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”Idrott åt alla” har varit parollen för staten, kommunerna och idrotts-
rörelsen under drygt 40 år. Men när ambitionerna skärps och idrottens 
ansvar vidgas möter de motstånd i såväl föreningarnas som de kommu-
nala strukturernas traditioner. Om föreningar ska kunna fungera som 
välfärdspolitiska verktyg, så krävs förändringar av resurser och struktur 
men även vilja och kultur.

 Ambitioner mot traditioner
 Föreningsidrottens vidgade ansvar

Id r o t t s h I s t o r I k e r n Paul Sjöblom (1) 
beskriver i sin avhandling kommunerna 
som den viktigaste aktören i formeringen 
av den svenska idrottspolitiken och i 
förlängningen som en starkt bidragande 
orsak till att dagens föreningsidrott ser ut 
som den gör i fråga om utbredning, 
storlek, anslutningsgrad och struktur. 
Men hur den förda kommunalpolitiken i 
realiteten påverkat idrottsföreningars inre 
verksamhet i termer av verksamhetsin-
riktning, målsättningar och kultur visar 
sig vara mer svårfångat, även om Sjöblom 
kan redovisa vissa tendenser. En del av 
problematiken ligger givetvis i svårigheten 
att finna rimliga urval av kommuner och 
föreningar som kan sägas representera 
något större, det vill säga svenska kom-
muner och svenska idrottsföreningar i 
allmänhet. Men inte desto mindre är den 
kommunala idrottspolitikens påverkan på 
idrottens föreningar en viktig del i vår 
förståelse för hur idrottsföreningar 
fungerar och varför de agerar som de gör. 
Denna text är ett försök till att bidra till 
denna förståelse.  

Försöket tar sin utgångspunkt i en 
fallstudie av den kommunala idrottspoliti-
ken i Umeå kommun mellan 2003 och 
2010 och fokuserar dess påverkan på 
idrottsföreningars inre verksamhet i fråga 
om verksamhetsinriktning och då särskilt 
i relation till de politiskt upprättade 

ambitionerna om ”idrott åt alla”. Som 
representation för någon större population 
kan inte heller denna fallstudie sägas stå 
som exempel men däremot kan resultaten 
hjälpa oss vidare i frågeställningarna. 

Forskning om lokal idrottspolitik
Frågor om idrottspolitik har intresserat 
såväl svenska som internationella idrotts-
forskare ända sedan de första forsknings-
resultaten om stratifieringen av deltagande 
i idrottsaktiviteter producerades. I det 
svenska perspektivet har problematiken i 
ett statligt perspektiv belysts (2,3,4) men 
när det gäller kopplingen till den idrotts-
politik som förts på lokalplanet blir 
bidragen färre (5,6). Men det den forsk-
ningen, trots sin begränsade omfattning, 
lärt oss är att idrott har kommit att ta mer 
och mer plats på den politiska agendan 
som en viktig komponent i den generella 
välfärdspolitiken men att det samtidigt har 
visat sig svårt för föreningsidrotten att 
möta de förväntningar på ökad hälsa, 
integration, tillväxt och demokrati som 
såväl stat som kommuner har på den.

I den internationella idrottsforskningen 
blir bidragen av förklarliga skäl fler men de 
är samtidigt inte alltid helt applicerbara i 
den svenska kontexten med sina särdrag i 
fråga om social välfärd, folkrörelsebas och 
sammanhållen idrottsrörelse. Forskningen 
i våra nordiska grannländer har genom sin 
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geografiska närhet och kontextuella likhet 
haft bättre förutsättningar än annan 
internationell forskning att bidra till 
förståelsen för svenska idrottsföreningars 
förutsättningar, verksamhet och resultat 
och då särskilt i relation till lokal idrotts-
politik (7,8,9). Den har bland annat visat 
hur idrott som investering för att nå andra 
värden (som exempelvis folkhälsa, 
integration, tillväxt och demokrati) fått 
mer utrymme även i politiken på det 
lokala planet men att det samtidigt ofta 
saknas konkreta mål och metoder för hur 
dessa ska realiseras av representanterna i 
den lokala ideella sektorn. Men även mer 
geografiskt och kontextuellt avlägsna 
idrottsforskare (10,11,12) har lämnat 
viktiga bidrag som kan hjälpa oss vidare i 
förståelsen för den svenska föreningsi-
drotten på lokalplanet. Dessa har visat på 
svårigheten i att balansera politiska 
ambitioner och krav med idrottsförening-
ars egna syften, målsättningar och värde-
ringar. Något som visar sig vara viktiga 

komponenter i förståelsen av de resultat 
som presenteras i denna text.

Studiens genomförande
Fallstudien innefattar en dokumentanalys 
av kommunens fritidspolitiska program 
Vision 2010 och dess beredning, samt av 
en samling nyckeldokument exempelvis 
visionsdokument, budget, målformule-
ringar, måluppföljningar, verksamhetspla-
ner, verksamhetsberättelser och diverse 
informationsmaterial. Därtill intervjuades 
personer knutna till de utvecklingsområ-
den programmet i huvudsak riktades mot. 
Dessa sex utvecklingsområden rubricera-
des som: bostadsområdet som bas, lokaler 
och anläggningar, stödet till föreningslivet, 
barn och ungdomar, idrottens roll som 
utvecklingskraft samt folkhälsan. Totalt 
intervjuades 15 personer, varav 11 fören-
ingsrepresentanter och 4 kommunala 
tjänstemän från förvaltningsenheter 
involverade i realiseringen av det fritidspo-
litiska programmet. 

Barn och ungdomar och tävlings-
idrottare är välkomna till kommunala 
idrottsanläggningar. Andra grupper 
har det betydligt svårare att hitta 
tider för att motionera. Kommunala 
prioriteringar är en orsak. En annan är 
att tävlingsinriktade föreningar inte är 
benägna att anpassa verksamheten 
till grupper med andra behov. 
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Den kommunala idrottspolitiken
Genom analysen av dokument- och 
intervjudata kan vi konstatera att idrott 
successivt växt till att bli en viktig kompo-
nent i kommunens välfärdspolitik under 
den studerade tidsperioden. Detta vittnar 
inte minst det fritidspolitiska programmet 
Vision 2010 om. Det är också tydligt att 
det är det lokala föreningslivet som ska 
användas för att realisera denna politik, 
särskilt föreningsidrotten. Men även när 
det gäller att fånga upp de grupper som av 
olika anledningar inte är engagerade i 
föreningslivet är det idrottsaktiviteter som 
erbjuds exempelvis via folkhälsoprojekt, 
allmänhetens motion och näridrottsplat-
ser. Sammantaget framstår idrott som en 
mycket central del av fritidspolitiken och 
till de som inte är intresserade av idrott 
ges inte många andra alternativ.

Politiska förväntningar
Men dessa exempel är bara delar av det 
ansvar som kommunen förväntar sig att 
föreningslivet (som i realiteten visar sig 
vara idrottsföreningarna specifikt) ska 
axla genom resursfördelning, riktade 
bidrag och mer eller mindre tydliga 
politiska uppmaningar och påtryckningar. 
Mer specifikt tänker man sig från kommu-
nalt håll att kommunens idrottsföreningar 
är viktiga samtalsparter i utformningen av 
anläggningsutbudet men även när det 
gäller ägandet och driften av befintliga 
anläggningar och investeringar i nya. 
Detta gäller inte enbart anläggningar för 
idrott utan även faciliteter för det rörliga 
friluftslivet och i någon mån driften av 
skolans idrottslokaler. Den politiska 
målsättningen är också att idrottsfören-
ingarna ska samverka med fritidsgårdar 
och skolor för att bredda dessa parters 
utbud och bidra till att minska för tidig 
utslagning i idrott. I denna samverkan ska 
rymmas insatser utformade för funktions-
hindrade, invandrare samt flickor men 
även insatser mot drogmissbruk, våld och 
skadegörelse samt främlingsfientlighet. 
Särskilda insatser förväntas erbjudas 
under skollov och så kallade ”riskhelger”. 
Vid sidan av verksamhet för barn och 
unga ska även riktade insatser för äldre, 
flyktingar och invandrare finnas samt 
insatser för allmänhetens motion och 
(folk)hälsa. Därutöver lyfts föreningsi-
drottens betydelse för inflyttning och 

ökade samhällsintäkter genom sina 
tävlingsarrangemang och sina framgångar 
på elitnivå.

Störst och bäst går först
Formuleringarna i programmet genomsy-
ras tydligt av den politiska ambitionen om 
”Idrott åt alla” som även formulerats på 
statlig nivå och av idrottsrörelsen själv. 
Men återkommande i materialet är 
samtidigt formuleringar som pekar i 
andra riktningar. I såväl texterna som i 
intervjuerna med de kommunala repre-
sentanterna förekommer betydligt mer 
pragmatiska uttalanden än de mer 
ideologiska som visats ovan. Den jämlika 
fördelning av resurser som de flesta är 
eniga om ska styra både den lokala och 
den nationella fördelningspolitiken 
utifrån mottot ”aktiviteter åt alla”, 
omvandlas ofta i praktiken till det mer 
pragmatiska ”aktiviteter åt de flesta” 
vilket i en granskning av fördelning av 
kontantstöd, anläggningsstöd samt tid 
och ytor i lokaler och anläggningar visar 
sig vara något annat. Kommunrepresen-
tanten beskriver problemet som bott-
nande i brist på vissa typer av lokaler 
samt att systemet som prioriterar utifrån 
rangordning gör att motionsidrotten 
trängs undan. Det är de lag som ligger 
högst uppe i serien som får välja tider 
först och dessa tar de flesta tiderna, 
eftersom dessa är så många. Ett konkret 
exempel på ”hög utväxling på satsade 
resurser” som med samma pragmatiska 
utgångspunkt framstår som rimligt med 
tanke på att offentliga resurser är knappa. 
Det vill säga att resurserna ska satsas på 
de verksamheter, projekt, föreningar, 
målgrupper, anläggningar, ytor och 
lokaler som gynnar det som kommer flest 
till godo. Detta innebär i praktiken att 
redan marginaliserade grupper i ännu 
större utsträckning hamnar på efterkälken 
i prioriteringsordningen.

Föreningar politiskt svårstyrda
Genom analysen av dokument- och 
intervjudata kan vi samtidigt konstatera 
att idrottsföreningarna blivit mer lyhörda 
för den styrning kommunen försöker 
utöva. På det stora hela är man från 
föreningarnas håll mycket nöjda med de 
satsningar kommunen gör och då särskilt 
de som är gjorda i samråd. Men det blir 
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också tydligt att fritiden liksom kulturen 
inte utgör någon lagstadgad del av den 
offentliga sektorn. Idrottsanläggningar 
och andra förutsättningar för idrott och 
motion är i dag ett generellt krav för att 
inte säga en förväntad rättighet hos 
många kommuninvånare, men rent 
juridiskt har kommunerna små skyldig-
heter att möta dessa krav. Detta till 
skillnad från vad exempelvis gäller för 
vård, skola och omsorg. Omvänt gäller att 
kommunerna heller inte har några större 
juridiska möjligheter att tvinga idrotts-
föreningar att bete sig på det ena eller 
andra sättet annat än när det gäller den 
allmänrättsliga lagstiftningen. Detta 
förhållande känner givetvis båda parter 

till och en konsekvens av detta är att 
kommunen måste försöka använda andra 
påtryckningsmedel för att stimulera ett 
önskat beteende hos föreningslivet. De 
medel som kommunen förlitat sig på 
mest, vid sidan om generella fördelnings-
principer är ekonomiska incitament. Det 
vill säga att lämna ut särskilda bidrag till 
de föreningar som ordnar den typ av 
aktiviteter eller vänder sig mot de mål-
grupper som de politiska direktiven 
föreskrivit. 

Problemet, i kommunens perspektiv, 
är att de ekonomiska incitament som 
kommunen erbjuder och de politiska 
uppmaningar som följer med dem inte 
hörsammas i någon större utsträckning 
av idrottsföreningarna. De inviter till 
samråd kommunen skickar ut besvaras i 
många fall enbart av större föreningar 
med avlönad personal. Samverkan med 
skolor och fritidsgårdar förefaller vara 
drabbad av liknande tendenser. När det 
gäller samverkan med skolor och fritids-
gårdar specifikt verkar dessa ha svårt att 
möta upp de samarbetsförslag som 
kommer från kommunalt håll. Idrottsför-
eningarna å sin sida anger bristen på 
ledare som den främsta försvårande 
faktorn. 

Anpassningar är resurskrävande
Uppmaningen att ordna lättare motions-
aktiviteter för medborgare över 20 år och 
seniorer är inte heller helt enkel för 
föreningarna att hörsamma eftersom 
kommunens principer för fördelning av 
tider och ytor i anläggningar och lokaler 
prioriterar barn-, ungdoms- och tävlings-
idrott högre. Enligt kommunrepresen-
tanten i studien hamnar de då ”sist” och 
på tider som inte är attraktiva eller 
användbara, en försvårande omständig-
het som även föreningsrepresentanterna 
vittnar om. Därför blir det svårt för 
föreningarna att komma in i de anlägg-
ningar och lokaler man skulle behöva för 
att ordna denna typ av aktiviteter, om de 
skulle vilja. Just denna brist på vilja 
framstår också som en starkt bidragande 
orsak till att den kommunala styrningen 
inte får de effekter som eftersträvas. Som 
exempel kan även nämnas kommunens 
försök till att stimulera aktiviteter för 
funktionshindrade. I bidragssystemet 
ingår bland annat särskilda stöd till 
pensionärsföreningar och handikappor-
ganisationer. Föreningsrepresentanterna 
är visserligen medvetna om det särskilda 
stöd som går att erhålla för verksamhet 
för funktionshindrade, men de vänder sig 
inte aktivt mot denna målgrupp av skälet 
att den inte direkt kan inkluderas i 
verksamheten utan kräver anpassningar 
av den, vilket är resurskrävande. Så även 
om särskilda stöd utgår för att erbjuda 
verksamhet och aktiviteter för särskilda 
målgrupper är idrottsföreningarna inte 
så benägna att nappa på erbjudandet 
eftersom det kräver större anpassningar 
av verksamheten och aktiviteterna.

Mångfaldssatsningar utan lokaler
En annan problematik gäller för en av de 
andra målgrupperna kommunen vill 
prioritera i sitt stöd till föreningslivet – 
flyktingar och invandrare. För den 
målgruppen kan idrottsföreningar söka 
särskilt stöd, så kallade mångfaldspengar 
av kommunen. Men eftersom dessa 
medel, precis som övriga stödformer, 
utgår från hur många deltagare aktivite-
terna kan samla hamnar dessa grupper 
ofta sist i kön när det kommer till 
fördelning av lokaler och det generella 
stödet. Kommunrepresentanten medger 
att formerna för detta inte är så gynn-

”De inviter till samråd kom-
munen skickar ut besvaras i 
många fall enbart av större 
föreningar med avlönad 
personal.”



28  svensk idrottsforskning  1/2011

Referenser
1. Sjöblom, P. (2006). Den insti-
tutionaliserade tävlingsidrotten: 
kommuner, idrott och politik i 
Sverige under 1900-talet. Stock-
holm: Stockholms universitet.
2. Bergsgaard, N. A., & Norberg, 
J. R. (2010). Sport in society, 13 
(4), 567-582.
3. Norberg, J. R. (2004). Idrot-
tens väg till folkhemmet: studier 
i statlig idrottspolitik 1913-1970. 
Stockholm: SISU idrottsböcker.
4. Peterson, T. (2008). Den 
svenska idrottsstödsutredningen. 
En kort sammanfattning. Idrotts-
forum.org.
5. Fahlén, J., & Sjöblom, P. 
(2008). Idrottens anläggningar: 
ägande, driftsförhållanden och 
dess effekter. Stockholm: Riksi-
drottsförbundet.
6. Sjöblom, P. (2007). Idrætshis-
torisk årbog, 2007, 83-95.
7. Ibsen, B. (2009). Nye stier i 
den kommunale idrætspolitik. 
København: Idrættens Analyse-
institut.
8. Kannas, L., Kokko, S., & 
Villberg, J. (2006). Health pro-
motion International, 21 (2), 
219-229.
9. Skille, E.Å. (2010). Interna-
tional Review for the Sociology of 
Sport, 45, 73-85. 
10. Babiak, K. M., & Thibault, L. 
(2009). Nonprofit and voluntary 
sector quarterly, 38 (1), 117-143.
11. Coalter, F. (2007). Sport in 
society, 10 (4), 537-559.
12. Nichols, G., Gratton, C., 
Shibli, S., & Taylor, P. (1998). 
Managing leisure, 3, 119-127.
13. Fahlén, J., & Karp, S. (2010). 
Sport & EU Review, 2(1), 3-22.
14. Sjöblom, P., & Fahlén, J. 
(2010). Sport in Society, 13(4), 
704-717.
15. Stenling, C., & Fahlén, J. 
(2009). European Journal for 
Sport and Society, 6(2), 121-134.

Kontakt
Josef.fahlen@pedag.umu.se
Anna.aggestal@pedag.umu.se

samma i realiteten, att pengarna är ett 
försök att nå dessa grupper som ofta ställs 
utanför men att de inte riktigt hittat de 
rätta metoderna för det. Så även om 
föreningarna söker och får mångfaldsbi-
drag för att ordna särskilda aktiviteter blir 
det här som tidigare i stort sett omöjligt 
på grund av svårigheten att få tillgång till 
några lokaler eller anläggningar.

Krocken mellan nytt och gammalt
Så vad har då det fritidspolitiska program-
met inneburit för idrottsföreningarnas 
inre verksamhet i termer av verksamhets-
inriktning, målsättningar och kultur? Det 
första svaret måste nog bli: Lite. Men i det 
längre perspektivet är det möjligt att vi 
kommer att få se tydligare spår av rikt-
ningsändringar än hittills. Men varför 
fungerar inte kommunens försök till 
styrning av idrottsföreningar som man 
tänkt sig? De förklaringar vi presenterar 
tar avstamp i titeln på denna artikel. När 
förhållandevis nya idéer om ett utökat 
ansvar för den lokala föreningsidrotten 
avseende folkhälsa, inkludering av ”nya” 
målgrupper, tillväxt och demokrati möter 
djupt rotade strukturer, både i den 
kommunala administrationen och i 
idrottsföreningarna uppstår det en 
konflikt. Nya kommunala initiativ krockar 
inte bara med gamla föreningskulturer 
men också med stela kommunala struktu-
rer, fördelningsprinciper och priorite-
ringar. Det blir helt enkelt svårt för 
idrottsföreningar att ordna aktiviteter för 
andra målgrupper än de man redan når 
när fördelningsprinciper och priorite-
ringar inte upplåter lokaler och anlägg-
ningar för dessa andra målgrupper.

Föreningsidrottens vidgade ansvar
Just tillgången till lokaler och anlägg-
ningar framstår som en av knäckfrågorna 
i den kommunala styrningen av fören-
ingsidrotten, vilket tidigare studier visat 
(1,5). Men föreliggande resultat visar att 
det inte enbart gäller för perspektivet 
”idrott åt alla” i bemärkelsen allmänheten 
och inte heller enbart för föreningsidrot-
tens perspektiv att kommunen ska 
tillhandahålla lokaler och anläggningar så 
att idrottsföreningar kan erbjuda aktivite-
ter åt sina medlemmar, utan också med 
avseende på statens ambitioner att 

föreningsidrottens uppdrag måste vidgas. 
Man kan ha många synpunkter på just 
vidgningen av föreningsidrottens uppdrag 
och ansvar, vilket Peterson också lyfter i 
betraktelsen av idrottsstödsutredningen 
(4), men faktum kvarstår att om fören-
ingsidrotten ska ha möjlighet att axla ett 
vidgat ansvar måste idrottsföreningar på 
lokalnivån först och främst ges rimliga 
strukturella förutsättningar för detta och i 
det avseendet verkar lokaler och anlägg-
ningar vara den viktigaste.

Tävlingslogiken ett hinder
Våra förklaringar går också att förstå i 
ljuset av den nordiska och internationella 
litteratur som hänvisades till inlednings-
vis (10,11,12) men då handlar det inte om 
strukturella förutsättningar utan mer om 
idrottsföreningars förmåga, vilja och 
benägenhet att ändra verksamhetsinrikt-
ning, målsättningar och kultur. Det dessa 
författare, tillsammans med många andra, 
har visat är hur föreningsidrottens 
möjligheter att implementera politiska 
mål om ökad folkhälsa, integration, 
tillväxt och demokrati begränsas av 
idrottens inbyggda tävlingslogik. Även 
svenska forskare (13,14,15) har belyst 
effekterna av att denna tävlingslogik tar 
företräde framför andra verksamhetsidéer 
som exempelvis ”idrott åt alla”. Idrottsför-
eningars egna värderingar, målsättningar 
och ideologier ger helt enkelt större 
belöningar till den egna verksamheten 
genom idrottsliga framgångar och pre-
stige, än den som kommer från att ta på 
sig nya uppdrag i form av folkhälsoprojekt 
eller aktiviteter för exempelvis funktions-
hindrade eller flyktingar. 

Så för att idrottsföreningar ska kunna 
fungera som de idrottspolitiska och 
välfärdspolitiska verktyg som såväl stat 
som kommuner tänker sig, så krävs 
förändringar gällande resurser och 
struktur men även vilja och kultur.  


