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Vid 1970-talets mitt diskuterades om att begränsa, eller rent av för-
bjuda, unga från att tävla i idrott. Det kunde vara skadlig eller socialt 
problematisk. Politiserade åsikter om idrotten och det kapitalistiska 
”konkurrenssamhället” samsades med utvecklingspsykologiska och 
pedagogiska teorier. I artikeln belyses debatten och argumenten för 
och emot den så kallade ”tävlingsidrotten”.

”Tä f l a n ä r l i f v e T”  förklarade idrottens 
”fader” Victor Balck i slutet av 1800-talet. 
Efter visst motstånd initialt, från till 
exempel Linggymnastiken, blev konkur-
rens och rangordning utifrån prestation 
föreningsidrottens överordnade struktu-
reringsprincip. Det dröjde till 1960-talets 
slut innan idrottens tävlande och presta-
tionstänkande återigen utsattes för mer 
omfattande kritik. Det som länge varit 
relativt okontroversiellt, att träna och 
tävla och försöka prestera så bra som 
möjligt, ansågs vara ett uttryck för en 
allmänt inhuman, individualistisk och 
karriäristisk människosyn. En del menade 
att det avspeglade det kapitalistiska 
”konkurrenssamhällets” värderingar. 
Kritiken kom från idrottslärare, idrotts-
forskare, kulturpersonligheter, feminister, 
vänsterradikaler, barn med flera. I denna 
artikel presenteras huvuddragen i kriti-
ken. Här ges även tidstypiska exempel på 
hur man från olika håll argumenterade då 
man ifrågasatte den så kallade ”tävlingsi-
drotten” (1).

Idrottshjältar 
Historikerna Jan Lindroth och Leif 
Yttergren menar att den moderna ”täv-
lingsidrottens” segertåg under 1900-talets 
första hälft åtminstone delvis kan förkla-
ras med dess idémässiga släktskap med 
den politiska och ekonomiska liberalis-

Är tävlan livet?

men. Tävlandet tilltalade många inom 
politik och näringsliv som kunde och ville 
stödja svensk idrottsrörelse. Arbetarklas-
sens unga män började också genom 
arbetstidsförkortningarna få tid och ork 
att syssla med idrott. Här fanns också 
många som uppskattade idrottens merito-
kratiska ideal där prestation, inte börd, 
klass eller andra socialgrupptillhörigheter 
var utslagsgivande. 

Idrottsskildringar från 1930-, 1940- och 
1950-talen ger en romantisk och idealise-
rad bild av idrottstävlingen. Barn och 
ungdomar, av manligt kön i första hand, 
längtade efter att få mäta sina krafter med 
andra. Att vara bäst beskrevs som något 
odelat positivt. Här lärde sig man vikten 
av att träna intensivt och tålmodigt och 
att tävlingen var en spännande och 
karaktärsdanande verksamhet. En särskilt 
populär stereotyp i tidningen Rekord-
magasinets spalter var den tystlåtne 
idrottsmannen som utan stora åthävor 
segrade över stöddiga medtävlare.

Lite i skymundan utvecklades från och 
med 1940-talet den hälsoinriktade 
motionsidrotten. Det fanns en allmän oro 
för att svenskarnas fysik skulle försämras 
på grund av de förbättrade livsvillkoren, 
privat på fritiden men också på grund av 
”automatiseringen” inom arbetslivet. 
Politikernas engagemang mer eller 
mindre tvingade Riksidrottsförbundet 
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(RF) att ta sig an frågan och under 1950- 
och 1960-talen gjordes olika motionsi-
drottssatsningar. År 1969 presenterades 
SOU:n Idrott åt alla vilket var startskottet 
för ett ökat statligt engagemang och stöd 
till idrotten. Idrott var inte längre förbe-
hållet idrottssatsande män mellan 15-30 
år utan nu skulle alla medborgare erbju-
das en fysisk, hälsosam aktivitet som 
passade var och ens förutsättningar. 
Idrottsföreningarnas verksamhet inrikta-
des på att fånga upp yngre barn som 
tidigare i stor utsträckning stått utanför 
föreningsverksamheten.

Idrottskritiken
Samtidigt med den statliga idrottsoffensi-
ven åren kring 1970 formerades kritiska 
motkrafter som ifrågasatte förhållandena 
inom idrotten. Det här gällde till exempel 
kommersialiseringen och dopningen. Det 
internationella idrottsutbytet med dikta-
tur- och apartheidstater kritiserades kraft-
fullt. Snart kom också kritiken att vändas 
mot idrottens prestationstänkande och 
fokus på tävlan. Detta gällde exempelvis 
flera av de skribenter som 1968 deltog i 
tidningen Ord och Bilds kritiska tema-
nummer om idrotten (2). Här beskrevs 
idrottstävlingar och elitsatsningar som 
fördummande spektakel och som ett 
uttryck för ett inhumant, liberal-kapitalis-
tiskt konkurrenstänkande. Den elitinrik-
tade idrotten hade ersatt religionen som 
”opium för folket”. De mest kritiska 
menade att elitidrotten var ett kryptofas-
cistiskt påfund. En liknande ståndpunkt 
intog en del inom kvinnorörelsen där de 
mest radikala avfärdade idrottstävlingar 
som en oacceptabel och ointressant 
manlig kulturyttring (3).

Idrottskritiken influerades alltså av den 
samtida kapitalismkritiken och då särskilt 
den som rörde arbetslivet med långt 
gången arbetsdelning, individuella 
prestationslöner, arbetsstudier, hierarkisk 
organisationsstruktur och auktoritärt 
ledarskap. Prestationslönerna ansågs 
orsaka förslitningsskador men också bidra 
till att arbetskamrater inte var solidariska 
med varandra. Den mänskliga arbetskraf-
ten var en vara på en marknad och ett 
medel i produktionsprocessen. När 
idrotten, i synnerhet elitidrotten, verkade 
utvecklas i samma riktning med en ökad 
grad av professionalisering, specialisering, 

idrottsskador och så vidare tolkades det 
som att det kapitalistiska marknadstän-
kandet hade brett ut sig. Problemet med 
dopning och ökade idrottsskador avspeg-
lade ett samhälle som premierade 
prestationer utan tanke på följderna.

Argumenten för och emot föreningsi-
drotten påverkade efterhand den idrott 
som bedrevs inom utbildningsväsendet. 
Ett exempel är att de traditionella 
akademiska idrottstävlingarna vid 
landets universitet dog ut under 1970-
talet. Skolidrottsförbundets nationella 
tävlingar fick också problem. Under 
1960-talet hade antalet skol-SM ökat 
kraftigt medan breddverksamheten, det 
vill säga skolidrottsmärket där tävlingsin-
slaget saknats, varit nedtonad. Under 
1970-talet gick utvecklingen i motsatt 
riktning och tävlingsverksamheten 
började föra en tynande tillvaro.

Björn Norqvist (115 A-landskamper) 
spelade landslagsveteranen och 
succétränaren Bagarn Olsson i 
tv-serien om Åshöjdens BK, baserad 
på Max Lundgrens boksvit med 
samma namn. Att de mindre duktiga 
spelarna fick stå åt sidan framställ-
des inte som något problematiskt 
böckerna från slutet av 1960-talet. 
Under 1970-talet blev frågor om 
konkurrens och tävlande betydligt 
mer kontroversiella. 



6  svensk idrottsforskning  1/2011

”Idrottstävlingar är fånigt”
Åren 1967-1971 utgavs Max Lundgrens 
boksvit om Åshöjden BK. I fyra böcker 
fick läsarna följa några tonårspojkars 
fotbollsspelande och hur deras lag avance-
rade upp genom seriesystemet. De duktiga 
pojkarna med Edward Engmark i spetsen 
vann framgång och respekt under ledning 
av den före detta landslagsspelaren 
”Bagarn” Olsson. Lagets framgångar 
innebar att mindre duktiga spelare 
bänkades eller slutade i laget och istället 
blev hejaklackens kärnmedlemmar. Att de 
som var sämre på detta sätt ställdes 
utanför laget framställdes som relativt 
konfliktfritt. I böckerna fanns däremot en 
försiktigt formulerad kritik gentemot 
idrottens kommersialisering. Huvudin-
trycket var ändå att föreningsidrotten och 
dess tävlingsverksamhet var meningsfull 
för individer och bra ur samhällelig 
synpunkt. 

Några år senare skrev Lundgren 
novellen Reserven som gav en betydligt 
mörkare bild av föreningsidrotten. Om 
Åshöjdenböckerna på ett oproblematiskt 
sett kretsat kring ”duktiga” idrottskillar så 
var det tvärtom denna gång. Novellen 
handlade om Robban – en svagpreste-
rande femtonåring som var reservmålvakt 
i handboll. I en match fick Robban 
oväntat möjlighet att vakta målet. Inhop-
pet lyckades dock inte särskilt bra. I 
novellen beskrevs hans känslor och tankar 
då han inte klarade av att leva upp till 
egna och andras prestationskrav.  

”Det är konstigt: man läser så mycket om 
idrott. Man läser spännande böcker. Nästan 
alla killar snackar om idrott. Men det säjs 
aldrig nått om en sån som jag. Det skrivs 
aldrig en enda bok, där en hopplös figur, som 
jag är med. Det är precis som om… som om…
om jag inte fick va med…som om såna som jag 
inte räknades. Jag kan ju inte va ensam. Det 
måste finnas flera tusen såna som jag. Som 
inte bara alltid förlorar utan som inte ens får 
vara med. Knappt ens som reserv.”(4) 

Berättelsen om Robban illustrerar det 
ökande intresset för de svagpresterande 
och deras situation inom idrotten. Ett 
annat exempel, också detta hämtat från 
ungdomslitteraturen, är Stig Ericssons 
Offside!. Här beskrivs några tonårsgrab-
bars prestationsångest och risken att 

hamna utanför ishockeylaget men också 
den kamratliga gemenskapen. Ericssons 
bok fick en positiv recension i Kamratpos-
ten 1977. Recensenten förklarade att den 
idrottsaktive förmodligen skulle känna 
igen mycket men ”du som inte vet så 
mycket om idrott kanske blir som jag: arg 
och upprörd över att det måste vara så 
viktigt att vinna och vara bäst jämt.” 

Idrottstävlandets för- och nackdelar, 
och ”skolgympan”, hade under 1970-talet 
blivit ett återkommande tema i Kamrat-
posten. År 1972 frågade tidningen några 
barn vad de tyckte om idrottstävlingar. En 
tolvårig flicka ansåg att de ”på något sätt 
var orättvisa. Om den ena vinner känner 
de som förlorar det som ett nederlag för 
sig själva. Då kanske de tröttnar på att 
tävla”. En annan tolvårig flicka tyckte det 
var lite ”otäckt med idrottstävlingar i 
skolan. Om man misslyckas så buar alla i 
gymnastiksalen.” Åsikterna för och emot 
idrott ventilerades i ett ökande antal 
insändare under 1970-talets andra hälft. 
Enligt tidningens redaktion hängde det 
samman med att man också fick väldigt 
många läsarbrev med ”åsikter om idrott 
och gymnastik”. ”Att bli vald sist” upplev-
des särskilt otrevligt och var en problema-
tik som många tog upp. Kamratpostens 
insändare och artiklar innehöll också 
motsatta åsikter, att ”gympan var det 
roligaste som fanns” och att man till 
exempel fått stärkt självförtroende genom 
att man tävlat och lyckats bra eller att 
man helt enkelt utvecklats prestations-
mässigt. Positiva hyllningsporträtt av 
kända elitidrottare fanns också liksom 
klassiska idolbilder. Men också i dessa 
fanns en kritisk ton vilket var något nytt i 
jämförelse med 1960-talets idolreportage 
i tidningen. Det intressanta är att idrott 
och ”skolgympan” under 1970-talet blivit 
något som man – i detta fall barnen själva 
– skulle vara för eller emot. Åsikter hade 
säkert funnits tidigare, men nu skulle de 
torgföras offentligt och andra skulle 
avkrävas ställningstaganden – ”är du för 
eller emot tävlingar/gympa?”

Individanpassad idrott
1970-talets kritik av idrottstävlingar och 
idrottens ”prestationstänkande”, inom 
grundskolan och föreningsidrotten, 
åtföljdes av krav på en mer human och 
individanpassad idrott. Den skulle 

Omslag till Rekordmagasinet nr 27 år 
1947. Tidningen var mycket populär 
bland främst pojkar. Nils Liedholm i 
IFK Norrköpnings blåvita dräkt mot 
Degerfors.
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anpassas till var och ens förutsättningar 
och intressen. Bara på detta sätt kunde ett 
sunt och livslångt idrottande etableras hos 
det svenska folket och på sikt resultera i 
en god folkhälsa. Idrottsideologiskt fanns 
inslag av vänsterradikalt tankegods men 
viktiga influenser, särskilt när det gällde 
skolämnet idrott, kom också från utveck-
lingspsykologiska teorier och den så 
kallade dialogpedagogiken.

Skolelever skulle ges bättre möjligheter 
att prova på olika former av idrott och 
ägna sig åt sådant som särskilt intresse-
rade dem. Den äldre, kollektivistiskt 
organiserade idrottsundervisningen där 
alla skulle göra samma sak dömdes ut. 
Undervisningen skulle upplevas som 
”lustfylld”. Det här kan ses som ett uttryck 
för kraven på ökat elevinflytande men 

hängde också samman med ett pedago-
giskt nytänkande där det individualise-
rade kunskapssökandet uppvärderats. 
Den beteendevetenskapliga idrottsforsk-
ningen hade också kommit igång och 
börjat påverka idrottsämnet. Forskarna 
betonade, precis som politikerna, att 
skolidrotten skulle väcka barnets innebo-
ende intresse för ett livslångt idrottande 
och därför skulle lärarna undvika 
övningar och pedagogiska metoder som 
innebar att barnen upplevde sig inkompe-
tenta och utelämnade. På en konferens 
1970 om skolans idrottsämne framhöll 
pedagogen Lars-Magnus Engström att ”vi 
måste få alla elever att lyckas. Vi har nog 
hittills misslyckats med detta”(5). En 
annan forskare, idrottspedagogen (senare 
psykolog) Torbjörn Stockfelt, efterlyste 
mer ”konkurrensfria övningar” eftersom 
människor enligt hans uppfattning ”slutar 
idrotta när de inte är konkurrenskraftiga 
längre”(6).

Kraven på en mer human och indivi-

danpassad idrott ledde bland annat till ett 
ökat intresse för nya och lite udda idrotts-
aktiviteter eftersom skillnaderna i presta-
tionshänseende antogs vara mindre i 
dessa än i mer etablerade idrotter som 
fotboll och friidrott. Den nya idrotten 
innebandy marknadsfördes exempelvis 
som en idrott där ”alla har lika roligt och 
är lika duktiga” (annons 1971) (7). Volley-
bollspelets teknik kunde ”alla lära sig” 
förklarade en förespråkare, och fortsatte: 
”härvidlag kan en i övriga bollspel mindre 
försigkommen elev mycket väl hävda 
sig”(8). Tävlingar skulle användas spar-
samt och omdömesgillt. ”Bara de, som vill 
bli jämförda med andra skall behöva bli 
det”(9). Denna linje drevs särskilt bestämt 
av en arbetsgrupp vid Skolöverstyrelsen 
(10). SÖ:s skolkonsulent i gymnastik, Inga 
Henricson, förklarade att målet ”är ju 
idrott åt alla, inte bara de talangfulla och 
intresserade”(11). Prestera, tävla och 
jämföra användes ofta synonymt, som om 
en tävlingsfri skolidrott också skulle 
innebära en prestations- och jämförelsefri 
skolidrott. Om redskapsgymnastiken och 
auktoritära idrottslärare under 1950-talet 
utpekats som orsaker till att vissa elever 
förr lärt sig ’hata gympan’ så var det nu 
tävlandet och prestationstänkandet. En 
viktig åtgärd för att minska de svagpreste-
randes problem i skolidrotten var att 
individualisera undervisningen och ge 
stödundervisning till dem som behövde. 
Förväntningarna på denna relativt 
resurskrävande metod var höga: ”Med 
stödträning går de lågpresterande framåt 
och är på mellanstadiet ikapp sina nor-
malpresterande kamrater”(12).

 
Forskarna
Det var i detta idrottspolitisk-ideologiska 
klimat som den beteendevetenskapliga 
idrottsforskningen etablerades i Sverige 
under 1970-talet. En huvudfråga i ett 
flertal forskningsprojekt rörde barn och 
ungdomar och ”idrotten som socialisa-
tionsmiljö”.

Enligt den beteendevetenskapliga 
idrottsforskningen, ett nytt och expande-
rande fält i Sverige under 1970-talet, var 
idrotten i skolan och i RF:s föreningar 
något djupt problematiskt. Deltagandet i 
idrottsliga aktiviteter som kretsade kring 
prestationsförbättringar och tävlande 
lärde enligt pedagogen Hans Brunnberg 

”Om redskapsgymnastiken 
och auktoritära idrotts-
lärare under 1950-talet 
utpekats som orsaker till 
att vissa elever förr lärt sig 
’hata gympan’ så var det 
nu tävlandet och presta-
tionstänkandet.”
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barn och ungdomar att vara aggressiva 
och egoistiska och att detta också utanför 
idrottsarenorna var ett bra och fung-
erande förhållningssätt gentemot sina 
medmänniskor. Knappast någon annan 
verksamhet i skola eller på fritid kunde, 
hävdade pedagogerna Bert Aggestedt och 
Ulla Tebelius, mäta sig med ”idrott” då 
det gällde ”exkluderande effekter” och 
”negativa upplevelser” för barn och 
ungdomar. Idrottens systematiska 
prestationsjämförelser och resultatlistor 
var enligt pedagogen Lars-Magnus 
Engström exempel på en, i jämförelse 
med andra samhällsområden, osedvanligt 
”brutal” behandling av människor. Han 
ansåg vidare att ”tävlingsidrotten” i detta 
avseende inte fullt ut respekterade 
principen om människors lika värde då 
deltagarna efter tävlingen värderades 
olika. Enligt Engström var det männis-
korna, inte prestationerna, som värdera-
des och rangordnades. Förlorarna, alla de 
som inte stod längst upp på prispallarna 
och resultatlistorna, löpte risken att 
uppfattas som ”patetiska”, ”löjeväckande” 
och ”misslyckade”. ”Tävlingsidrotten” 
bidrog också till att förstärka den sociala 
ojämlikheten samt till att människor 
tillägnade sig en instrumentell syn på 
kroppen och gentemot medmänniskor. 

De beteendevetenskapliga idrottsfors-
karnas kritik hindrade dem dock inte från 
att också lyfta fram positiva aspekter, 
exempelvis gemenskap och den spänning 
och glädje som följde på framgångar. Den 
refererade kritiken ovan ska alltså inte 
tolkas som att forskningen saknat sådana 
inslag, för det har funnits i ganska bety-
dande utsträckning, vilket är lite motsä-
gelsefullt med tanke på den skarpt och 
principiellt formulerade kritiken. 

Avslutning
1970-talets kritik av idrotten brukar 
vanligen förklaras med samhällsradikali-
seringen och vänsterns kritik av ”konkur-
renssamhället” och det liberalt präglade 
meritokratiska prestationsidealet. Kriti-
kerna uppfattade utbildningsväsendet, 
men också föreningsidrotten, som institu-
tioner som genom ideologisk indoktrine-
ring, fostranspraktiker och urvalstekniker 
försåg det kapitalistiska samhället med 
fogliga och effektiva medborgare. Presta-
tion och konkurrens värderades högre än 

samarbete och osjälviskt agerande. 
Lagidrotternas samarbete var i detta 
avseende i och för sig positivt, men ändå, 
inom ramen för det kapitalistiska samhäl-
let, kunde det jämställas med det samar-
bete och konkurrens som fanns i och 
mellan olika kapitalistiska företag.  

Vänstervågens intellektualism, solidari-
tetstänkandet, betoningen av livets mjuka 
värden med mera bidrog enligt min 
mening till att göra allvarligt menade 
idrottssatsningar under 1970-talet till 
suspekta projekt. Det här gällde inte 
minst individuella idrotter där fram-
gångar kunde leda till en professionell 
tillvaro. För dem som satsade på lagidrot-
ter med arbetarklassanknytning som 
fotboll var det lättare men även här torde 
”tidsandan”, för att använda historikern 
Kim Salomons uttryck, ha lett till att man 
tvingades rättfärdiga sin idrottssatsning. 
Den politiserade vänsterkritiken rörde i 
första hand föreningsidrotten men 
påverkade också skolans idrottsundervis-
ning. Tidsandan försvårade sannolikt för 
dem som inom skolans verksamhet ville 
träna hårt och prestera idrottsligt. Täv-
lingsverksamhetens sänkta status kom till 
uttryck i 1980 års läroplan. Idealet var en 
idrott utan vinnare och förlorare. 

Men det fanns också en mindre politi-
serad kritik som baserades på beteendeve-
tenskapliga och utvecklingspsykologiska 
teorier som satte individen i centrum. 
Idrottandet skulle anpassas till elevens 
förutsättningar och intresse. Vidare 
eftersträvades en skolidrott där mellan-
mänskliga jämförelser eliminerats, eller 
åtminstone kunde väljas bort av de som så 
önskade (”bara de, som vill bli jämförda 
med andra skall behöva bli det”). Här 
fanns en motvilja mot att kvantifiera och 
jämföra) mänsklig prestationsförmåga då 
det ansågs representera en inhuman och 
allmänt reduktionistisk människosyn. 
Människors olikheter skulle tolereras och 
bejakas och inte värderas som sämre eller 
bättre och det gällde också idrottslig 
prestationsförmåga (med undantag för 
elitsatsande individer). Denna ståndpunkt 
var enligt min mening mer individualis-
tisk än (vänster-) kollektivistisk och kan 
ses som ett uttryck för den senmoderna 
människans utopiska vision om ett socialt 
vara utan kollektivt påtvingade krav och 
begränsningar. 
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