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Organisera det spontana
Spontanidrott pekas ofta ut som föreningsidrottens motsats. Den 
laddas med förväntningar om att vara roligare, mindre konkurrensin-
riktad och att den ger nya grupper möjligheter att delta. Men om 
föreningen organiserar spontanidrott, vad händer då?

I  d e n s e n a s t e s t a t l I g a  satsningen på 
idrotten, Idrottslyftet, har Riksidrottsför-
bundet (RF)  lanserat organiserad 
spontanidrott som ett sätt att erbjuda en 
bredare aktivitetsrepertoar. Syftet är att 
attrahera barn och ungdomar som 
tidigare inte varit föreningsaktiva. Ett 
konkret exempel på detta nya sätt att 
organisera idrott är Drop in-idrott som 
startades under våren 2010 på initiativ av 
ett av de 17 distriktsidrottsförbund (DF) 
som valdes ut att delta i satsningen på 
spontanidrott i Idrottslyftet. 

Men kan spontanidrott locka nya 
grupper till föreningarna och även de som 
av olika anledningar lämnat förenings-
idrotten? Och förmår föreningsidrotten i 
tillräcklig utsträckning förändra karaktä-
ren på sina aktiviteter i så måtto att de 
kan erbjuda alternativ till sådant som 
forskningen lyfter fram som problema-
tiskt, till exempel selekteringen och 
kraven på att delta kontinuerligt? Är 
föreningsidrotten i sin nuvarande organi-
sation och kompetens rustade att erbjuda 
det som krävs för att nå de grupper som 
aktiviteterna har avsikten att nå?

För att svara på dessa frågor studerades 
drop in-idrottsprojektet under tolv 
månader. I studien analyserades inter-
vjuer med projektets huvudsakliga 
intressenter (kommun, DF, idrottsfören-
ing, fritidsgård, aktivitetsledare), projek-
tets interna dokumentation, observationer 
av idrottsaktiviteterna och enkäter med 
faktiska och potentiella deltagare.

Föreningsidrottens ansvar
Av intervjuerna framgår att uppgiften att 
organisera spontanidrott ses som fören-

ingsidrottens ansvar och därför är också 
idrottsföreningen den naturliga arrangö-
ren. De motiv som anges är att det borgar 
för att aktiviteterna kan fortsätta även 
efter projekttidens slut, att de får den 
lokala förankring som krävs för att nå de 
aktuella målgrupperna och att det ger 
förutsättningar för deltagarna att, om de 
skulle vilja, fortsätta sitt idrottande i 
föreningsregi. Men verksamheten får inte 
konkurrera med idrottsföreningens 
ordinarie verksamhet, även om den gärna 
får fungera som inspiration för den. 
Representanterna för den arrangerande 
idrottsföreningen är däremot osäkra på 
om föreningen verkligen är med i projek-
tet. Någon ser projektledaren som enbart 
en hyresgäst i föreningslokalen, och 
någon annan ser föreningen endast som 
ett verktyg för att kanalisera kommunens 
och RF:s resurser. Dessutom är de 
tveksamma till om föreningsregin i sig 
kan garantera verksamhetens fortlevnad 
efter projekttidens slut och pekar på de 
hinder som är förknippade med lokalfrå-
gan. I dagsläget är verksamheten hänvi-
sad till oattraktiva tider som inte används 
av någon annan. 

En annan knäckfråga är den om 
finansieringen efter projekttidens slut. Att 
det ska läggas på föreningsidrottens 
ansvar ser föreningens representanter 
som helt orimligt och hänvisar till RF:s 
bidragsregler som kräver föreningsmed-
lemskap och registrering. Det är heller 
inte rimligt att tro att idrottsföreningar 
skulle axla ansvaret även om reglerna 
tillät det, anser de. Idrottsföreningar har 
helt enkelt fullt upp med de aktiviteter 
som de ordnar för sina medlemmar. Att 
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tro att de dessutom ska jaga ledare och 
lokaler för deltagare som inte är medlem-
mar faller på sin egen orimlighet. Så om 
inte bidragsreglerna ses över ser de 
väldigt små möjligheter att verksamheten 
ska kunna överleva efter det att projekt-
medlen är förbrukade. En lösning som 
diskuteras är att kommunen tar ett större 
ansvar för den här typen av aktiviteter och 
då framför allt för att ge dem ersättning. I 
dagsläget är aktiviteterna inte berättigade 
till lokalt aktivitetsstöd (LOK) eller 
motsvarande. 

Att leda det oorganiserade
För att leda de spontana med ändå 
organiserade idrottsaktiviteterna betonar 
de intervjuade vikten av att rekrytera rätt 
ledare och betydelsen av specifik utbild-
ning för dessa. De ska däremot inte vara 
tränare med gängse stegutbildning, som 
är normen inom föreningsidrotten. 
Istället för grenspecifika kunskaper bör de 
ha mer generella ledarkvaliteter såsom 
social förmåga och förmåga att kommuni-

cera och lösa konflikter. En del av de 
intervjuade menar att det till och med 
vore kontraproduktivt att engagera 
tränare som aktivitetsledare. De är osäkra 
på om tränare har den förståelse för 
målgruppen som krävs för att skapa de 
aktiviteter som projektidén bygger på. 
Aktivitetsledaren bör vara förtrogen med 
målgruppen, det vill säga vara nära i 
ålder, hemadress, etnicitet och kön. 
Poängen med detta är att man då antas 
kunna känna igen sig i deltagarnas behov, 
önskemål och upplevda problem. I 
förhållande till dessa kvaliteter verkar det 
som att den nuvarande ledarkadern är väl 
sammansatt. Det är slående, med tanke 
på idrottsföreningens inblandning, att 
inga ledare rekryterats därifrån. Å andra 
sidan stämmer det väl överens med de 
uppfattningar som råder bland de inter-
vjuade om vem den mest lämplige aktivi-
tetsledaren är.

För att kunna rekrytera rätt ledare 
krävs ledararvoden. Det hävdar alla de 
intervjuade unisont. Utan arvoden skulle 
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det vara svårt att få någon, särskilt de 
unga människor man i första hand vill 
rekrytera, att ställa upp på de tider 
aktiviteterna är förlagda till. Arvoderingen 
har också betydelse för verksamhetens 
legitimitet och för att ledarna ska lägga 
ner det engagemang som krävs. Att följa 
föreningsidrottens modell med ideellt 
ledarskap tror de intervjuade inte skulle 
fungera, mest på grund av att de individer 
man eftersöker inte har några större 
erfarenheter som föreningsledare. De 
skulle därför inte känna igen sig i de 
motiv som vanligtvis brukar driva en 
ideell föreningsledare. Detta menar man 
hänger ihop med att de som rekryteras 
inte har de kopplingar till målgruppen 
som föreningsidrottens ledare normalt 
har. Det vill säga att de tidigare varit 
aktiva i den aktuella idrotten eller att de 
har ett eller flera barn i den verksamhet 
de tagit på sig att leda.

Skapa attraktiva aktiviteter
Att skapa attraktiva aktiviteter bedömer 
samtliga intervjuade som en av de vikti-
gaste nycklarna till att locka projektets 
målgrupper. Aktiviteterna består i stor 
utsträckning av bollspel i allmänhet och 
fotboll i synnerhet. Det verkar vara ett 
resultat av att man från projektledningens 
håll valt att vika fredagstiden åt fotboll 
och lördagstiden åt valfri aktivitet, som i 
praktiken visat sig bli fotboll även den. 
Aktiviteternas utformning präglas alltså i 
allra högsta grad av deltagarnas önske-
mål, i vart fall om man ser till majoriteten 
av deltagarna. Några av de intervjuade 
aktivitetsledarna nyanserar däremot 
begreppet majoritet något. De tillägger att 
det kanske inte alltid är majoriteten så 
mycket som en grupp röststarka individer 
som har de bästa möjligheterna att 
definiera aktiviteternas typ och natur. 
Dessa personer är också ofta desamma 
som de som aktivitetsledarna bedömer 
vara föreningsaktiva eller tidigare fören-
ingsaktiva. På så sätt förefaller aktivite-
terna färgas av de upplevelser av idrott 
som de har och liknar därför förenings-
ledda träningar och matcher. Några av 
aktivitetsledarna menar att detta egentli-
gen inte är något problem eftersom 
huvudsaken är att deltagarna får göra vad 
de vill. 

Aktiviteterna präglas av bollsporternas 

dynamik och inte vid något av observa-
tionstillfällena utövades någon annan 
aktivitet än fotboll. Fotbollsaktiviteterna 
var därtill oftast match- eller träningslika 
i sin karaktär. Flera av de intervjuade 
aktivitetsledarna tror att det är många 

presumtiva deltagare som skräms bort av 
aktiviteternas tempo, nivå och seriositet. 
Så för att råda bot på vissa gruppers 
starka inflytande har man från projektled-
ningshåll gjort vissa försök att differen-
tiera aktiviteterna. Ett sådant försök har 
varit att anordna särskilda aktiviteter för 
flickor. Försöket gjordes däremot inte fler 
än en handfull gånger, då antalet delta-
gare bedömdes vara för lågt. Också i 
projektledarens månatliga sammanfatt-
ningar syns det att fotboll dominerar 
kraftigt. Några undantag nämns men 
intrycket är att de just är undantag.

Få nybörjare
Av projektets interna dokumentation 
framgår att 96 procent av deltagarna är 
pojkar och att 68 procent är medlemmar i 
en eller flera idrottsföreningar. I enkätstu-
dien har däremot hela 91 procent uppgett 
att de är medlem i en eller flera idrottsför-
eningar. 

Enkätstudien, som även redovisar svar 
från unga som inte deltagit i aktiviteterna, 
visar att åldersfördelningen spänner från 
10 till 22 år med en medelålder på 14,5 år 
och att de varit föreningsmedlemmar i 
genomsnitt 4,5 år. Totalt angav 76 procent 
att de är medlem i en idrottsförening och 
9 procent att de är medlem i flera. Endast 
2 procent av enkätstudiens deltagare har 
aldrig varit medlem i en idrottsförening. 
Av de som uppgav föreningsmedlemskap 
är 69 procent medlemmar i en fotbollsför-
ening. Nästan hälften deltar i föreningsak-
tiviteter 2-3 gånger per vecka och en 
fjärdedel gör det varje dag. Utöver det 
ägnar sig 87 procent åt idrottsaktiviteter 
även på egen hand. Även i detta avseende 
dominerar fotboll. Nästan hälften av de 
som angivit att de aktiverar sig på egen 

”Aktiviteterna består 
i stor utsträckning av 
bollspel i allmänhet och 
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hand i någon form gör det varje dag, en 
fjärdedel att de gör det 4-5 gånger per 
vecka och den resterande tredjedelen att 
de gör det 2-3 gånger per vecka. Sextio 
procent av dem som deltar i aktiviteterna 
är med varje vecka, 12 procent flera 
gånger i månaden och 29 procent en gång 
i månaden eller mer sällan.  

Av observationsdata att döma förefaller 
deltagarnas möjligheter till medinflytande 
och valfrihet vara starkt begränsade av 
platsen för aktiviteterna och av den 
utrustning som tillhandahålls. Vid flera 
observationstillfällen fanns till exempel 
endast fotbollar att tillgå. När det gäller 
deltagarnas möjligheter att definiera 
aktiviteternas utformning och karaktär, är 
det tydligt att de villkoras av deltagar-
gruppens sammansättning och som 
begränsar vissa deltagares inflytande till 
förmån för andra. Mer inflytande ges till, 
eller fångas upp av, de deltagare som är 
pojkar, äldre och mer idrottserfarna.

Verksamhet för de redan frälsta
Den studerade Drop in-idrotten lockar 
alltså i huvudsak grupper som tidigare 
omfattats, och framför allt de som fortfa-
rande omfattas, av föreningsidrottens 
aktiviteter. Den lockar endast i någon 
mån de grupper som aldrig tidigare 
föreningsidrottat. Att aktiviteterna inte 
tycks attrahera så många nybörjare kan 
alltså förklaras med att många av indivi-
derna i den tänkta målgruppen redan är 
aktiva föreningsidrottare. 

Det beror också på det begränsade 
aktivitetsutbudet som sätter begräns-
ningar på hur många som känner sig 
attraherade av det. Med ett breddat utbud 
skulle valmöjligheterna öka vilket skulle 
kunna leda till att fler ungdomar skulle 
intressera sig för aktiviteterna. Det i sin 
tur skulle bidra till att gruppen deltagare 
skulle kunna bli mer heterogen. En mer 
heterogen deltagargrupp skulle dessutom 
kunna bidra till att aktiviteternas fören-
ingsidrottslika och tävlingsidrottsinspire-
rade karaktär balanserades med inslag av 
aktiviteter som inte hämtas från den 
traditionella föreningsidrotten. Att bredda 
ledarkaderns sammansättning skulle 
kunna bidra i samma riktning. Med en 
mer heterogen ledarkader skulle de 
förväntningar som förmedlades i aktivite-
terna också kunna bli mer heterogena. 

Andra ledare med andra bakgrunder, 
utbildningar och kunskaper skulle kunna 
förmedla en bredare repertoar av förvänt-
ningar som i sin tur skulle ha potential att 
matcha fler och mer olika uppsättningar 
kunskaper deltagarna bär med sig. 

Den homogena deltagargruppen och 
det blygsamma antalet deltagare utan 

idrottsföreningserfarenhet kan också bero 
på den mer idrottsvana gruppens majori-
tet och därmed mandat över aktiviteter-
nas utformning. För en nybörjare är det 
helt enkelt svårt att försöka delta i aktivi-
teter som präglas av föreningsidrottslika 
träningstillfällen där de flesta andra 
deltagarna är duktiga idrottsutövare. Det 
omvända verkar gälla för de grupper som 
tidigare omfattats eller som fortfarande 
omfattas av föreningsidrottens aktiviteter. 
De med tidigare erfarenheter av fören-
ingsidrott har helt enkelt större möjlighe-
ter att känna igen sig i aktiviteterna och 
därmed attraheras av dem. De med 
tidigare erfarenheter har också haft större 
möjligheter att utveckla sina idrottsliga 
färdigheter som ytterligare bidrar till att 
de kan möta aktiviteternas förväntningar. 
Det vill säga, den kunskap som dessa 
individer förvärvat gör det lättare för dem 
att möta aktiviteternas förväntningar 
vilket i sin tur ökar sannolikheten för att 
de ska uppleva sitt deltagande positivt.

Föreningsidrotten är inte spontan
Drop in-idrotten har inte förmått förändra 
föreningsidrottens karaktär tillräckligt för 
att kunna locka de grupper som aldrig 
föreningsidrottat Det är tydligt att de 
grupper som lämnat föreningsidrotten 
eller fortfarande är aktiva föreningsidrot-
tare selekteras till Drop in-idrotten. Att 
den idrottserfarna gruppen är i majoritet 
förstärker troligen detta fenomen, efter-
som det är majoriteten som definierar 
gruppens förväntningar på individen. 

Eftersom fotboll är det dominerande 
alternativet selekteras de som tilltalas av 

”Mer inflytande ges 
till, eller fångas upp 
av, de deltagare som 
är pojkar, äldre och 
mer idrottserfarna.”
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 PRENUMERERA

fotboll. Det fenomenet förstärks dessutom 
över tid då den grupp som deltar i aktivi-
teterna blir mer homogen. De som tillhör 
majoritetsgruppen, och därmed får sin 
vilja fram i valet av aktiviteter, är mer 
benägna att fortsätta än de som tillhör 
minoritetsgruppen och som i mindre 
utsträckning får sina önskemål tillgodo-
sedda. Därmed blir den grupp som deltar 
mer och mer homogen i sina önskemål, 
vilket i sin tur leder till att utrymmet för 
andra aktivitetsalternativ gradvis sjunker. 
De som deltar ofta får en starkare röst i 
kollektivet, vilket ger dem bättre möjlig-
heter att påverka aktivitetsutbudet och 
därmed bättre möjligheter till tillfreds-
ställelse. De som deltar ofta utvecklar 
färdigheter som gör det lättare för dem att 
möta gruppens och aktiviteternas förvänt-
ningar. Omvänt blir det svårare för dem 
som deltar mer sällan. För flickorna 
förstärks svårigheterna eftersom de som 
grupp inte kan uppvisa tillräcklig konti-
nuitet i sitt deltagande och därmed 
förlorar sina möjligheter till särskilda 
tjejaktiviteter.

Dessa fenomen beror delvis på fören-
ingsidrottens tolkningsföreträde. Även i 
dessa så kallade alternativa aktivitetsfor-
mer fungerar föreningsidrottens definitio-
ner av vad idrott är, kan och bör vara som 
ett filter genom vilket även de måste 
passera. I Drop in-idrottens fall verkar det 
genom att de aktörer som ansvarar för 
aktiviteternas utformning i huvudsak 
representerar föreningsidrotten och 
därför följer de aktiviteter som erbjuds 

föreningsidrottens modell. Satsningens 
avsändare och medverkande aktörer (RF, 
DF och idrottsförening) är i första hand 
bildade, utformade och organiserade för 
tävlingsidrott och riktar sig i huvudsak 
till sina redan befintliga medlemmar. 
Därför tenderar även så kallade alterna-
tiva aktiviteter, som ordnas med andra 
syften, att i stor utsträckning präglas av 
den struktur och kultur som de traditio-
nella aktiviteterna är impregnerade av.  

Kräver annan organisering
Drop in-idrottens aktiviteter har onekli-
gen uppskattats av dem som deltagit i 
dem. Men för att nå ambitionen om en 
breddad rekrytering pekar resultaten på 
att föreningsorganiserad spontanidrott 
kräver en annan organisering än vad 
föreningsidrotten traditionellt använt sig 
av. Med en annan ledning och finansie-
ring av verksamheten, andra ledare, 
aktiviteter och deltagare. Måhända är det 
projekt som beskrivits i den här artikeln 
att betrakta som ett första försök. Men 
även om några barnsjukdomar tas med i 
bedömningen kvarstår frågan om dylika 
förändringar är rimliga att förvänta sig. 
Är idrottsföreningar beredda att lägga 
tid, ledare, lokaler och andra resurser på 
den här typen av aktiviteter, när många 
upplever att de inte ens räcker till den 
befintliga verksamheten? Kommer 
idrottsföreningar att nyttja den knappa 
tillgången på faciliteter och ledare för att 
arrangera aktiviteter för icke-medlem-
mar?


