the study was: What are the features of the 

phenomenon, and are pace makers a threat to the value of sport? After many interviews 

and questioners this could be answered. The pace maker has always existed within 

running but hasn’t become visual to the public until the last 20 years, due to media and 

foremost television. In the past the pace maker was more a part of tactics amongst the 

competitors but later the pace maker was a fact at the galas. The pace maker has become 

a natural part of track and field and very few sees it as something negative that should be 

prohibited. To the runners the pace maker is an obvious part of the sport and other events 

are not bothered by it in any greater extent. They are a bit wondering about the 

phenomenon, but few wants it banned. The foremost task of the pace maker is to affect 

the chance of good results and increase the probability to set records.  

What brings true value to a performance it that the competitor is doing the job all by it’s 

self without any kind of extra help from any outside source. The competitor is suppose to 

be able to plan and execute a race by using its own skills and to have the guts to throw 

oneself out in the unknown and test one’s limits. Factors such like commercialization and 

the presence of media has affected the way sport is organized and has a big part of the use 

of pace makers. The spectators and the sponsors want to see great deeds and without the 

pace makers, many believe that the entertaining part of sports would decrease and people 

would loose interest. There are not many people who believe that the running events 

would be appreciated without pace makers since most athletes don’t have the skills to 

execute a whole race successfully by themselves. During championships no pace makers 

are allowed but still the athletic association says that all meets all over the world should 

be held under equal conditions. This is not entirely true since one is allowed to have a 

pace maker at a gala, but not during a championship. Still a record is always a record 

either if it’s made with or without a pace maker. My final result is that the pace maker is 

a threat to the value of sport and competitions that engage pace runners create 

performances of less athletic value.  

 



Sammanfattning  
 

Denna studie gick ut på att beskriva fenomenet med harar inom friidrottens löpgrenar och 

min hypotes var att vid de tävlingar där harar används presteras resultat av mindre 

idrottsligt värde. Frågeställningen var: Hur ser fenomenet med haren ut och är haren ett 

hot mot idrottens värde? Efter många intervjuer och enkäter kunde detta besvaras. Haren 

har alltid funnits i alla tider men har inte börjat uppmärksammas förens de senaste 20 

åren och det tack vare media med framför allt TV. Förr i tiden var haren mer en form av 

taktik de tävlande i mellan men senare blev haren ett faktum på större tävlingar och galor. 

Haren har blivit en naturlig del av friidrotten och väldigt få ser det som något negativt 

som bör förbjudas. För löparna är haren en självklar del av idrotten och övriga 

grengrupper besväras inte av det i någon större skala. De är något frågande runt 

fenomenet men få anser att det bör förbjudas. Haren främsta uppgift är att öka chansen 

till bra resultat och att öka möjligheten till att sätta rekord.   

Ju mer man påverkar utkomsten av en prestation desto mer tappar den i värde. Faktorer 

som skicklighet, mod, talang, kampen man mot man, oförutsägbarhet, upphetsning och 

ranking är delar av vad som bidrar till att en prestation får värde. Man ska så långt som 

möjligt utföra en prestation på egen hand utan något som helst hjälpmedel eller fördel.  

Faktorer som kommersialisering och medialisering har påverkat användandet av harar till 

stor del och publiken samt sponsorer vill ha prestationer med hög kvalité. Många tvivlar 

på att galorna kan behålla sin höga standard om haren inte fick förekomma. Väldigt få 

idrottare kan idag klara av att planera och utföra ett lopp till max helt på egen hand då 

haren har fått sådan stor betydelse för att garantera bra kvalité på prestationer. 

Under mästerskap får inga harar förekomma men friidrottsförbundet säger att 

benämningarna ska vara likadana vid alla tävlar i hela världen. Detta stämmer inte då en 

tävlande är tillåten att ha hare vid en gala men inte vid ett mästerskap. Ändå räknas ett 

rekord alltid som ett rekord oavsett om det gjordes med eller utan en hare. Värdet på en 

prestation är inte lika vid en gala och vid ett mästerskap. Enligt min studie är det mycket 

högre vid mästerskap. Mitt slutliga resultat är att harar är ett hot mot idrottens värde och 

tävlingar med harar presterar resultat av mindre idrottsligt värde.  
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1 Inledning 
Det är friidrottens utomhussäsong 2007 och de stora galorna rullar på för fullt ute i 

Europa. Det har blivit dags för galan i Zürich och många sitter laddade framför teven och 

ser fram mot en kväll med friidrottens stjärnor och stora prestationer. Sveriges egna 

friidrottsexpert är som vanligt en av kommentatorerna vars tydliga stämma brukar höras 

vid de flesta större friidrottsevenemang som sänds i tv. Det har blivit dags för en av de 

längre löpgrenarna för damer och starten går. Vid första anblick ser det ut som ett helt 

vanligt lopp men så nämner kommentatorn att vid den här galan har man valt att inte 

använda sig av harar i loppen. Han anmärker att vi som publik inte kan räkna med några 

vidare tider i det här loppet då det inte finns några harar och man kan se att det går 

väldigt långsamt och segt tills det återstår något varv då alla börjar kuta som galningar. 

Ett ganska så ovanligt lopp där resultatet hamnade långt från något som helst rekord. Det 

blev ett fiasko för arrangörerna och till kommande säsong har man återinfört hararna.  

Användandet av harar vid galor har blivit allt mer synligt i media, framför allt TV, och 

det är väldigt sällan som det slås rekord där ingen hare finns med. Haren har därför fått en 

stor betydelse både för aktiva och för arrangörer för alla vill uppleva ett bra lopp som 

gärna innebär ett rekord. Många aktiva vill inte ens tävla om det inte finns en hare till 

hands då de inte vill offra ett lopp där det finns risk att de presterar dåligt. Galorna har 

dessutom kommit att innebära stora summor pengar i rörelse där aktiva ska ha prispengar, 

sponsorer vill ha gehör för sin reklam och evenemanget ska marknadsföras samt att 

publiken vill se prestationer som håller för det pris de betalat för inträde. Arrangörer 

söker sig därför till lösningen att anlita harar för att se till att alla får det de vill ha. Själva 

utförandet av en prestation i ett lopp hamnar nästan i skymundan av förväntan på vad 

resultatet kommer att blir och all fokus läggs på vilken tid den aktive kommer att vinna 

på och inte på själva fighten mellan de aktiva som deltar. Fenomenet med harar har rotat 

sig djupt fast och har fått en stor roll på galorna runt om i världen.  

 

1.1 Definition av ”hare” 
I de längre loppen inom friidrott finns det möjlighet att ha en deltagare eller flera vars 

huvudsyfte är att springa i ett visst tempo som de övriga deltagarna kan följa. De används 

i löpgrenar som är mellan 800 meter och 10 000 meter och även inom maraton, och finns 
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både för damer och för herrar. De kan även kallas för farthållare och inom engelskan 

kallas de för ”pace maker” eller ”pace runner”. Haren är alltid med från start och har till 

uppgift att lägga sig framme i täten av klungan och se till att varje varv avslutas på en 

viss tid som oftast har beställts av arrangören eller någon av de deltagande, vilket oftast 

brukar vara den bättre av löparna. Syftet är att öka chansen till att det blir ett bra resultat i 

loppet. Vid de kortare loppen brukar haren kliva av när endast ett varv kvarstår men vid 

de längre loppen kan haren vara med och hålla tempot halva loppet för att sedan kliva av. 

Med ”kliva av” avses den handling när personen inte längre springer utan stannar och 

avbryter sitt lopp. Detta sker naturligtvis utan att störa de övriga deltagarna. Termen 

”hare” syftar alltså inte på det djur som vi ser ute i vår natur utan det är den person som 

fått i uppdrag att delta i ett lopp med syftet att se till att ett visst tempo hålls och sedan 

kliver av innan loppet avslutas. Enligt svenska friidrottsförbundet, SFIF (2007) [Internet], 

säger reglerna att ”Det är uttryckligen förbjudet med extern "draghjälp". Tillåtna är 

däremot "vanliga harar", dvs deltagare som startar samtidigt och som drar så länge de 

orkar. Däremot är det alltså förbjudet med farthållningshjälp från sådant som varvade 

löpare, löpare som hoppar in under pågående lopp, fordon, "elektriska harar" (typ 

hundkapplöpning) eller elektroniska hjälpmedel. Till det förbjudna hör också manliga 

harar i lopp för kvinnor”.  
 

1.2 Förförståelse 
Jag har varit aktiv inom friidrotten sedan 1990-talet och valde efter många år av blandade 

grenar att fokusera på kastgrenarna. Jag har tävlat på diverse nivåer i många år och deltog 

som yngre i landskamper och mästerskap för juniorer vilket även har fortsatt upp på 

seniornivå. Via mitt intresse för friidrott har jag ofta följt större evenemang på TV och på 

så sätt tagit del av övriga grenar. Även via bekanta inom andra grengrupper har jag 

upplevt hur det går till ute på arenorna. Som kastare har jag på senare tid blivit 

intresserad av hararna som används inom löpgrenarna. Det är förmodligen därför som jag 

lagt märke till dem för ingen annan gren inom friidrotten kan ha något liknande 

”hjälpmedel”. Genom mitt deltagande i friidrotten och kontakter med andra friidrottare på 

så väl lägre som högre nivå har jag skaffat mig en viss förståelse som jag har nytta av i 

detta arbete.   
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1.3 Inledande historik 
Fenomenet med harar är något som har funnits länge men det är först nu på senare tid 

som vi börjar lägga märke till dem. Detta är något som en av friidrotts- Sveriges främsta 

experter förklarade för mig vid en personlig intervju under inomhus-SM i friidrott som 

hölls i Malmö en helg i slutet av februari då han berättade om hararnas historik och 

utveckling. Förr i tiden kunde vi bara se haren en enda gång för enda möjligheten att se 

idrottsevenemang var på våra hemarenor. Därför upplevdes det inte som så vanligt och 

man lärde sig aldrig känna igen hararna. På 70-talet var det enda idrottsliga evenemang vi 

kunde se på teve mästerskap, och vid mästerskap får inga harar förekomma.  

 

1.3.1 Vanligt scenario som blivit synligt 

Man kanske kan tro att förr i tiden handlade det bara om att göra ett ärligt försök och att 

det handlade om det sportsliga och att vara en fin person på sidan om i vardagslivet och 

utöva amatörism. En person som sades passa bra in i den bilden var britten Bannister som 

på 50-talet gjorde flera försök att sätta Brittiskt rekord på engelska milen. Till sin hjälp 

hade han två andra mycket duktiga löpare som turades om att dra honom under varven 

och där en av dem vid ett tillfälle joggade för att vila och sedan återigen drog upp tempot 

när Bannister varvade honom. De lyckades slå rekordet men detta godkändes dock inte 

pga. att det uppenbarligen inte hade gått helt rätt till. Enligt ytterligare en expert så 

försökte Bannister och hans harar att ta sig runt förbudet genom att alla tog sig i mål, 

vilket ändå inte fungerade. Loppet visade hur långt Bannister var beredd att gå och att ära 

och girighet hade en stor del med det hela att göra. Redan för 50 år sen kan vi alltså se att 

harar hade stor betydelse, även på svensk mark. Våra gamla svenska långdistanslöpare 

Hägg och Andersson använde sig av harar i vartenda lopp där det sattes rekord. 

Idealbilden med att det skulle vara man mot man anser den förstnämnde intervjuade vara 

nonsens. Det var likadant nu som då, vi såg det bara inte i samma utsträckning som vi gör 

idag. För att visa att idén med en hare även har funnits i andra idrotter beskrevs under en 

intervju hur en svensk simmare vid namn Arne Borg hade en boll som drogs framför 

honom i vattnet i rekordfart som han simmade efter. Vid ett annat simsammanhang så 

deltog en kvinnlig simmerska i ett lopp med manliga deltagare för att få bättre motstånd 

men det kunde ej godkännas. 
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1.3.2 Problem med regleringen 

Formellt har det funnits ett avståndstagande mot harar men det har varit svårt att skriva 

och leva upp till regler om harar då man aldrig kunnat kontrollera helt säkert att en person 

haft som syfte att dra någon annan och sedan kliva av. En löpare kan simulera en skada, 

en astmaattack eller vad som helst och man kan aldrig riktigt veta om så verkligen var 

fallet eller ej. En person kan säga att man drog så fort för att man kände sig i så bra form 

men helt enkelt inte orkade hela vägen i mål. Hur ska man kunna veta och kontrollera 

det? På 80-talet försökte man hitta någon slags formulering av en regel och kom fram till 

termen ”competitive running” för att motverka harar. Vid en tävling i Warszawa i Polen 

1984 eller -85 så tillämpades regeln på ett 800m lopp och det fanns en svensk med som 

slutade 9a. Han diskades dock för att i loppet hade man använt sig av en hare vilket även 

drabbade honom fast han var 3 sekunder efter segraren. Så problem fanns kvar med att 

reglera hararna. Idag använder man sig av den regel som är nämnd ovan och den har den 

intervjuade själv varit med om att formulera.  

Hararna har alltså alltid varit närvarande vid de flesta lopp där det satts rekord i historien 

men vi har bara inte kunnat se dem i samma utsträckning som vi gör idag. Det tog tid att 

formulera en regel som verkligen fungerade och idag är harar väldigt vanliga vid 

majoriteten av de större galorna runt om i världen.  

 

1.4 Problemformulering  
Dagens idrottsliga arrangemang inom friidrotten, Golden League och Grand Prix, 

använder sig till stor utsträckning av harar inom löpgrenar för att öka chanserna till att 

både publiken vid arenan, vid TV-apparaterna, arrangörer och aktiva får uppleva nya 

rekord och enorma prestationer. Arrangörer vill försäkra sig om att publiken får det de 

vill ha och många aktiva som deltar vill öka sina chanser till att genomföra ett bra lopp. 

Denna åtgärd för att försäkra sig om bra resultat är något som inte verkar skapa några 

större negativa vågor. Haren har blivit en så pass naturlig, och framför allt viktig, del av 

dessa tävlingar att de flesta inte lägger märke till den eller har gett det någon vidare tanke 

om varför den finns. Ingen verkar ha tänkt tanken: Hur skulle loppen se ut om haren inte 

fanns med? Hur har haren kommit till egentligen och vad är motivet bakom den? Ser alla 

likadant på fenomenet eller skiljer sig meningarna åt? Det vore intressant att ta reda på 
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hur pass utbrett fenomenet är och vad den bidrar med eller orsakar inom friidrottens 

löpning. Framför allt vore det intressant att ta detta fenomen och analysera det med de 

tankar och teorier som finns om vad det är som skapar meningsfull och värdefull idrott 

och se hur pass väl fenomenet passar in i den bilden. Jag har en känsla av att haren inte 

alltid ses som en optimal del som bör finnas inom idrotten och att den motarbetar mycket 

av det som idrotten (bör) står för enligt dessa teorier. Frågeställningen blir därför 

följande: Hur ser fenomenet med haren ut och är haren ett hot mot idrottens värde?  

 

1.5 Syfte 
Syftet med detta arbete är att beskriva haren och analysera dess idrottsliga värde. Min 

hypotes är att vid de tävlingar där harar används presteras resultat av mindre idrottsligt 

värde.  

 
2 Teoretiska utgångspunkter 
 
För att göra detta arbete möjligt behöver jag formulera en teoretisk grund som min analys 

och diskussion kan vila på. Det behövs en bild av vad idrottens värde är och vad som 

skapar meningen med idrott. Svaret beror mycket på vem du frågar. Man talar ofta om 

idrottens etik och normer men väldigt få preciserar sig i dessa uttalanden. För att bilda 

mig en uppfattning om dessa uttrycks innebörd och för att få en grund att utvärdera mitt 

material mot så har jag sökt teorier om bl.a. idrottens värde. Jag vill undersöka om 

hararna möjligen bryter mot idrottens värde eller mening och här följer en analys och 

bearbetning av diverse författare och texter. Dessa författare ger sina synpunkter dels på 

hur idrotten bör bedrivas och tolkas, samt hur samhället fungerar och utvecklats. För att 

göra läsningen enkel så bearbetar jag en bok i taget vilket i några fall innehåller flertalet 

författare.  

 

2.1 Idrottens själ 
”…idrotten är en hyllning till människans förmåga att övervinna hinder och konfrontera 

svårigheter…”. Så beskriver Nilsson (2000 s 8) inledningsvis sin syn på idrott och hans 

tankegångar har oftast ett historiskt perspektiv på idrott och hur man såg på idrott förr 

 5



och hur dnt har utvecklats. Han talar om hur man mer och mer eftersträvat att 

standardisera idrotten och hur regelverken har preciserats vilket har medfört två 

konsekvenser som har format den moderna idrottens själ. Dels har det införts ett 

spänningsmoment som kan vara mycket dramatiskt i tävlandet vilket gjorde den mer 

populär än dåtidens svenska och tyska gymnastik. Vidare möjliggjorde det också att man 

på jämlika villkor kunde tävla mot representanter från olika samhällsklasser. ”Den 

moderna tävlingsidrottens grundläggande perspektiv blev att vem som helst kan nå 

framgång genom egen talang och målmedvetenhet.”(Nilsson 2000 s 13) Enligt detta 

argument bör idrottsliga prestationer genomföras enbart helt på egen hand utan 

hjälpmedel eller utanför assistens. Han nämner även att ingen individ ska erbjudas ett 

bättre utgångsläge utan det som ska avgöra är målmedveten ansträngning och den egna 

talangen hos individen. Det är meningen att likställdheten, förutsättningarna och 

standardiseringen ska garantera att idrotten framstår för de aktiva ”som ett slags klasslös 

utopi av fria och jämlika individer.” (Nilsson 2000 s 16) Det ska finnas en glädje hos den 

aktiva idrottaren när denna känner hur hennes kropp på ett optimalt sätt klarar av att 

bemästra svårigheter.  

Nilsson ger alltså budskapet att idrottens mening är att idrottaren ska på helt egen hand 

klara av och genomföra det arbete som krävs för att nå resultat och det ska vara en glädje 

i att känna att man klara av det utan extra förmåner eller hjälp. ”…inga privilegier kan 

tillförsäkra någon av de tävlande framgång, enbart egen förmåga och talang.” (Nilsson 

2000 s 10)   

 

2.2 Values in sport 
Nilsson är inte ensam om att ha dessa synpunkter om idrottens mening utan även 

författarna i boken Values of Sport argumenterar för liknande värderingar. De beskriver 

bl.a. på vilket sätt idrottsresultat bör presteras för att ha högre värde, hur förutsättningar 

bör fördelas och hur jakten på rekord påverkar idrottens utveckling. Ett citat från 

Tamburrini får inleda detta avsnitt: ”Outstanding sports performances demand not only 

personal sacrifice, streneous efforts and courage to stand up to challanges, but also the 

capacity to execute an effective strategy and to realise it in practice. Provided it is 

deserved, an athletic victory offers, therefore, testimony of skills and excellence (both of 
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physical and mental character) that go far beyond mere strength.” (Tamburrini 2000 s 

32) Återigen manar författaren till betydelsen av talang, hårt arbete och den egna 

förmågan och skicklighet. Här nämns även skicklighet som att kunna planera och 

genomföra en strategi och att man vågar ta sig an en utmaning. Just skicklighet har en 

stor del i hur författarna diskuterar idrottens värde och mening. 

 

2.2.1 Onödiga hinder och skicklighetens betydelse 

Författarna har ägnat stor del av att diskutera faktorn ”skills” vilket jag har översatt till 

”skicklighet”. Breivik beskriver skicklighet som förmågan att kontrollera handlingar med 

säkerhet och hög sannolikhet (2000 s 145).  Loland (Loland i Tamburrini 2000 s 48) 

beskriver hur all idrott kan bli förstådd som spel där varje deltagare frivilligt försöker 

övervinna onödiga hinder genom att använda sig av någon sort av fysisk skicklighet. 

Onödiga hinder är något som anses ge aktiviteten värde i sig själv. Exempel kan vara att 

bara ha två försök att få en godkänd start i ett 100m lopp, eller att ha en minut på sig att 

genomföra ett spjutkast och att man endast tillåter 3 försök på varje höjd i höjdhopp. 

Grenar som annars skulle kunna tydas som väldigt enkla blir plötsligt mycket krävande 

grenar där stor skicklighet krävs för att korrekt kunna genomföras. Så idrottens värde höjs 

av dessa onödiga hinder och att dessa kräver stor skicklighet. Om en gren vore väldigt lätt 

att genomföra skulle den alltså inte anses lika meningsfull då den inte skulle värderas 

särskilt högt enligt ovanstående princip.  

 

2.2.2 Yttre möjlighet och mastery 

När det gäller idrottens mening förs en diskussion av Breivik angående betydelsen av 

möjlighet och tur i den idrottsliga prestationen. Möjlighet och tur anses vara allt som 

ligger utanför vår kontroll (Breivik i Tamburrini 2000 s 143). Jag kommer hädanefter att 

kalla denna form av möjlighet för yttre möjlighet för att förenkla i det fortsatta. Det som 

Breivik anser sätta värde på en seger är när den kommer på ett korrekt sätt, dvs. att alla 

möjlighetsfaktorer elimineras inom idrott så långt som möjligt (Breivik i Tamburrini 

2000 s 142). Man ska ha kontroll på så många yttre faktorer som möjligt, vilket t.ex. kan 

påvisas genom att man inom friidrott inte tillåter en viss mängd medvind eller har en 

högstanivå på reaktionsförmåga vid starter ur block. Detta kan liknas vid 
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forskningsexperiment där alla tänkbara möjliga faktorer som kan påverka slutresultatet 

elimineras. Detta kallar Breivik för ”…the pure test of skills…”(Ibid) Låt den bästa 

vinna.  

Motsatsen till forskningsexperimentet är det upphetsande spelet som mer är till för att 

imponera och vara oförutsägbart och där man vill att yttre möjlighet ska vara en del av 

det hela. Bakom detta är publiken som vill ha underhållning och en spännande kamp. 

Författaren sätter dock högre värde på kampen där man endast är ute efter att testa den 

egna skickligheten. Det är atleten som tränar hårt och vill testa sig själv (Breivik i 

Tamburrini 2000 s 145). Om atleten kan kontrollera alla former av möjligheter som ligger 

utanför dess kontroll och som denne ej kan påverka har man vad Breivik kallar för 

”mastery”. ”Mastery is the ability to handle complex or new situations.” (Breivik i 

Tamburrini 2000 s 145) Som jag tolkar det så sätter författaren högt värde i att ha denna 

”mastery” och att man då klarar av att genomföra prestationer helt på egen hand, utan 

påverkan av yttre faktorer. Det finns de som påstår att yttre möjlighet och tur hör till 

inom idrotten och att det är något positivt. Men Breivik anser ändå att vi vill prisa den 

som hade den bästa skickligheten inom en viss idrott (Breivik i Tamburrini 2000 s 147). 

Alltså ger högre skicklighet högre värde åt den idrottsliga prestationen. 

 

2.2.3 Jämlika fördelar  

Det som skapar mening och värde åt idrotten enligt Breivik är när man tar två eller fler 

jämna motståndare så kan man få ett väldigt spännande och oförutsägbart spel. Man kan 

få en väldigt välspelad match och det finns ingen yttre möjlighetsfaktor och ingen tur, 

men det finns fortfarande ovisshet gällande vem som kommer att vinna. Det är det 

optimala. Vi vill ha en seger som är genomförd via skicklighet och inte via en möjlighet 

utan den skall vara oförutsägbar. Detta möjliggörs när motståndare matchas mot varandra 

på ett jämlikt sätt (Breivik i Tamurrini 2000 s 147). Att eliminera påverkan av yttre 

möjlighet ökar också chansen för alla startandes möjlighet att vinna. Om den yttre 

möjligheten inte helt går att exkludera så ska den åtminstone fördelas lika mellan de 

startande. Många gånger ser man hur vissa idrottare favoriseras via yttre möjlighet, oftast 

de bästa. I vissa fall är särskilda idrottare med avsikt favoriserade och det kan och borde 

undvikas. Det är publiken, media och sponsorerna som fokuserar på de bästa och därför 
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bidrar till att de bästa idrottarna får fördelar (Breivik i Tamburrini 2000 s154). Så att 

tillåta denna fördelning av fördelar på vissa utvalda atleter tillför inget värde till idrotten. 

Loland (Loland i Tamburrini 2000) för en diskussion om rättvisa och dess betydelse inom 

idrott som är mycket värd att nämna. Hans tolkning av rättvisa är att deltagarna strävar 

efter ömsesidiga exklusiva slutresultat där fördelar och nackdelar är distribuerade enligt 

prestationsmässig atletisk skicklighet som definieras som i de för spelet relevanta 

reglerna. Motiveringen till dessa normer angår rättvisa tävlingar som kan tillgodose 

upplevelser av mening och värde för alla involverade (Loland i Tamburrini 2000 s 158). 

”All competitors ought to be given equal opportunity to perform.” (Loland i Tamburrini 

2000 s 161)  

 

2.3 Den kvantitativa processen 
För att öka förståelsen för mitt utvalda fenomens betydelse i dagens idrott kan det vara 

nödvändigt att beskriva hur framför allt friidrotten har blivit ett fält där allt skall mätas, 

vägas och standardiseras och statistikföras. En prestation är inte bara längre ett resultat 

utan ett mått som kan analyseras och kvantifieras in i minsta detalj. Denna process 

innehåller ett antal normer som tillsammans bildar ett eget system som här beskrivs av 

Loland (Loland i Tamburrini 2000 s40 f). Första delen är kvantifiering där vi är i ständig 

jakt på resultat och har utvecklat mycket avancerad teknik och utrustning för att kunna 

mäta så långt ner som på tusendelen. Detta har bidragit med ett ökat intresse för att föra 

statistik.  

Nästa norm är standardiseringen som har skapats för att kunna jämföra prestationer 

genom både tid och rum och för att detta ska vara möjligt krävs att man har identiska 

omständigheter och förutsättningar, eller att de är så lika som möjligt. Därför har vi regler 

som är ytterst detaljrika och det finns särskilda regler för hur arenor ska se ut. Inom 

friidrotten gäller t.ex. de regler som satts upp av IAAF, friidrottens internationella 

förbund. Inom andra idrotter har vissa arenor flyttats inomhus för att kunna öka 

standardiseringen via uteslutning av faktorer som väder, t.ex. skridskoåkning.  

Rekord är en tredje norm som baseras på ovanstående och vilket är hela logiken bakom 

detta kvantitativa system. Ett rekord innebär att du har presterat något bättre än någon 

tidigare gjort. De första officiella rekorden registrerade inom friidrotten 1868 i USA. Idag 
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finns det en mängd olika rekord t.ex. personligt rekord, stadiumrekord, världsrekord osv. 

Denna jakt på rekord har drivit fram specialiseringen till sin spets och det är idag nästan 

omöjligt att bedriva mer än en idrott eller disciplin när man idag kräver en sådan pass 

snabb prestationsutveckling. Detta leder också till en objektivitet där man söker sig till 

liknande frågor som inom forskningen. Hur fort kan en människa springa? Hur långt kan 

man kasta ett spjut osv.? Denna kvantitativa process har blivit ett normativt ideal och 

utan rekord anses många tävlingar vara ett fiasko av publik och media. Jakten på 

standardisering och objektivitet appliceras på bl.a. den teknologiska vetenskapen för att 

kunna kontrollera det okontrollerbara. Man vill eliminera yttre möjlighet och mäta 

resultatförbättring i mer och mer korrekta mått. Ur detta system bör just jakten på rekord 

bör förstås i diskussionen av fenomenet senare i arbetet. 

 

2.4 Rationaliseringsprocessen 
Max Weber har formulerat en teori som kan bidra till min beskrivning av idrottens värde 

och mening. I mening till det system som jag ovan beskrev går Webers tankar väl ihop 

med det. Enligt författarna Boglind et al (2005 s 181) var Weber orolig för hur 

utvecklingen i det moderna samhället såg ut. Man använder sig av allt mer abstrakta och 

precisa begrepp för att systematiskt kunna behärska verkligheten vilket medför att vi 

”avmystifiserar” världen. Vi arbetar ständigt målrationellt genom att kalkylera, förklara 

och förstå. Weber menade att detta målinriktade tänkande skapar en förlust av 

meningsfullhet som är grundläggande i samhället. Genom detta har vi lärt oss att 

behärska naturen och utvecklar teknik som kan mäta i allt större och mindre kvantiteter. 

Hyllandet av ideal och värden, vilket Weber ansåg vara vår existentiella grund, har 

hamnat bakom jakten på det effektivaste medlet för att nå våra mål. Rationalitet står alltså 

för det kalkylerande som används för att få fram det effektivaste medlet för att nå 

uppsatta mål. Denna tankegång stämmer väl överens med det kvantitativa system som jag 

ovan beskrivit och bidrar till min formulering av idrottens värde och mening i form av 

den avmystifisering som Weber formulerade. Man är så besatt av att nå vissa mål att man 

tar till extrema åtgärder för att nå fram och idén bakom prestationen försvinner. Man ska 

inte veta innan vem som kommer att vinna. Ju mer man fokuserar på att styra 

prestationen mot ett enda mål, desto mer tappar aktiviteten i värde.  
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2.4.1 Weber i idrotten 

Weber är inte den enda som diskuterat rationalisering. Allen Guttmann har skrivit 

artikeln From Ritual to Record där han ger sig in i idrottens värld och ser på den genom 

bl.a. genom rationaliseringen och för in Webers tankar i idrotten. Den moderna idrotten 

har blivit rationaliserad i enighet med Webers tankesätt att det finns ett logiskt samband 

mellan medel och mål. För att kunna göra så där måste vi göra så här. (Guttmann 1978 s 

34) I vissa länder i Europa har man varit väldigt skickliga med att ta åt sig det som 

forskningen har kommit fram till för att applicera det i sina träningsmetoder. Det finns 

speciella institut där man arbetar med forskning och vetenskapliga upptäckter appliceras 

på träningsprogram och idrottsgrenar. (Guttmann 1978 s 37) Via rationaliseringen och det 

enorma behovet att kunna kvantifiera allt så har man startat en hetsjakt på rekord. Men 

Guttmann nämner det faktum att vad händer när ett rekord inte längre går att slå? Vad 

händer när den mänskliga kapaciteten har nått sin topp? (1978 s 44) Ett exempel som 

handlar om prickskytte med pil och båge visar hur en idrott dog ut för att man ansåg att 

rekordet var för svårt att slå. (Guttmann 1978 s 45)  

 

2.5 Rangordningsprincipen 
En stor del av idrottens mening är att vi när prestationen är över ska kunna se vem som 

vann, vem som blev tvåa, trea osv. Det finns ett spänningsmoment i kampen om platserna 

i rangordningen vilket bidrar med värde för tittarna och deltagarna, men ju tydligare det 

är vem som kommer att vinna och hur rangordningen kommer att se ut, desto mer tunnas 

spännings- och kampmomentet ur. (Engström 2004 s 25) Inom alla organiserade tävlingar 

är det viktigaste att komma så högt upp som möjligt i rangordningen med de medel som 

är tillåtna. Allra helst ska man segra men absolut bäst är det att slå rekord. (Engström 

2004 s 21) En bra prestation skapar värde i sig för en tävling, men skapandet av detta 

värde krockar med behovet av att prestationen även ska vara oförutsägbar. Prestationen 

har blivit en handelsvara och när detta sker så måste arrangörerna garantera dess kvalité. 

För att försäkra sig om bra kvalité så måste en viss del av oförutsägbarheten offras och 

det är här krocken sker mellan behovet av att göra prestationen till en produkt med hög 

kvalité och mellan värdet som skapas av oförutsägbarheten. (Horne et. al 2003 s 276) 
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Rangordningsprincipen och jakten på rekord samt tendensen att vilja göra prestationen 

till en handelsvara har alla stor betydelse för detta arbete.   

 

2.5.1 Excitement thesis 

En term som kan knytas an till behovet av kampmomentet i rangordningsprincipen är den 

som Edwards har kommit att kalla för ”the excitement thesis”. Den innebär att det verkar 

som människor har ett socialt inducerat behov av njutbar spänning. (Edwards i Goodger 

et. al 1989) För att skapa spänning inom idrott så är det nödvändigt att idrotten har vissa 

karaktärsdrag, framför allt ska idrott förse deltagaren eller publiken med en viss mängd 

spänning som baseras på att slutresultatet är osäkert, man vet inte vem som kommer att 

vinna. Ett annat viktigt element gällande att skapa spänning är att försöka matcha 

motståndet så det blir jämt. Om motståndet är mycket bättre eller mycket sämre minskar 

osäkerheten på vem som kommer att vinna vilket är negativt. Återigen ser vi här 

författare som pekar på vikten av att inte veta i förväg vem som kommer att vinna.   

 

2.6 Kommersialisering och media 
Idrotten har genomgått en enorm utveckling från att i början vila på traditionen av 

amatörism där inga pengar fick förekomma, till att bestå av professionalism med enorma 

summor pengar både för prestationer och för uppvisningar. Idag bidrar idrott indirekt till 

kapitalets tillväxt genom att erbjuda ett utrymme för reklam och sponsring. (Horne et. al 

2003 s 270) Kommersialiseringen kan ses som att ha en funktion inom idrotten i det att 

den skapar ett uppsving för byggnader som bidrar med ett medel för underhållning och 

integration, en modell av belöning för prestationer och ett system som sporrar. (Horne et. 

al 2003 s 268) Idrott är inte längre bara idrott utan det är en hel marknad där varumärken 

skapas och marknadsförs, företagsnamn tar över galor och sponsorer blir allt viktigare, 

idrottsmän och kvinnor blir multimiljonärer och rättigheter till media att rapportera från 

galorna innebär stora kostnader. Makten hos de aktiva förflyttar sig från dem själva till 

allt runtomkring som hjälper till att driva idrotten. Det är inte ovanligt att inom ishockeyn 

får spelarna avbryta sitt spel för att TV ska sända reklam, eller att läktare som 

specialbyggs för mediebevakning ska riktas mot de områden där all reklam kommer 

placeras så de syns i TV. Sponsorerna betalar för att få synas och då får arrangörerna se 
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till att de gör det, även om det innebär att de aktiva får göra vissa uppoffringar som 

kanske inte alltid gynnar tävlingen. Horne et. al säger att makten som TV har är sådan att 

arenorna är mer och mer beredda att adoptera rollen som surrogat TV-producent, med 

stora skärmar med närbilder, slow- motion och reklam. (2003 s 169) TV gör mer än bara 

återberättar ett evenemang. De väljer ut, ramar in, personifierar och dramatiserar vilket 

ökar underhållningsvärdet. I televisionens era har idrott blivit förvandlat till 

underhållning. 

TV har också fått en stor roll gällande omformuleringen av idrott. Vår uppfattning av 

idrott har blivit formad av uppkomsten av idrottspressen, sportsidorna och sportnyheterna 

på TV. Media har även stor del när det gäller skapandet och förflyttandet av gränser. De 

spelar en roll i processen där vissa utövningar blir dominanta och vissa uteblir. (Horne et. 

al 2003 s 161) Den idrott som inte visas i media blir snart marginell och inte relevant för 

idrottsvärlden. (Horne et. al 2003 s 166)  

     

2.7 Avrundning 
Min teoretiska utgångspunkt kommer alltså att utgå från de ovan nämnda argumenten 

som beskriver vad som skapar mening och värde inom idrott. Det som framtonar är 

uteslutningen av yttre möjligheter och att skickligheten skall avgöra vem som vinner. Om 

fördelar finns skall dessa fördelas jämlikt mellan deltagarna utifrån de regler som finns 

för aktuell idrottsdisciplin. Ingen favorisering bör förekomma utan samtliga deltagare 

skall ha samma möjlighet till seger. Det är kampen man mot man som ger värde och det 

som en aktiv bör sträva efter är att uppnå ”mastery”, d.v.s. att kunna hantera både fysisk 

och psykisk trötthet och våga anta sig utmaningen och klara av att hantera faktorer som 

för denne är okontrollerbara. Man ska känna glädje i att känna att man själv har klarat av 

en prestation. Idrotten ska skapa spänning för både publik och deltagare vilket görs via 

ovisshet om vem som vinner. Detta bidrar till att skapa idrottens mening och värde. 

Begrepp som är viktiga att komma ihåg är rationalisering, rangordning, 

kommersialisering och den kvantitativa processen. 

   

3 Metod 
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Eftersom inget tidigare finns dokumenterat om haren så har många personer kontaktats i 

jakten på att hitta fakta om fenomenet och försöka skapa en bild av hur det har utvecklats 

och ser ut idag. För att kunna analysera harens idrottsliga värde måste jag veta hur 

fenomenet verkligen ser ut och skapa mig en förståelse för det och hur andra ser på det. 

Jag kunde inte basera arbetet helt och hållet på mina egna åsikter utan ville ha en mer 

generell bild av hur haren ser ut och hur inställningen är mot denne. Jag var nyfiken på att 

se hur djupt förankrad haren är inom friidrotten och om den över huvud taget väcker 

någon form av uppmärksamhet eller funderingar, eller om den ses som en naturlig del 

och är accepterad i den moderna idrotten. Jag ville även ta reda på hur väl den passar in 

inom ramen av hur svensk friidrott vill arbeta och fungera. Denna bild av haren är den jag 

ska använda för att analysera dess idrottsliga värde.  

 

3.1 Svensk friidrott 
För att bilda mig en uppfattning om hur svensk friidrott ser på sin organisation och hur 

idrotten bör bedrivas tog jag del av deras information om just detta på svenska 

friidrottsförbundets hemsida.  

 

3.2 Galorna 
Den främsta anledningen till att galorna kontaktades var för att bilda mig en uppfattning 

om hur frekvent fenomenet med harar är och på vilka distanser de används och hur stora 

summor det rör sig om. Jag sökte upp kontaktinformation till samtliga Super Grand Prix- 

och Golden League galor via deras hemsidor som jag lokaliserade genom IAAFs 

(International Association of Athletics Federations) hemsida och skickade ut enkäter om 

huruvida de använder harar vid sina arrangemang till informations- samt 

tävlingsansvariga. Det finns sex Golden League galor (Berling, Oslo, Rom, Paris, Zürich, 

Bruxelles) och fem Super Grand Prix (Doha, Stockholm, London, Monaco, Lousanne). 

Att jag valde ut just Golden League- och Super Grand Prix-galorna beror på att det finns 

massvis med Grand Prix-tävlingar och urvalet hade blivit mer krävande att genomföra. 

Super Grand Prix är fem till antalet och sänds dessutom i svensk TV. Golden League är 

sex till antalet och samtliga sänds i TV så jag ansåg det mycket lämpligt att välja dessa då 

chansen till att läsaren ska veta vilken typ av tävling det rör sig om är större.  

 14



Jag gjorde en lista med de kontaktpersoner jag valt ut för varje gala och inledde med att 

skicka ett e-post med förfrågan om de skulle kunna tänka sig att vara med i min 

undersökning och bad om lov att få skicka dem mina frågor (se bilaga 4). Att jag valde ut 

fler än en person berodde på att jag ville ha ytterligare en person att kontakta om det 

visade sig att den första inte svarade. Jag försökte först och främst hitta en person som 

var tävlings- eller organisationsansvarig, en s.k. meeting director, då jag anser att dessa 

bör ha mycket god insikt i hur deras arrangemang ser ut och fungerar.  

Vid första försöksomgången fick jag in svar från London, Berlin, Oslo, Zürich, Rom och 

Stockholm. Dessa kunde jag vidarebefordra mina frågor till och svar anlände från 

samtliga. De galor som inte svarat skickade jag e-post till ytterligare två gånger men fick 

inget svar. Jag nöjde mig dock med de svar jag fått in då jag ansåg samtliga innehålla den 

information jag sökte och var mycket likartad.  

 

3.3 Historiska löpare 
Jag ville ta reda på hur fenomenet sett ut genom tiderna och om någon regelutveckling 

skett för att reglera användandet av harar. Första tanken var att försöka få tag på 

regelböcker genom historien men efter två personer som haft stor del i svensk friidrott 

förr i tiden nämnde att inte mycket står att finna i textformat valde jag att försöka komma 

i kontakt med personer som faktiskt varit med och upplevt löpning förr.  

När jag ville komma i kontakt med löpare från olika årtionden i svensk idrottshistoria 

vände jag mig till föreningen ”Stora Grabbar” som har hemsida på internet och skickade 

en förfrågan via e-post till ordföranden för föreningen och bad att få kontaktinformation 

till de aktiva som jag valt ut ur en medlemslista. Att jag vände mig till just den föreningen 

beror på att de som blivit medlemmar där har varit med på större tävlingar både nationellt 

och internationellt som ger poäng och när man kommit upp i en viss summa poäng så blir 

man medlem i ”Stora Grabbar”. Jag visste att föreningen har funnits väldigt länge och de 

för register på sina medlemmar och ska fungera som en kontaktlänk mellan dels de som 

en gång tävlat med varandra och de som fortfarande är aktiva. Så där fanns 

kontaktinformation till den undersökningsgrupp jag sökte.  

Jag letade efter minst två aktiva från varje årtionde som deltagit i medel och långdistans 

med stora framgångar nationellt och internationellt och som kunde tänkas ha använt sig 
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av hare i sina lopp. För att även få en synpunkt från båda könen ville jag även ha med 

både manliga och kvinnliga löpare. Flera personer stämde in på dessa beteckningar på 

medlemslistan och mitt urval skedde helt enkelt som så att jag valde ut två namn utan 

lottning eller liknande slumpmässigt urval. Svaret på min förfrågan blev positivt bemött 

och jag fick en lista med utvaldas samtligas telefonnummer. Jag gjorde i ordning en mall 

med frågor som kunde leda mig genom intervjun (se bilaga 3) och ringde upp löparna 

från 40-talet och framåt. När intervjun väl startade upptäckte jag dock hos nio av fallen 

att den första frågan fick respondenten att berätta så pass mycket att denne nämnde fakta 

som jag sökte med de övriga frågorna, som då inte längre behövde ställas.  

Jag försökte hålla mig till tidsordningen för att underlätta att skapa en historisk bild av 

fenomenet under arbetets gång och eventuellt kunna ställa jämförande frågor till 

nästkommande person. Vid några tillfällen fick jag dock hoppa över något årtionde då 

denne inte fanns tillgänglig när jag ringde. Samtalen dokumenterades genom att genast 

antecknas på dator då jag använde mig av mobiltelefon med head-set så händerna var 

fria. Sammanlagt kontaktade jag 12 personer och 11 ställde upp på intervjun direkt. En 

person ville dock ha frågorna skickade med e-post vilket jag gjorde men något svar kom 

aldrig. Eftersom de tillfrågade inte fick några svarsalternativ utan fick besvara frågorna 

fritt passade det bättre med en kvalitativ sammanställning av svaren.  

 

3.4 Harens historik vid DN-Galan 
Eftersom många av de äldre löparna jag intervjuade nämnde att haren blev vanlig vid 

större tävlingar och vid galorna så ville jag veta hur fenomenet utvecklats vid DN-Galan 

som är aktuell än idag. Via galans hemsida fick jag telefonnummer till informationen där 

jag bad att få tala med den ansvarige för tävlingen och fick mobilnumret till denne som 

jag sedan kontaktade för en intervju om hur historiken såg ut gällande harens närvaro vid 

DN-galan. Personen jag pratade med hade varit anställd sedan 1985 och fram tills idag 

och kunde bidra med den information jag sökte. Sedan hänvisade han mig vidare till den 

som varit ansvarig innan honom och via en sökmotor på internet lokaliserade jag dennes 

telefonnummer och ringde för en intervju. Personen blev anställd vid Stockholm Stadion 

1964 och kunde bidra med resterande historik.  
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3.5 Nutidens löpare 
Datainsamling har även skett via enkäter utskickade via e-post till elitlöpare som har 

använt sig av hare, och till löpare som anlitats som hare inom Sverige och utanför. 

Kontaktinformation till dessa har erhållits genom att de klubbar som tillhör de största 

inom löpning (Ullevi, Spårvägen, Hässelby, Hammarby, If Göta) har kontaktats via 

kansliet där jag frågat om de känner till någon löpare hos dem som passar in på någon av 

ovan nämnda profiler och i så fall bett om att få deras kontaktinformation. Klubbarna 

hittade jag via friidrottsförbundets hemsida som har länkar till alla friidrottsklubbar som 

har en hemsida.  

Samtliga klubbar skickade e-post med förslag till varsin passande löpare och jag skickade 

dem ett introducerande e-post bestående av en enkel beskrivning av uppsatsen och en 

förfrågan om personen passade in på den profil av löpare jag sökte samt om intresse 

fanns för att delta i enkäten. Vid en bekräftelse på vilja att delta skickades ett nytt brev 

via e-post bestående av de frågor som var aktuella för varje löpare (se bilaga 1&2).  Alla 

fem löpare passade in både på profilen som anlitad hare samt som löpare som använt sig 

av hare. Dessa fick då båda uppsättning frågor. Undantag gällande kontakten med en 

person som är mycket känd inom Svensk friidrott och tillhör de väldigt få som anlitats 

som hare internationellt. Denne person kontaktades via en hemsida som tillhör det företag 

hon är anställd hos och som personen är med och driver. En bekant inom löparkretsen 

tipsade mig om vart jag kunde nå personen och vad företaget hette. Ett e-post skickades 

även till denne med en enkel introduktion och förfrågan och personen svarade positivt. 

Till denna person skickades endast frågor om att springa som hare.  

 

3.6 Kastare  

Jag ville ta reda på om uppfattningen av mitt fenomen skilde sig mellan olika 

grengrupper så jag valde ut några av den svenska eliten inom kastgrenarna slägga, kula, 

diskus och spjut och dessa fick jag kontakt med via en hemsida för svensk kastning där 

samtliga var medlemmar. Att jag valde kast beror på att jag anser denna grengrupp vara 

raka motsatsen till distanslöpning och därför kunde tänkas bidra med en synvinkel 

utifrån, plus att jag själv är kastare och vet vilka dessa personer är. Mitt urval skedde som 

så att jag gick in på medlemslistan och tittade på åldern och valde ut de som varit med 
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inom friidrotten under en längre tid och därför kan tänkas vara väl insatta i idrotten. 

Dessa var även personer som tillhör de bästa i sin gren och har god erfarenhet av diverse 

landslagsuppdrag. Jag valde ut elva kastare och samtliga hade sin e-post adress tillgänglig 

på medlemslistan. Samma procedur som ovan upprepades med ett introducerande e-post 

och samma frågor som till löparna (se bilaga 1) skickades ut för att se om svaren kunde 

tänkas skilja sig. Undantaget här var att eftersom jag visste vilka dessa personer var så 

skickade jag det introducerande brevet tillsammans med frågorna och det hela var mer 

informellt. Sex kastare har svarat och p.g.a. de öppna frågorna så har även dessa svar 

sammanställts kvalitativt. Att jag inte gav några av grupperna svarsalternativ beror på att 

jag inte var intresserad av detaljer utan ville se hur grupperna svarade som helhet och om 

någon skillnad fanns att se mellan dem som grupper.  

 

3.7 Experterna 
Intervjuer har förekommit med individer jag anser besitta den kunskap jag behöver för att 

dels kunna skapa mig en bild av fenomenet samt att kunna analysera det vidare. En av 

dessa personer kom jag i kontakt med via elitidrottsprojektet vid Högskolan Dalarna och 

som dels varit aktiv inom löpning och som nu arbetar som tränare för lång- och 

medeldistanslöpare och har stor kunskap inom området. Eftersom jag känner personen 

ordnade jag en intervju muntligen och vid mötet lät jag den intervjuade tala fritt för att få 

med så mycket som möjligt för att skapa mig en grund att stå på. Detta var i ett mycket 

tidigt skede av arbetet så mängden kunskap om ämnet var liten. Intervjun 

dokumenterades på dator och tanken var att få ”lite kött på benen” som kunde gå att 

arbeta vidare från. Detaljfrågor utvecklades senare. I samma syfte och på samma sätt 

intervjuade jag även en lärare vid högskolan inom ämnet idrott.  

För att verkligen få mig en bild av haren ur både historiskt och nutida perspektiv så 

intervjuade jag den mest ledande experten inom friidrott som jag via e-post på svenska 

friidrottsförbundets hemsida bokade ett möte med under ISM i friidrott i Malmö. 

Personen är annars stationerad i Stockholm så det var en ypperlig möjlighet att få ett ord 

med denne. Vi bestämde en tid under andra tävlingsdagen och åter igen lämnade jag 

ordet fritt och dokumenterade allt på dator. Detta möte gav massor med information som 
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jag sedan kunde bygga vidare på och formulera mer detaljerade frågor och rikta in mig 

mot tydligare grupper av intresse.  

 

4 Empirisk presentation 
Efter att information samlats in från olika grupper av idrottare och experter samt källor på 

internet har en bild tagit form av hur fenomenet ser ut och hur det uppfattas inom 

idrottsvärlden. Historiska löpare från 40-talet och framåt har tillsammans med löpare och 

kastare från dagens svenska elit fått säga sitt och personer med djup förankring inom 

friidrottens organisation har bidragit med viktig information. Information från svenska 

friidrottsförbundet har bidragit med en beskrivning av hur de vill att friidrotten skall 

bedrivas och nedan följer en presentation av resultatet av mina studier.   

  

4.1 Svenska Friidrottsförbundet 
Svensk friidrott har enligt friidrottsförbundet (2008) [Internet] klara direktiv gällande 

regler och hur de ser på arrangemang och mål med sin organisation och all information är 

hämtad från deras hemsida. Syftet med arrangemang är att ha varierat tävlingsprogram så 

alla kan få tävlingstillfälle via ett brett utbud. Tävlingarna ska vara attraktiva för dem på 

läktaren, dem framför teven och de aktiva som tävlar. De mål som förbundet satt upp 

gällande Grand Prix är att samtliga ska sändas på TV och locka stor publik där och på 

läktarna. De aktiva ska få ett bra tävlingstillfälle inför publik och galorna ska erbjuda hög 

kvalité och vara intressanta. När det gäller mästerskap som SM ska samtliga 

mästerskapsdiscipliner genomföras och man ska med så stor sportslig rättvisa som 

möjligt ge chans till bra resultat. Friidrottsförbundet har även mål satta gällande 

samarbetet med sponsorer. De vill arbeta affärsmässigt och professionellt med 

samarbetspartners och sponsorer. Deras ledord är flexibilitet och lyhördhet gentemot 

förändringar och trender inom marknadsföringsområdet. De vill hålla sig attraktiva mot 

näringslivet genom att utveckla sina arrangemang och tjänster. Det ekonomiska målet 

gällande sponsorer är att komma upp i 22 miljoner kronor.  
Friidrottsförbundets regler utgår från de regler som internationella förbundet IAAF 

fastslagit och de har kommit att bli väldigt detaljrika för att standardisering ska vara 

möjligt runt om i världen. Man menar att friidrotten styrs av begrepp som rättvisa, 
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objektivitet, standardisering och precision. Man ska vid olika tidpunkter och olika platser 

kunna jämföra resultat på ett meningsfullt sätt siffermässigt vilket kallas för ”absoluta 

resultat” vilket har blivit friidrottens kännetecken. För att detta ska vara möjligt så måste 

betingelserna vara desamma på alla nivåer vid alla tävlingar i världen. Utrustning och 

anläggning ska vara lika för att minimera osportslig fördel och själva prestationernas 

utförande ska hålla sig inom snäva ramar. Det här gäller alla grenar inom friidrotten. När 

det gäller just löpning så är det tillåtet med harar om dessa inte är av det motsatta könet 

mot dem som tävlar och de får inte vara av elektronisk sort och man får inte använda sig 

av en varvad löpare som hare.  

 

4.2 Harens funktion 
Att använda sig av en hare är inte lika mycket fysiskt som psykiskt. Syftet med haren är 

att slippa dra hela lasset själv och få en rygg att följa så man kan koppla bort större delen 

avloppet mentalt tills det bara är en liten bit kvar. Man vill slippa ansvar så mycket som 

möjligt. Det är oerhört krävande att orka hålla hög fart ett helt lopp och många tänker att 

om man måste dra själv så kan jag ju bli trött. Det gäller att spara så mycket energi som 

möjligt till att orka hålla hög fart in i mål i slutet av loppet. Om en löpare är stark mentalt 

och har bra självförtroende så kan denna klara av att göra ett bra resultat utan hare. De 

flesta klarar dock inte av detta. Många vågar inte slänga sig ut i det okända.  

Galorna skiljer sig från mästerskapen i det att vi som publik sällan har någon deltagande 

som vi bryr oss särskilt mycket om. Det har funnits lopp där en person vunnit men ingen 

kommer ihåg denne för den betydde inget för den publik som såg det. Ingen koppling 

fanns till personen. Vid mästerskap känner vi mer för de svenska deltagarna för vi kan 

knyta oss an till dem på ett särskilt sätt och vi vill se dem vinna och vi kan heja på dem 

och uppleva känslor beroende på hur det går för dem. Då är det medaljer och prestige 

som står på spel! Men vid galorna kan det delta personer som vi inte har någon relation 

till. Ingen har blå-gula kläder och vi lägger inte märke till vilka resultat som presteras. 

Men, om fokus ligger på att man ska försöka slå ett världsrekord får publiken något att 

uppmärksamma. Galorna kan aldrig handla om kamp för den är inte viktig nog. Förutom 

hemmafavoriten vid galan vill folk se att man verkligen tar i och kämpar. Om ingen hare 

fanns så skulle rekorden bli mycket sämre och publiken skulle inte anse att deltagarna 
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gjort sitt bästa vilket publiken som betalande som minst kan begära. Hararna är helt 

enkelt nödvändiga för att galorna ska bli bra. De byggs upp för att man ska kunna sätta 

rekord. De flesta rekordförsök blir dock ingenting men man får bra resultat.  

Varför blir man då hare? Det finns löpare som vet att deras kapacitet aldrig kommer 

räcka hela vägen in i mål för en seger så därför kan de försörja sig på att i stället springa 

så långt de orkar och sedan kliva av och få betalt för det. Vissa harar är bättre än andra på 

att hålla ett bestämt tempo och dessa blir mer kända bland arrangörerna och anlitas oftare. 

Många skulle aldrig få inbjudningar till galorna som vanliga tävlande men får det som 

harar i stället. En hare som är dålig på att springa i ett tempo som blivit tillfrågat kan 

förstöra ett helt lopp. De flesta harar är från Europa för löpare här tränare på ett annat sätt 

mot vad de som kommer från Afrika gör. Afrikaner har inga arenor eller löparbanor att 

träna på utan är mer ute i terrängen och på väger och går mer på känsla hur de springer. 

Européer kör mycket intervaller och håller koll på mellantider och utvecklar sin förmåga 

att veta hur fort de springer.  

 

4.3 Från 40-talet fram till nutid 
 
I min jakt på regelutvecklingen runt hararna vände jag mig till löpare som varit aktiva 

under olika epoker i svensk idrottshistoria. Jag sökte efter en brytpunkt där haren gick 

från att inte synas eller vara så självklar och få betalt på det sätt det gör nu, till att bli en 

självklar del i de stora galorna med höga summor i lön och med en tydlig organisation.  

 
4.3.1 Harens existens genom tiderna 
 
Resan börjar på 40-talet genom en man som idag har nått 89 års ålder och med ett 

imponerade klart och friskt minne från sina aktiva år som löpare. ”På den tiden fick det 

inte heta hare men i alla stora lopp 1943-1945 så fanns haren med men det stod inget i 

tidningarna men alla visste vem som skulle köra”. Haren fick inte betalt på samma sätt 

som idag. ”Ingen betalning existerade, inte officiellt alltså haha!” De flesta fick 

traktamenten av lite finare sort som innebar ersättning för resa och boende vilka oftast var 

i lite högre klass. I fallet med denna person så fick han aldrig betalt i form av pengar utan 

kunde i stället beställa ihop saker han ville ha som mattor och möbler som plockades ihop 
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åt honom. Fanns det hare så var det oftast en person som övertalas att dra upp tempot i ett 

lopp men ingen särskild ersättning fanns. Men ingen tydlig organisation fanns. 

Under 50-talet kunde man börja skilja en mer organiserad användning av haren genom att 

de hade blivit mer vanliga vid stora tävlingar, men vid mindre tävlingar sågs inga harar. 

”I mindre klubbmatcher var det inte tal om det, då sprang man som man gjorde rätt upp 

och ner”. Det var väldigt populärt med hare på 1500 meter, en trend som håller i sig 

genom tiderna. Haren låg oftast med och drog de första 800 metrarna för att få upp 

tempot. Betalning för att anlita hare börja komma igång under detta årtionde men det 

smögs en hel del med det. Man kunde få ersättning i form av resebidrag och dubbla 

traktamenten. ”Det var inga jättepengar, men man fick ersättning”. Några löpare åkte dit 

för att de tog emot pengar för sina prestationer så därför skedde mycket under bordet. 

”Man fick gå in bakvägen lite försynt en och en till en sekreterare och skriva under. Jag 

tjänade några kronor”. Haren fanns för att man var ute efter bra tider och man jagade 

rekord. Att man fick betalt som hare var ett samtalsämne som gick omkring bland löpare. 

”Jag har hört talas om att de var med på Gunder Häggs tid. Jag har träffat löpare som har 

berättat för mig att de fick bra betalt för att vara harar”.  

Under 60-talet var organisationen ännu inte solklar för vissa arrangörer utan haren kunde 

oftast bestå av men mindre bra löpare som inte gjorde ett allt för bra jobb alla gånger. 

”Oftast var de lite orutinerade och satte antingen igång med en våldsam speed så det blev 

fel på det sättet, eller så sölade de så de förstörde”. Men man kunde ändå se det positiva 

med att använda en hare för när det väl fungerade så drog de upp tempot på loppen. 

Många av de bästa på den tiden ville ligga i kölvattnet för att orka med en kraftig spurt. 

Med haren blev det ett snabbare lopp totalt sett. Man hade ingen ordentlig koll på vad 

reglerna sa utan man hittade på lite på sidan om vad reglerna sa om haren. Arrangörer 

hade sett vad en hare hade för inverkan på resultaten och anlitade löpare som hare och 

betalade en slant. ”Ville man gärna ha lite fart så ordnade vi en hare”. Men fortfarande 

skedde detta lite i skymundan. ”Jag har en känsla av att det gjordes lite i smyg”. Man 

betalade en slant till de bästa via reseersättning med kvitto, men övriga summor skrevs 

inga kvitton på. Ur en kvinnlig synvinkel kan här läggas till att harar för kvinnliga lopp 

var ytterst sällsynta utan fanns i majoritet på herrarnas lopp och då framför allt på 1500 

meter men även på 800 meter.  
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Om vi kommer in på 70-talet så var haren fortfarande inte tillgänglig för de kvinnliga 

loppen i någon större utsträckning men de såg hur de användes hos herrarna och hörde 

även om pengarna. ”Man hörde talas om att de bästa killarna fick lite svarta pengar, det 

var ju amatöridrott”.  

När vi kliver in på 80-talet ser man en skillnad i att här blir användandet av haren mer 

organiserat och finns med på de flesta galor och man såg positivt på haren. ”I galaloppen 

så ville alla springa så fort som möjligt så det var accepterat”. Den intervjuade är inte 

säker på om haren fick betalt men tror att det förmodligen var så. Vid vissa tävlingar fick 

man sinsemellan komma överens om att dra ett varv var och det skedde oftast på 1500 

meter. Här nämns också skillnaden på mästerskapstider och galatider. Vid SM (Svenska 

Mästerskapen) så blev tiderna på 1500 meter mycket sämre än vid tävlingar där en hare 

fanns med. ”Om man ville springa fort så visste man att någon måste hålla farten”. En 

kvinnlig löpare från tiden nämner att harar för damer ännu inte var vanligt och angående 

betalning så var det fortfarande förbjudet att ta emot pengar på 80-talet.  

Inne på 90-talet så är haren mycket mer vanlig och det finns harar som är väldigt bra på 

det de gör. Nu får haren alltid betalt för sitt jobb men vid mindre tävlingar är haren 

sällsynt då det kostar att använda sig av en sådan. ”Det kostade ju att ta in den så det var 

ingenting man fundera på på mindre ställen”. När det gällde mindre tävlingar löste man 

oftast problemet med farthållare inom truppen. GP-tävlingarna anlitade harar med 

uppsatta tider som mål och betalt efter hur bra de utförde jobbet. Hare för kvinnor fanns 

nu i stor utsträckning. För övrigt så sågs haren som ett bra sätt att slippa gå upp och ta 

täten själv. Det bör även nämnas att haren var mycket ovanlig bland terräng- och 

maratonlopp där det mer handlade om taktik löparna emellan. I maraton använde man sig 

snarare av en annan deltagare som höll ett tempo man själv ville hålla för att slippa 

springa själv. I terränglopp fanns aldrig en hare på det sätt som på banloppen.  

 

4.4 Löpare om haren 
Eftersom löpare är den grengrupp som använder sig av hare så var det naturligt att fråga 

dessa hur de ser på fenomenet. Första frågan löd: Vad är din uppfattning om vad syftet är 

med att använda hare? Samtliga fem löpare har svarat att det handlar om att öka tempot 

så möjligheten till bra tider påverkas. ”Syftet med en hare är normalt sätt att få hjälp att 
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prestera ett önskvärt resultat”. Tre av de svarande nämner även att det underlättar för den 

tävlande att ha en rygg att följa. ”Man kan rikta in sig på att göra bra tider utan att dra ett 

stort lass själv”. Det ses alltså som mentalt underlättande.  

Tycker du att det är passande att harar används? Här är svaren mycket entydiga och 

samtliga har svarat positivt. ”Jag tycker det är passande att ha hare. Jag har aldrig tyckt 

att det är negativt att ha farthållare, jag har snarare irriterat mig på det motsatta att det inte 

finns harar i min lopp”. En svarande nämner dock hur dels pressen att jaga kvaltider till 

mästerskap samt bättre betalt för snabba lopp på galorna har pressat fram användandet av 

haren. ”Men då krävs snabba kvaltider för att få åka till de internationella mästerskapen 

så skapas ett behov av att springa lopp med harar. Lika så på galor tjänare man mer 

pengar om man springer fort än om man ”bara” vinner. Det är alltså denna marknad som 

har pressat fram fenomenet ”harar” som jag ser det”.  

Är tävlingar med harar sportsliga eller osportsliga? Ingen av de svarande anser 

fenomenet vara osportsligt. ”Nej, i de tävlingar där haren används har samtliga 

medvarande samma chans att hänga på harens tempo, varför skulle det vara mindre 

sportsligt än tävling utan hare?”. Det är inget tvivel om att löparna tycker att haren är 

sportslig. ”Det handlar fortfarande om vem som kommer först över mållinjen”.  

Tycker du att haren bidrar med något positivt till idrotten? I så fall vad? Samtliga har 

svarat att haren bidrar med bättre resultat som positiv attribut. Ett svar lyder att haren 

bidrar med ”I allmänhet bättre resultat. Eftersom det är det som varje idrottare 

eftersträvar är användandet av hare positivt”. Ingen har något negativt att påpeka. 

Är haren ett fenomen som bör vara kvar eller förbjudas inom friidrotten? Även här har 

samtliga svarat väldigt enväldigt att haren skall vara kvar då ”Fenomenet är skapat ur ett 

behov”. ”Haren skall självklart vara kvar, det finns ingen anledning att ta bort den 

kvalitetshöjaren”. Ingen tvekan om svaren kring denna fråga.  

 

4.5 Kastare om haren 
För att se om uppfattningen om haren skiljer sig mellan olika grengrupper så ställde jag 

samma frågor till idrottare tillhörande kastgrenarna om hur de uppfattade fenomenet. 

Svaren var delvis väldigt gemensamma och vid vissa punkter mer avskilda. Första frågan 

berörde uppfattningen om syftet med att använda haren. Svaren var väldigt lika där man 
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ansåg att den ska hålla en viss fart eller tempo och påverka tiderna så chansen till rekord 

ökar. ”Syftet är ju att haren skall dra upp tempot i loppet så pass mycket att (de tävlande) 

löparna skall ha möjlighet att nå förhoppningsvis ett nytt stadionrekord, tävlingsrekord 

eller rent utav ett världsrekord). En annan person svarade att ”Syftet måste väl vara att de 

skall hjälpa löpare till bra tider och nya rekord”.  

Vid frågan om de tyckte om det är passande att använda hare blev svaren inte längre lika 

tydliga. Svaren varierade från ”Nej, tycker det är onödigt” till ”Ja det är väl OK”. 

Samtliga utom en svarande har gett ett mer diskuterande svar såsom ”Frågan är om det är 

passande för samtliga tävlande i ett lopp då det ganska ofta bara är ett fåtal som kan 

hänga med i harens tempo”. Fem stycken har gett mer frågande svar än ett rakt ”ja” eller 

”nej”. Fenomenet ses som lite underligt och till och med onödigt men gruppen förstår 

varför det finns då alla vill få bra tider. Samtidigt är det synd att löpare måste ha hjälp för 

att klara det.  

Gällande frågan om haren är sportslig eller ej så dras gruppen åt två olika håll. Den ena 

säger rakt av att det är sportsligt, ”Sportsliga. Vi kastare hare ju linjer som vi försöker 

komma över”, och den andra att det inte är det dels för att haren inte går i mål, den finns 

endast där för att man ska slå rekord och att den vid mästerskap anses som osportslig men 

inte vid galor. ”Sedan tycker jag dock att det är fel att betala löpare för att vara harar på 

stora tävlingar bara för att få världsrekordslopp”. ”Harar är inte tillåtna på mästerskap, 

vad är anledningen till det? Någonstans finns det alltså att det skulle vara osportsligt och 

att på mästerskap räknas striden… mer än vad tiden gör”. Så även om kastare har 

samförstånd till varför haren finns så är man kluven över hur sportsligt det egentligen är. 

Tycker du att haren bidrar med något positivt till idrotten? I så fall vad? Det kastarna ser 

som positivt bidragande med haren är att det blir bra tider och det ökar chansen till 

rekord. ”Positivt är att de bidrar till att bättre tider presterad vilket friidrotten, sponsorer, 

media och publik är intresserad av”. ”Det enda positiva de bidrar med är att det kan slås 

rekord”. Samtligas svar kretsar just kring farthållningen och att de påverkar möjligheten 

till att det blir bra resultat. 

Är haren ett fenomen som bör vara kvar eller förbjudas inom friidrotten? Den bör 

fortsättningsvis vara tillåten inom friidrotten men med vissa negativa eftertankar. Svaret 

är inte övervägande positivt då det finns negativa tankar. ”Jag tycker att det borde 
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förbjudas”. ”Idrott är allra roligast om den utövas på samma villkor för alla… Det bästa 

hade väl i sådana fall varit om löparna själva bestämmer sig för att greja världsrekorden 

utan harar”. Men det finns även de som anser att haren ska vara kvar. ”Haren bör vara 

kvar, då jag tror att det positiva han eller hon medför… är betydligt större än en eventuell 

orättvisa”.  

Kastarna har en relativt neutral inställning till haren. De tycker den bör tillåtas då den 

bidrar med att resultaten blir bättre. Den ses som sportslig och man förstår varför den 

finns och är därför passlig. Samtliga utom en svarande har dock lämnat svar med vidare 

funderingar vilket bidrar till att ge svaren en osäker klang gällande bestämdheten bakom 

dem.     

 

4.6 Haren själv 
Detta arbete vore inte komplett utan att höra med haren själv om hur han ser på sin 

uppgift och hur fenomenet är uppbyggt och vilken påverkan det får på idrotten. Fem 

frågor har skickats till löpare som anlitats som hare och svar kom in från fem löpare. En 

person har anlitats som hare på mycket hög nivå internationellt och dennes svar redovisas 

separat. Följande är övriga harars svar. 

Vad är/var ditt motiv till att springa som hare? De svarande har i stort sett kretsad kring 

tre olika svar. Dels för att det är bra träning, ”… man övar upp sin egna 

farthållningsförmåga…”, ”…det är mycket bra träning både för kroppen och på det 

mentala planet”. Sedan nämns även att det bidrar till ökad inkomst. ”Sen kan man även 

tjäna en liten slant”. En svarande säger helt enkelt rakt ut ”Tjäna pengar”.  

Hur ser/såg du på uppgiften? Samtliga har svarat att de såg positivt på uppgiften, att det 

helt enkelt var ”Kul.” En svarade skriver ”Kul, att dra ett lopp är ingenting jag normalt 

sett gör under mina tävlingar… så det blir en annan upplevelse att dra”.  

Hur pass stor betydelse har en hare för tävlingslöpning? Alla har svarat att haren har 

väldigt stor betydelse för hur loppet kommer att se ut, framför allt fartmässigt. ”Skall man 

prestera en bra tid skulle jag vilja säga att en hare eller en god motlöpare är av yttersta 

betydelse”. Det är inte lika vanligt att det blir snabba lopp om en hare inte medverkar. 

”Det kan bli snabba lopp utan hare men det är inte alls lika vanligt”. Så nästa fråga blev 

då hur skulle tävlingslöpningen se ut utan harar?   
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Två har nämnt att loppen förmodligen skulle bli roligare att titta på därför att striden 

skulle handla mer om spurtdueller som man ser på mästerskap. ”Det innebär att det går 

långsammare och mer spurtdueller, vilket kanske i och för sig är roligare att se, men 

ganska drygt, att utföra”. Tiderna skulle inte bli så bra men det skulle bli mer 

underhållande för publiken. Det skulle bli ”Mer kamp man mot man men troligtvis sämre 

tider. Det skulle nog bli roligare att se på”. Haren verkar ha en mycket stor betydelse i 

hur ett lopp kommer att se ut.  

Sista frågan löd: Om du fick välja mellan att endast springa som hare eller som tävlande, 

vad skulle du välja och varför? Här har alla utan tvekan svarat att de skulle vilja springa 

som tävlande då det bland annat är det som idrotten handlar om. ”Tävla själv, jag tycker 

syftet med min idrott är att prestera resultat. Resultat är tider och springer man som hare 

får man inte några officiella tider”. Så svaret blir klart å tydligt att samtliga skulle välja 

att delta som tävlande och inte som hare.  

 

4.6.1 Den internationella haren 

Eftersom den intervjuade har lämnat mycket mer material i sina svar och då svaren skiljer 

sig från de andra så har jag valt att redovisa dem under egen rubrik så skillnaderna blir 

lättare att tyda och jämföra. 

Den intervjuades motiv att springa som hare var att få komma ut och synas på de större 

tävlingarna. Detta gynnade sponsorkontrakt och att synas mer i TV gynnade exempelvis 

ett internationellt kontrakt med Reebok. Hade det inte varit för den intervjuades talang att 

hålla de tempon som ombads så hade denne förmodligen aldrig fått tillträde till de stora 

galorna. ”Det var väldigt roligt att bli inbjuden som hare till världens största tävlingar 

som Zurich, Lousanne och Monaco. Jag hade normalt sett annars svårt för att ta mig in i 

dessa lopp…”. Personen fick även mer betalt som hare än som löpare. ”Jag fick bättre 

betalt som hare än som vanlig ”inbjuden” till tävlingarna. I många fall dubbelt så 

mycket”.  

Personen såg på sin uppgift som hare som något kul och det var lättare att fokusera på 

uppgiften än som tävlande. ”Kul. Och i många fall mycket mindre stressande än att 

springa ett eget lopp”. Vid frågan om betydelsen av haren i tävlingslöpning är svaret att 

”En hare har betydelse så man tycker att det är av stor vikt att tiden i ett lopp blir bra”. 
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Den person som är tänkt att slå rekord klarar sällan av uppgiften själv och måste därför ha 

draghjälp. De övriga som deltar i loppet vill inte offra sig själva och därför låter man 

haren sköta jobbet tills denne kliver av.  

Om haren inte fanns med i loppen tror den intervjuade att i många fall skulle 

”löpningarna bli roligare att titta på. Det skulle då handla väldigt mycket mer om taktik 

och inte att löparna radar upp sig i ett pärlband och springer så fort de orkar”. 

Arrangörerna skulle förmodligen få problem att locka publik och media då man inte 

längre kunde tillförlita sig på stadiga världsrekordförsök. Haren blir en trygghet för 

löparna men det finns även en negativ sida. ”Själv tycker jag att det kanske är lite för 

många lopp med hare…”.  

Om informanten fick välja mellan att vara hare eller tävlande blir svaret att ”Om jag 

fortfarande tävlade för att bli så bra som möjligt så skulle jag naturligtvis endast springa 

som tävlande”. Men om det var i slutet av karriären så skulle några år kunna gå till att 

springa som hare eftersom det innebär mindre psykisk stress och mycket mer betalt.  

  

4.7 Haren på galorna 
Enkäter skickades ut till fem Golden League och sex Super Grand Prix-tävlingar och svar 

mottogs från sammanlagt fem av dessa. Målet var att ta reda på hur vanligt förekomsten 

av haren är på dessa galor och nedan är en enkel tabell som redovisar förekomsten av 

harar, vilka distanser de finns tillgängliga på och vad kostnaden för haren är. Några av 

galorna ville inte lämna ut informationen om vad haren får i betalt, vilket kan utläsas av 

kryssen.  

 

 

Gala Distans Hare Kostnad 

Zurich 
800m, 1500m, 

500m, 3000 hinder 
JA X 
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Rom 
800m, 1500m, 

5000m, 3000hinder 
JA 1000- 10.000 $ 

Oslo 800m – 10.000m JA 2000- 5000 $ 

London 

800m, 1500m, 

3000m, 5000m, 

10.000m 

JA X 

Stockholm 800m » JA 3000kr- 40.000kr 

 

De svar jag fått in från Golden League- och Grand Prixtävlingarna stämmer väldigt bra 

överens då samtliga som svarat använder sig av harar och de finns tillgängliga i lopp från 

800m och upp till 10 000m men alla galor har dem inte i alla lopp vilket kan utläsas i 

tabellen. De finns både för kvinnor och för herrar och de får betalt från några tusen till 

upp mot 70000 kr. Vissa galor anpassar beloppet efter hur pass bra jobb haren utför och 

om det sätts något rekord. Samtliga galor erbjuder hare, plus att den aktive kan fråga efter 

en. Vissa aktiva har harar de föredrar mer än andra och då försöker arrangörerna få dit 

just den haren. På Bislett Games i Oslo bad vinnaren av det kvinnliga 1500m loppet som 

satte världsrekord enligt arrangörens hemsida om en snabb hare (2007) [Internet]. Just att 

sätta rekord ser samtliga arrangörer som ett av huvudsyftena med att använda sig av 

harar. Den ansvarige för DN-Galan i Stockholm, berättade att många löpare inte vill offra 

ett lopp för att göra en dålig tid utan varje lopp ska gå till att försöka prestera max med 

hjälp av en hare. De är också påverkade av sina sponsorer och liknande som ger dem 

bonus om de presterar bra. På mästerskap har de tävlande dock inte samma inställning för 

där är det annat som står på spel än rekord. Det är en kombination av både publik, aktiva 

och framför allt TV som kräver bra resultat. Galorna har blivit extremt resultatfixerade 

och det är svårt att få bra resultat utan harar. En av galorna i Zürich bestämde sig för ett 
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år sedan att inte använda sig av några harar vilket resulterade i fiasko med usla resultat 

och en missnöjd publik. Inför den kommande säsongen 2008 har de återinfört hararna.  

 

4.7.1 Historiken bakom haren vid galorna 

DN-galan gick av stapeln för första gången 1967 och redan då fanns haren med. En man 

som började arbeta vid stadion redan 1964 berättar att ” Så länge jag kan minnas så har 

den [haren] funnits och DN-galan som sådan -67 när den ägde rum första gången då så 

vitt jag kan minnas så var det harar”. På den tiden började galorna på allvar att 

konkurrera med varandra och ett sätt att få gott rykte var att ha bra resultat på sina 

tävlingar. ”Och ett sätt att åstadkomma bra resultat var ju med harar. Det var en av 

tankarna bakom”. När det gällde betalningen så fanns det vissa problem då man på denna 

tid fortfarande försökte att efterleva amatörismen. Det var också en fråga om hur mycket 

pengar galan hade att lägga på harar, men haren var i alla fall en solklar del av 

organisationen.  

När den nye tävlingsdirektören tog över 1985 så var haren en person som kunde resa runt 

och försörja sig som hare så vid det laget var betalningen ett faktum och summorna var så 

pass stora att det gick att livnära sig på det. Många reste runt till olika galor och deltog 

alltid som hare. Haren är en del som varit aktuell vid DN-galan från start vilket stämmer 

överens med vad de tidigare intervjuade sagt om att haren var vanlig vid större tävlingar 

och galor genom tiderna. ” Har nog funnits så länge det har funnits galor…”.  

 

5 Analys och diskussion 
Genom min undersökning har jag fått information som jag nu ska sätta mot den teoretiska 

grund och de begrepp som uppsatsen vilar på för att analysera materialet.  

 

5.1 Friidrottsförbundets tankar  
Om man sätter fenomenet med harar mot det som friidrottsförbundet lagt ut på sin 

hemsida så kan man genast hitta både förklaringar och motsättningar. Förbundet har som 

mål att tävlingar som arrangeras ska vara attraktiva för publik på plats och framför teven, 

samt för de aktiva. Målet med Grand Prixgalorna är även där att locka stor publik på 

läktarna och framför teven. Att vid dessa tillfällen ha harar hjälper till att öka 
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attraktiviteten och locka dit publiken eftersom arrangörerna kan gå ut och säga att det 

kommer göras försök till att slå världsrekord. Det hjälper även till att uppfylla målet med 

att de aktiva ska få ett bra tävlingstillfälle och att galorna ska erbjuda hög kvalité och vara 

intressanta. Som friidrottsexperten nämnt så skulle inte galorna vara intressanta utan 

hararna då loppen skulle bli av sämre kvalité och inte lika spännande. Men sedan nämner 

de mästerskap och vid dessa arrangemang ska det förekomma stor sportslig rättvisa. Som 

redan nämnts så får inte harar förekomma på mästerskap, vilket man enligt förbundets 

information då kan tolkas som att vid mästerskap är det större sportslig rättvisa att inte 

använda hare. Vill man inte ha sportslig rättvisa på galorna? Enligt förbundets tankar med 

sportslig rättvisa går reglerna emot dess målsättning. Man får använda harar vid galor 

men inte vid mästerskap där man har som stor prioritet att ha högsta möjliga sportsliga 

rättvisa, där harar inte får förekomma.  

Förbundet vill vara lyhörda och följa de trender som råder inom marknadsföringen och 

näringslivet och anpassa sig efter dessa. Eftersom haren har fått stor betydelse för galorna 

och den idrott de bedriver så kan detta förklara harens förekomst. Genom haren kan 

galorna marknadsföra sig med prestationer av hög kvalité och det svenska 

friidrottsförbundet har som mål att få in 22 miljoner kronor på sponsorer och 

samarbetspartners. Utan haren kunde detta vara en något för hög målsättning då 

arrangörerna skulle få problem med kvalitén på sin idrott.   

Den beskrivning som förbundet gör av absoluta resultat inom friidrottsvärlden är 

intressant för de säger att alla betingelser ska vara desamma på alla nivåer vid alla 

tävlingar i hela världen, och själva prestationen ska ske inom snäva ramar. Om alla 

betingelser ska vara lika på alla tävlingar i hela värden så bör det betyda att antingen ska 

galorna förbjuda harar, eller så ska mästerskapen tillåta harar. Som det är nu så räknas 

rekord som slås på en gala med hare, och på ett mästerskap utan hare. Det här stämmer 

mindre bra överens med hur förbundet resonerar och de sätter krokben på sig själva.   

 

5.2 Galornas beroende av haren 
Det påstås att galorna inte skulle fungera om det inte fanns harar med. Men hur kommer 

det sig då att andra idrotter kan fungera utan liknande hjälpmedel? Det är spännande att 

se en hockeymatch där lagen är jämna och har samma förutsättningar utan att någon 
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enskild spelare har någon form av fördel förutom den egna talangen och förmågan. Idrott 

handlar enligt teorier om kampen om vem som har den talang och skicklighet som krävs 

för att på egen hand, i det här fallet, kunna planera och genomföra ett helt lopp och ta sig 

först över mållinjen. Att ha en rygg att följa och inte behöva anstränga sig själv för att 

våga sätta ett högt tempo och utmana sig själv tillför inget idrottsligt värde. Det handlar 

om att ha modet att anta utmaningen och kunna hantera att inte veta om man kommer att 

orka hela vägen in eller inte. När galorna anlitar harar är det inte längre den enskilda 

individens egna förmåga som prioriteras utan arrangörerna gör allt de kan för att 

underlätta för denna person att göra så bra resultat som möjligt. Det här går mycket starkt 

emot vad teorierna menar då ingen idrottare bör ges ett bättre utgångsläge utan det ska 

vara en klasslös förutsättning där alla är fria och jämlika från start till mål. Har man 

talang och målmedvetenhet så kan vem som helst nå framgång på egen hand.  

 Yttre möjlighet och tur är något som har stor inverkan på hur en prestation värderas i 

idrott. För att en prestation ska ha högt värde bör yttre möjlighet och tur ha så liten 

inverkan som möjligt och endast individens skicklighet ska ha något med prestationen att 

göra. Ser man till teorierna har galorna totalt kört över det här resonemanget genom 

haren. Det haren gör är att påverka den yttre möjligheten markant för en person att 

prestera. De minskar den egna individens behov av att kunna tänka strategiskt och 

planera då denne bara behöver ta rygg och följa med. Prestationen baseras inte längre på 

skicklighet vilket är det som vi som publik enligt teorin bör hålla som värdefullt. Det är 

själva utförandet av loppet som ska betyda något, inte om det är någon form av rekord 

som slås. Om loppet skulle baseras på att motståndet var väldigt jämnt så skulle vi få se 

en kamp om placeringar och vinst och inte om rekord. Taktik skulle få större betydelse 

och det skulle skapas spänning i att inte veta vilken typ av taktik löparna skulle välja. 

Loppen skulle inte behöva bli, i nutida utryck, tråkiga i form av att ingen vågar ta täten 

och springa fort om idrottarna via sin träning lärde sig att våga chansa och testa sig 

själva. Tänk dig själv hur det skulle se ut om samtliga deltagare var fostrade att gå ut och 

ge allt från start som teorierna påpekar, vilket spännande lopp det skulle bli! Om de 

aktiva eftersträvade att uppnå det ”mastery” som krävs för värdefulla prestationer skulle 

inte haren behövas utan idrottarna skulle själva kunna hantera yttre möjligheter och ha 
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den skicklighet som krävs för att planera och genomföra ett bra lopp. Genom att ha hare 

så testas inte idrottarens skicklighet fullt ut och prestationens värde blir inte lika hög.   

Visst kan man enligt reglerna argumentera för att haren finns till för alla i loppet och att 

ingen deltagare prioriteras. Detta är dock ingen full sanning vilket kan bevisas på Bislett 

Games där den kvinnliga deltagaren på 1500m som satte världsrekord i loppet i en 

intervju på hemsidan säger att hon bad om en snabb hare. Inget nämns om de övriga 

deltagarna utan haren var till för en enda löpare. Alltså blir haren en fördel för den bättre 

idrottaren som oftast är den enda som klarar av att hålla tempot som haren springer då det 

är den bästa som bett om just det tempot. Att det skulle handla om ojämna fördelningar 

av fördelar döljs i de regler som tillåter harar som alla, förslagsvis, kan nyttja. Här bryter 

galorna mot idrottens värde då ingen idrottare ska favoriseras och på något sätt ges 

fördelar. Alla ska ha en likvärdig möjlighet att prestera och som sagt, haren får 

förekomma enligt reglerna och alla kan nyttja den, men som redan nämnts så är haren 

väldigt ofta endast till för de bästa. Mycket beror på stort tryck från publik, TV och 

sponsorer att denna favorisering ska förekomma. Men en prestation som framkommit via 

en yttre möjlighet bidrar inte med något värde till idrotten enligt den teoretiska ramen.  

Att idrotten på galorna ser ut som den gör idag är inte så konstigt om man tänker på den 

kvantitativa processen och den rationalisering som äger rum på arenorna och i samhället. 

Genom att allt standardiseras och blir objektivt så har jakten på rekord ökat dramatiskt då 

vi kan jämföra alla prestationer världen runt. Vi kan mäta resultat i så små kvantiteter att 

rekord kan slås flera gånger med ytterst små marginaler. Väldigt mycket blir målinriktat 

och rationaliseras så vi tappar greppet om själva processen och tänker bara på 

slutprodukten. Detta orsakar en förlust av värde och ideal då vi bara fokuserar på målet 

och hur vi på bästa sätt tar oss dit i stället för att se värdet i själva utförandet. Galorna vill 

naturligtvis hänga på denna trend och det har sagts flera gånger att utan haren så blir det 

väldigt sällan något rekord. Att bara njuta av ett lopp med en spännande kamp om 

placeringarna förekommer inte längre, utan man gör allt man kan för att få till ett rekord. 

Det är intressant att spekulera i vad som kommer att hända när rekorden inte längre går 

att slå. Är inte galorna på väg att gräva sin egen grav då de sätter så stor press på att få 

rekord då vi alla vet att den mänskliga kroppen till slut har en gräns för vad den kan 

prestera? Det finns både en för- och nackdel med detta. Nackdelen är att man riskerar att 
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allt intresse för en gren försvinner när det inte längre går att slå rekordet, vilket hände i 

det exempel med bågskyttet som tidigare nämnts i uppsatsens teoretiska utgånspunkt. 

Fördelen är att det kan ske en skiftning i intresse för hur en gren bör genomföras och 

uppskattas. Om ett rekord blir omöjligt att slå kan vi kanske få se mer fokus på själva 

utförandet av ett lopp än på vad sluttiden blir. Något som enligt teorierna är hur det bör 

vara idag för att vara meningsfullt. Via rationalisering och rekordjakt har idrotten tappat i 

idrottsligt värdet.      

Enligt rangordningsprincipen ligger det ett värde i att komma fram till vem som blir etta, 

tvåa, trea osv. Kampen har stor betydelse om vem som tar dessa platser och hela loppet 

blir ett spänningsmoment för publiken. Det galorna har gjort är att ta död på den 

spänningen som skapas just av kampen om placeringarna. Vem kommer ihåg vem som 

slutade trea eller fyra i ett lopp där allt fokus var på en enda person, nämligen den som 

haren var till för. Det finns inte längre någon aspekt kvar av resterande lopp utan allt 

fokus läggs på den bästa och som med stor sannolikhet kommer att vinna då haren oftast 

är till för den bästa deltagaren. På galorna är det oftast ingen som bryr sig om vem som 

kommer efter ettan vilket tar bort en stor del av oförutsägbarheten. Om vi är nöjda efter 

att den första individen kommit i mål så har det ingen betydelse av hur övriga deltagare 

presterar vilket minskar ovissheten om övriga placeringar. Prestationen har blivit en 

handelsvara och denna handelsvara har stort tryck av att ha hög kvalité. Det sker en krock 

mellan att galorna pressar mot att en prestation ska ha hög kvalité samtidigt som man vill 

ha kvar en viss nivå av oförutsägbarhet som är den spänningsgivande faktorn. Vid en viss 

tidpunkt kan galorna bli tvungna att välja hur de vill ha det. Ska de satsa på kvalité eller 

oförutsägbarhet? Båda ger spänning men av helt olika slag. Den ena är underhållning och 

showbusiness och den andra är idrottsvärde med kampen i fokus.  

 Just spänningsmomentet har en stor betydelse för idrottens värde. Spänningen kan 

skapas på olika sätt och galorna har valt att skapa sin spänning genom att satsa på att det 

ska slås rekord. Publiken vill se att löparna verkligen har ansträngt sig och gett max och 

till det används harar. Problemet är att en stor del av spänningen orsakas av att man inte 

vet vem som kommer att vinna. Galorna påverkar till stor del vem som kommer att vinna 

då haren oftast är till för en specifik person så publiken vet att denne kommer att göra en 

rejäl satsning på ett rekord och därigenom förmodligen vinna. Det är inte längre en fråga 
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om vem som vinner utan snarare om denna kommer att slå ett rekord. Ovissheten om vem 

som kommer att vinna offras för jakten på bra resultat och rekord. Galorna vill ge 

publiken bra prestationer och då kan de inte behålla samma nivå av osäkerhet. På så sätt 

försämrar de idrottens värde genom att minska denna ovisshet om segraren. De försämrar 

också värdet genom att inte satsa på att försöka ha så jämt motstånd mellan löparna som 

möjligt vilket leder till en jämnare kamp som bidrar till spänningen.  

Galorna har ett stort tryck på sig från både publik, media och sponsorer att få fram bra 

resultat vid sina tävlingar. Dessa har lagt stora summor pengar för att få se bra idrott och 

då vill galorna ge dem det. Kommersialiseringen och medialiseringen av idrott driver på 

användandet av harar då det ökar chansen till bra prestationer så de betalande får tillbaka 

på sina satsningar. Själva anlitandet av harar kostar som vi sett arrangörerna stora 

summor pengar. Många löpare vill inte ens ställa upp om de inte kan få dit den haren de 

vill ha då de inte vill riskera att göra ett dåligt lopp. Detta driver ytterligare på 

användandet av harar då arrangörerna vill ha dit de bästa idrottarna till sin gala. 

Kommersialisering och harar går hand i hand i då de sporrar varandra. Idrott är inte bara 

idrott längre utan även underhållning, vilket kommersialiseringen har bidragit till i stor 

utsträckning då den fått mer inflytande i hur idrotten bör bedrivas för att passa dess 

intressen. Vi ser inte längre bara en idrottare som springer, hoppar eller kastar utan det är 

en köpt och betald reklampelare som får anpassa sig till de omständigheter som råder.  

Hur ser det då ut på mästerskapen om man jämför dem med galorna? Det är stor skillnad 

för där är det kampen om medaljerna och placeringarna som är i fokus och inte längre 

rekord och resultat. Eftersom harar inte får användas där så sätts det inte heller lika 

många rekord. Omständigheterna är mycket tuffare. Här skapas den riktiga idrotten 

baserat på den teoretiska grund jag nu utgår ifrån. Här är det kampen man mot man som 

gäller, vi vill se vem som tar vilken placering och vi ser en meningsfullhet i att titta på 

spektaklet eftersom vi har personer från vårt land som även representerar en bit av oss 

själva. Vi kan identifiera oss med de tävlande på ett sätt som sällan är möjligt på galorna. 

Den som vinner blir prisad för han eller hon lyckades vinna, inte för att den slog ett 

rekord och de som blev tvåa och trea blir till mycket större utsträckning ihågkomna än 

vid en gala. Allt detta tack vare att fokus ligger på själva utförandet, inte på vad sluttiden 

blir. Det går att sätta världsrekord på mästerskap och en sådan prestation värderas mycket 
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högra utan en hare då personen verkligen presterade helt på egen hand. Galorna köper 

dock inte detta koncept utan förlitar sig på harar för att skapa bra prestationer. Därför ser 

vi en skillnad mellan den idrott som bedrivs på tävlingar där hare används och den som 

bedrivs på mästerskap.  

 

6 Slutsats 
Syftet med det här arbetet var att beskriva fenomenet med ”haren” och analysera dess 

idrottsliga värde. Min hypotes var att vid de tävlingar där harar används presteras resultat 

av mindre idrottsligt värde. Haren är ett fenomen som alltid funnits med i löpningen men 

som inte har blivit synligt förens nu i modern tid via media. Vi kan nu framför allt via TV 

lägga märke till att en person ligger med i täten och drar startfältet och sedan kliver av, 

och vi kan även ibland känna igen personen som agerar hare från flera olika galor. Haren 

får stora summor betalt för sitt jobb och vissa löpare tjänar mer som hare än som tävlande 

då deras prestationer som tävlande inte ses som tillräckligt bra för att bli inbjudna till de 

stora tävlingarna i vanliga fall. Harens uppgift har alltid varit att hjälpa till att dra upp ett 

högt tempo så chansen till rekord ökar, och att underlätta för de övriga löpare att behöva 

göra det tunga jobbet att sätta upp ett högt tempo och sedan orka hålla det hela vägen. En 

uppgift som väldigt få tävlingslöpare klarar av på egen hand. Därför har man löst 

problemet genom att sätta in en person vars uppgift är att lägga sig i täten och se till att 

den fart som bestämts en viss del av loppet blir uppnådd, och sedan avbryter sitt lopp och 

kliver av. Att använda en hare är mer psykiskt än fysiskt då det blir mentalt lättare att 

springa när man har en rygg att följa. Oftast vill ingen av de tävlande offra sig genom att 

sätta en hög fart själva från början och ett sådant lopp ser oftast ut som så att alla ligger 

och väntar och tempot blir väldigt lågt, tills det återstår något varv då alla börjar kuta och 

det hela blir avgjort genom en spurtstrid. Tillbaka i historien innan man valde ut en 

separat person som skulle göra detta så kunde man inom lag eller vänner emellan göra 

upp vem som skulle dra upp tempot varje varv. Att en person ”offrades” för stjärnan i 

gänget var inget ovanligt och kan fortfarande ses som en taktik vid mästerskap idag. Det 

var inte föräns en bit in på 80-talet som en riktig regel började formuleras om 

användandet av hare. Fenomenet har alltid varit omgärdat av mycket mygel och 

fördunkling så därför tog det tid innan en regel verkligen bestämdes.      
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Konceptet med harar är ett fenomen som galorna har svalt med hull och hår och många 

anser att tävlingarna inte längre skulle fungera utan dem. Efter att ha ställt resultatet mot 

min teoretiska utgångspunkt så kan man se att prestationer som gjorts med hare inte kan 

ses som riktigt värdefulla då det bryter mot alla de krav som ställs för att vara det. De är 

inte gjorda på ett sätt som följer de tankegångar som finns för att värdera en prestation 

och hur idrott bör utföras för att vara meningsfull. Haren finns till för att underlätta för 

den tävlande och öka möjligheten till att den som vinner gör det med ett så bra resultat 

som möjligt. Det är väldigt få idrottare som klarar av eller vågar göra en full satsning 

själv genom ett helt lopp och haren har funnits genom alla tider för att göra detta lättare. 

Vissa idrottare vägrar tävla utan en hare och aspekten av loppet som helhet försvinner då 

all fokus riktas mot vad sluttiden blir. Ingen bryr sig om vem som kommer i mål efter 

segraren och betydelsen av kampen mellan de tävlande är minimaliserad. De tävlande 

kan även vara puschade av sponsorkontrakt som säger att de får bonuspengar om de slår 

rekord. Galorna har även enorm press på sig från publik, media och sponsorer att se till 

att prestationerna håller hög kvalité vilket ytterligare matar på användandet av harar.  

När loppet inte längre helt och hållet genomförs av idrottaren själv är det inte längre 

meningsfull idrott. Värde och meningsfullhet skapas genom den egna skickligheten och 

talangen och ingen ska ges extra fördelar i någon form för att underlätta en seger eller 

resultat. Ju mer galorna påverkar resultatet desto mer tar de bort av idrottens värde. 

Galorna bedrivs i en miljö där rationellt tänkande och rekordjakt har fått enormt 

genomslag och med detta i åtanke blir haren en naturlig del av idrotten. Ideal och värde 

har fått ge vika för själva målet och vi är så besatta av att ta oss dit att vi inte längre kan 

se det fina med resan dit. Vi gör allt vi kan för att nå hela vägen och galorna skulle inte 

klara av detta utan sina harar. Så länge galorna sitter fast i det rationella tänkandet och 

den kvantitativa processen så ser jag inte någon förändrad inställning till haren.  

Publiken kan inte längre se den kamp man mot man som är möjlig om idrottarna gjorde 

hela jobbet på egen hand. Jag är rädd för att det har gått så långt att det inte finns många 

individer som ser denna djupare mening med idrott. Via enkätsvaren från 

galaarrangörerna så ser man hur påfallande användandet av harar är och hur viktiga de 

har kommit att bli för dem då samtliga anlitar harar. Via samtal med historiska elitlöpare 

och enkäter skickade till löpare som använt sig av harar berättar de hur naturligt det är att 
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ha dem där och vilket bra jobb de gör och underlättar löpningen. Kastgrengruppen har 

även den svarat i stor utsträckning att de inte ser något större problem med att tillåta harar 

för löpare. Haren har funnits med så pass länge att den har blivit en del av friidrotten. 

Ingen har gett fenomenet någon djupare fundering om hur pass mycket det faktiskt 

utnyttjas idag och vilka effekter det får. Väldigt få ser haren som en typ av fusk och 

tycker den ska förbjudas. Övriga grengrupper gör inget större väsen av sig heller över att 

löpare får en sådan exklusiv assistans till bra resultat. Några av de löpare jag intervjuat 

nämner att det idag börjar bli överdrivet hur de använder haren. Men utgår man från den 

teoretiska utgångspunkt jag byggt upp så blir slutsatsen att vid de tävlingar där harar 

används presteras resultat av mindre idrottsligt värde.  

 

7 Författarens slutord 
Idrottsmän och kvinnor är så att säga barn av sin tid och sitt sammanhang, de styrs av 

idrottens moderna samhälleliga omständigheter, som idrottens rationalisering, 

kommersialisering, underhållning och media. Därav kan man förstå den icke negativa 

synen på hararnas förekomst. Jag som kastare kan ju lätt döma ut haren som fusk då jag 

själv inte kan få någon liknande assistans när jag tävlar. Några har sagt att det inte går att 

dra några paralleller grenarna i mellan inom friidrotten för de skiljer sig så pass mycket 

åt. Det jag kan jämföra med är att vi kastare har linjer som markerar olika längder ute på 

planen vi kan rikta in oss på. Men dessa linjer ser vi inte under själva utförandet av ett 

kast och vi är fortfarande helt själva i ringen eller på ansatsbanan när vi kastar. Ingen 

finns tätt intill för att på något sätt få oss att rotera snabbare eller stämma emot hårdare. 

Det enda som kan ändras för att gynna kastgrenar är att man t.ex. lägger spjutansatsen så 

de tävlande får medvind och i diskus vill de tävlande gärna ha motvind. Diskussionen kan 

säkert bli lång men jag har svårt att överväga min åsikt mot att haren skulle vara helt och 

hållet rättvis.  

Jag har full förståelse för att löpare anser att ens tanken på att se haren som en 

nedgradering av det idrottsliga värdet är rent av löjligt för haren har ju funnits med inom 

löpningen så otroligt länge. Om jag i slägga hade något liknande hjälpmedel skulle jag 

själv säkert gå upp i taket om någon föreslog det som orättvist eller osportsligt. Men 

faktum är faktiskt att ser man till vad idrotten är tänkt att gå ut på så passar inte haren in i 
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den bilden. Skulle du ta bort linjerna på min kastplan så har jag svårt att tro att mina 

resultat skulle gå ner så pass mycket som resultaten skulle göra inom löpning om haren 

togs bort. Tävlingar bör baseras på att ingen deltagare vid någon tävling ska ha någon typ 

av fördel. Alla resultat skall presteras helt på egen hand. Jag ber om ursäkt för de 

upprörda tankar jag kan tänkas orsaka men det är ett intressant ämne och jag vill 

uppmana en aning till debatt. Jag har blivit väldigt positiv bemött av de äldre löpare jag 

intervjuat och de tyckte jag hade en intressant synvinkel på det hela. Med så fina ord från 

så stora legender är jag ändå stolt över mitt arbete och jag hoppas det kan intressera fler 

och bidra med något till friidrotten.  
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Bilaga 1 
 
Enkätfrågor till löpare och kastare 
 
Vad är din uppfattning om vad syftet är med att använda hare? 
 
Tycker du att det är passande att harar används? 
 
Är tävlingar med harar sportsliga eller osportsliga?  
 
Tycker du att haren bidrar med något positivt till idrotten? I så fall vad?  
 
Är haren ett fenomen som bör vara kvar eller förbjudas inom friidrotten?   
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Bilaga 2 
 
Enkätfrågor till harar. 
 
Vad är/var ditt motiv till att springa som hare? 
 
Hur ser/såg du på uppgiften? 
 
Hur pass stor betydelse har en hare för tävlingslöpning?  
 
Hur skulle tävlingslöpningen se ut utan harar?  
 
Om du fick välja mellan att endast springa som hare eller som tävlande, vad skulle du  
 
välja, och varför?  
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Bilaga 3 
 
Intervjufrågor till historiska löpare 
 
Var det vanligt med harar på din tid? Organiserat?  
 
Hur var attityden mot harar? 
 
Fick haren någon form av betalning för sitt jobb? 
 
Var haren en självklarhet eller oklarhet på tävlingar?  
 
Ansågs haren vara något positivt eller negativt?  
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Bilaga 4 
 
Enkätfrågor till galorna 
 
Do you have pace makers available at your gala? If not, why?  
  
For what races are they available?   
 
Are they available for both male and female athletes?   
  
Do you offer the athlete a pace maker or do the athlete ask for one?    
 
What is the main reason that you engage pace makers at your gala?   
  
What are the costs for engaging a pace maker 


