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TEMA: IDROTTENS ETISKA UTMANINGAR

Idrotten har många etiska utmaningar
Hockey-VM i diktaturens Vitryssland, riggade matcher i basket, dödsmiss-
handel inför allsvensk fotboll, fusk med LOK-stöd i föreningar och ekono-
miska tveksamheter hos hårdsatsande Tyresö FF. Den senaste tiden har 
mycket uppmärksamhet riktats mot idrottens etiska problem.

In t r e s s e t f ö r I d r o t t  kanske aldrig har varit 
större än i dag. Inte minst elitidrotten har under 
senare decennier stärkt sin ställning som kom-
mersiellt och internationellt underhållningsfe-
nomen. Det har också växt fram en omfattande 
sportindustri baserad på sponsring, merchan-
dise och försäljning av tv-rättigheter. 
    Visserligen borde vi motionera mer än vad 
vi gör. Men det är samtidigt ingen tvekan om 
att också bredd- och motionsidrotten har fått 
ett stort uppsving. Det märks inte minst på 
rusningen till motionslopp som Vasaloppet och 
Göteborgsvarvet.

Demokrati och sunda ideal
Ett stigande intresse har samtidigt ökat sam-
hällets förväntningar på att idrotten ska stå för 
sunda ideal, bidra till en bättre folkhälsa och 
vara baserad på demokratiska principer. När 
enskilda idrottare eller hela föreningar bryter 
mot dessa värden leder det därför till hård kritik 
och debatt. 
    Bara under de senaste månaderna har flera 
uppmärksammade händelser visat att idrotten 
har en del problem att bemästra. Uppgjorda 
matcher, huliganism och hårt uppskruvade elit-

Centrum för idrottsforskning har regeringens uppdrag att 
göra fördjupade analyser av fenomen inom idrotten som 
regeringen vill veta mer om. Under 2013 har CIF studerat 
frågan om vad som kännetecknar god etik inom idrotten. 
Resultaten finns att läsa i rapporterna: Statens stöd till 
idrotten – uppföljning 2013, Etik och ekonomi i idrottsfören-
ingar och I gråzonen – en antologi om idrottens etiska 
utmaningar. Samtliga tre böcker finns att läsa som pdf på 
CIF:s webbplats. I gråzonen kan även beställas via SISU 
Idrottsböcker.
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CIF har på regeringens 
uppdrag gjort en analys 
av idrottens etiska 
utmaningar. Vilka är de 
allvarligaste hoten mot 
idrotten?
– Vi har fördjupat oss i ett 
antal etiska utmaningar 
och hot inom idrotten med 
tonvikt på ekonomi, juridik 
och ledningsfrågor. Alla 
dessa hot är allvarliga – 
från ekonomiskt fiffel och 
svartarbete till dopning, 
kriminell infiltration, hårt 
uppskruvade elitsatsningar bland unga och 
uppgjorda matcher. Men vi har inte jämfört 
de här etiska utmaningarna mot varandra. 
Det vore både svårt rent metodologiskt 
och knappast lämpligt. Risken vore ju att vi 
därmed ökade acceptansen för vissa pro-
blem enligt devisen att ”det finns ju annat 
som är värre”.  
 
Delrapporten om ekonomiska regel-
brott i föreningar har fått stor upp-
märksamhet. Hur vanlig är det att 
föreningar fuskar med bidrag och 
skatter?
Vi vet inte i dagsläget varken hur vanligt 
det är att föreningar fuskar i ekonomiska 
frågor eller vilka belopp det rör sig om. 
Men det är bekymmersamt att nästan var 
fjärde kassör i landets idrottsföreningar 
menar att det är vanligt förekommande. 
För att komma till rätta med sådana pro-
blem behövs en etikdiskussion inom idrot-
ten om och ökad kunskap om vilka konse-
kvenser det kan få på sikt om föreningarna 
inte respekterar lagar och regler. 
 
Hur tycker du att idrotten bör hantera 
sina etiska utmaningar?
Huvudbudskapet i CIF:s analys är mycket 
enkelt: Idrottsrörelsen bör inte tveka inför 
sina etiska utmaningar. Det är alltid bättre 
att erkänna att svåra frågor ibland saknar 
enkla lösningar än att framstå som passiv 
eller att man inte tar problemen på allvar. 
Förtroendet för idrottsrörelsen som helhet 
mäts inte främst i de enskilda problem som 
idrotten möter – utan i idrottsrörelsens 
förmåga att ta sig an dessa utmaningar.

satsningar inom barnidrotten är endast några 
exempel på sådant som bryter mot idrottens 
etiska principer och därmed även underminerar 
idrottens samhällslegitimitet.

Tema om etiken inom idrotten
Som del av regeringsuppdraget att analysera 
etiken inom idrotten har Centrum för idrotts-
forskning lyft fram flera aktuella etiska fråge-
ställningar. Några av dem kan du läsa om här i 
Svensk Idrottsforskning. Mycket mer finns att 
hämta i CIF:s nya antologi I gråzonen. Här intill 
svarar utredaren Johan R Norberg dessutom på 
frågor om vad CIF har kommit fram till.

Hallå där, 
Johan R Norberg
utredare hos Centrum för idrottsforskning
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