
World Village of Women Sports stöt-
tar idag fl ertalet forsknings- och ut-
vecklingsprojekt runt kvinnors idrott 
och hälsa. Resultaten av dessa ska 
leda till ett minskat antal skador, mer 
kunskap och höjd status för kvinnors 
idrott. Men hur får vi då ut forsknings-
resultaten i verkligheten, till förening-
arna, till de aktiva och även till media? 
Detta är några av de frågor vi vill dis-
kutera i en paneldebatt 31 maj. 

Vill forskarna dela med sig?
Hur stor protektionism fi nns det 
bland forskarna? Vill de dela med sig 
av sina resultat? 
Jan Ekstrand, professor i Idrottsmedicin 
Linköpings universitet, Jens Bangsbo, 
Professor Sports Science, Köpenhamns 
universitet, Danmark samt Per Nilsson, 
Centrum för Idrottsforskning och ordfö-
rande i WVWS:s stiftelse.

Är tränarna förändringsvilliga?
Hur förändringsvilliga är tränarna? Är 
de villiga att ta till sig nya forsknings-
rön, träningsmetoder osv? Är det en 
generationsfråga? 
Jonas Eidevall, tränare LdB FC Malmö

LdB FC gör unik satsning med 4FP
Casestudie: För att ytterligare stärka 
LdB FC:s talangutveckling har LdB 
FC Malmö tillsammans med företaget 
4FP startat ett projekt (Projekt 97) 
som ska utveckla en grupp talanger, 
samt på ett mer vetenskapligt plan 
fylla de luckor som fi nns kring kvinnlig 
talangutveckling. Jobbar med projek-
tet gör Johanna Sjögren. 

Vilken roll spelar media? 
Hur översätter de ”fackspråket” till ett 
mer kommersiellt språk? 
Christian Karlsson – Idrott & Kunskap.

Vad kan förbunden göra? 
Kan man inkludera de senaste forsk-
ningsresultaten i ledarskapsutbild-
ningarna? Hur arbetar intresseorga-
nisationer och förbund med dessa 
frågor?
Linda Wijkström, EFD och 
Susanne Erlandsson, ordförande i 
organisationskommittén för EM

Ur de aktivas perspektiv
Hur insatta är de aktiva i dessa frågor? 
Får de tillgång till de senaste resultaten 
och fi nns där ett intresse att ta dessa till 
sig? EM-aktuella danska landslagsspe-
laren, Christina Øyangen Ørntoft, har 
själv drabbats av två korsbandsskador. 
Hon studerar även idrottsfysiologi vid 
Köpenhamns Universitet och har däri-
genom fungerat som forskningsassis-
tent vid fl ertalet forskningsstudier.

Välkommen!
Vi bjuder på lättare lunch. Anmäl dig 
senast den 28 maj. Välkommen!
Moderator är Malin Eggertz Forsmark, 
VD WVWS.
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OSA senast den 28 maj till
jenny.h@womensportvillage.com

PA N E L D E B AT T

Fredag 31 maj
WVWS utställningslokal
Fågelbacksgatan 1, Malmö

12:00 – 14:00

Hur får vi ut forskningsresultat 
i verkligheten?


