
 

Idrottspolitik i Västerbotten 

En kvalitativ studie av politikers och tjänstemäns syn på idrottspolitik 

Henrik Ingefjord & Olle Vikström 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 

Praktik med examensarbete i Idrottspedagogik, 15 hp



 

 

Ingefjord, Henrik & Vikström, Olle. (2012). Idrottspolitik i Västerbotten, en kvalitativ studie 
på politiker och tjänstemäns syn på idrottspolitik. (Sports policy in Västerbotten, a qualitative 
study of politicians and officials' views on sports policy.) Praktik med examensarbete 15 hp, 
Idrottsvetenskapliga programmet. Pedagogiska institutionen. Umeå universitet. 
 
Abstract 

This study was made in collaboration between Umeå University and Västerbotten sports 
federation. The study was aimed to find out how the municipalities are working with various 
issues in the sports field. A subject of interest for this study was to see if the municipalities 
were implementing strategies in the sports field on determined goals by using policy 
documents. Our study focused mostly on kids and youth that participate in organized sports in 
Västerbotten. Other aspects of interest in the study were economics in sports, how youth 
sports should be organized, and segregation in sports due to financial factors. The study was 
based on seven interviews in four different municipalities in Västerbotten. The result of the 
study showed a lack of working with determined goals in the sports field. Other clinical 
findings in the study were that in youth’s opportunities to participate in organized sport 
became a threat due to increasing costs; this may also increase segregation within the society. 
We also found that municipalities were interested in practicing a youth sports organization 
that would offer sports to a wide population. During our discussions with politicians and 
workers in the municipalities we saw a desire to start working in a more goal oriented way. 

 
Nyckelord: Idrottspolitik, kommunal idrott, styrdokument för idrott, idrottspolitisk plan, idrott 
och samhälle och ungdomsidrott. 
 
Key words: sports politics, municipalities and sports, policy documents for sports, sport 
political programs, sports in society and youth sports. 
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1. Inledning 
Idrotten är ett fenomen som berör människor över hela världen, den har en stor betydelse samt 

en stark ställning i dagens samhälle. Detta gör att idrotten kan användas som ett verktyg inom 

politiken, genom historien har idrotten blandats in i politiken både i positiva och negativa 

sammanhang. (Jarvie, 2006) 

 

”It is impossible to fully understand contemporary society and culture without 

acknowledging the place of sport” (Jarvie, 2006) 

 

Idrottspolitik är den minst utforskade grenen inom svensk idrottsforskning, idrottspolitiken 

har därmed blivit svensk idrottsforsknings akilleshäl. I en undersökning av Sveriges 

Kommuner och Landsting ansåg 95 % av kommunerna att det fanns ett behov av mer 

idrottspolitiskforskning. Av de medel som idrotten årligen tilldelas från politiskt håll kommer 

80 % från kommunerna (SKL). Kommunerna är därmed rent politiskt idrottens största 

finansiär. År 2011 satsade Sveriges kommuner 2,3 miljarder kronor på subventioner för 

idrotten, 1 miljard kronor på föreningsbidrag och 3,3 miljarder kronor på nya anläggningar 

(RF 2010) Totalt blir detta 6,6 miljarder kronor till idrotten från kommunerna. Därför är det 

intressant att utforska just kommunernas tankar kring idrotten. 

Studien handlar om syn och uppfattningar kring idrottspolitik hos fyra stycken kommuner i 

Västerbotten. Intresseområden kring studien är hur den idrottspolitiska beslutsprocessen 

fungerar. Hur ser kommunerna på allas rättighet till idrott, vilka framtidsutsikter och 

utmaningar har idrotten i kommunerna. En annan central fråga i studien var att ta reda på hur 

kommunerna jobbar med eventuella idrottspolitiska program eller policy dokument. Studiens 

fokuserar framförallt på barn och ungdomsidrott då kommunerna i vår studie satsar nästan alla 

sina idrottsresurser på denna grupp. 

Med denna studie ämnar vi att försöka utforska de tomrum som finns i den idrottspolitikska 

forskningen. Studien har gjorts på uppdrag av Västerbottens idrottsförbund och ska vara en 

hjälp i deras arbete med idrotten ute till länets kommuner. 

 

Idrotten är Sveriges största folkrörelse där 3,3 miljoner svenskar är medlemmar i en 

Idrottsförening.  
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Utöver det utövas det spontanidrott som inte är ansluten till Riksidrottsförbundet. Barn och 

ungdomar i åldern 7-15 år är den mest föreningsaktiva gruppen i Sverige. Cirka 70 % av 

pojkarna och 50 % av tjejerna i denna kategori är aktiva i en idrottsförening.(RF2010).   

På senare tid har de resurser idrotten tilldelats från politiken ökat, svenska staten satsade 1997 

535 miljoner kronor i stöd till idrotten. År 2008 hade satsningen ökat till hela 1,8 miljarder, 

den största anledningen till ökningen är att statligt ägda svenska spel ökade sin satsning på 

idrotten från 55 miljoner kronor till 1,4 miljarder (Statliga offentliga utredning, SOU, 2008).   

Enligt en studie som Riksidrottsförbundet genomför årligen, där kommunernas stöd till 

idrotten undersöks, visas det att summan pengar från kommunerna till idrotten ökar (RF 

2011). Dessa ökade satsningar motiverar till att vidare i studien undersöka vilka tankar de 

olika kommunerna har när det fördelar sina resurser till idrotten. 

 

Den svenska idrottsrörelsen bygger på ett sammarbete mellan idrotten och politiken. I detta 

sammarbete låter politiken idrotten vara en självständig folkrörelse som stöds av medel från 

stat och kommun. Staten har dock det övergripande ansvaret för den svenska idrottens 

varande och utveckling. 

I statens förordning om stadsbidrag till idrott formuleras syftet med det statliga bidraget till 

idrotten. Syftet är att bidra till att utveckla barns och ungdomars intresse och benägenhet för 

motion och idrott, samt att ha inflytande över idrotten. Vidare i förordningens syfte 

framkommer allas möjlighet till idrott, jämställdhet, främjande av integration och etik samt att 

väcka ett livslångt intresse för motion som främjar god hälsa (Svensk författningssamling, 

1999).  En intressant fråga som kan ställas är om kommunerna har samma motiv med bidraget 

till idrotten som staten har. 

 

Detta är en kvalitativ studie som fokuserar på få kommuner för att få en djup och kvalitativ 

inblick i ämnet idrottspolitik hos de personer som arbetar med idrottsfrågor inom respektive 

kommun. 
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2. Bakgrund 

I detta avsnitt ges en bakgrund till kommunens organisation, den svenska idrottsmodellen och 

idrottspolitiska program då det är tre viktiga hörnstenar i studien. 

2.1. Kommunen som organisation 

Kommuner styrs av direktvalda politiska församlingar, kommunfullmäktige, och utöver detta 

finns det politiska uppdrag i kommunstyrelser, samt i nämnder och utskott. Kommunerna 

sköter de lokala uppgifterna som skola, omsorg och vatten/avlopp. Kommunerna måste 

förhålla sig till kommunallagen, men ges stort utrymme för självstyre och kan själva besluta 

om skatter, fördelning av resurser samt hur de utför sina arbetsuppgifter. Kommunfullmäktige 

består av folkvalda politiker och är det hösta beslutande organet i kommunerna. (SKL, 2009) 

 

Kommunerna i Sverige är offentliga organisationer och har som uppgift att tjäna samhällets 

bästa. Enligt Christensen, Lægreid, Roness, & Røvik (2005) kan offentliga organisationer 

beskrivas som instrument eller redskap som används för att uppnå mål som anses viktiga i 

samhället. Författarna nämner även att Sverige, sedan 1988, har använt sig av mål- och 

resultatstyrning för offentliga organisationer. Detta bygger på att på att organisationerna 

använder sig av mål när de fattar beslut, samt att de utvärderar resultat utifrån de uppsatta 

målen. Med ett sådant tankesätt är det av stor vikt att offentliga mål och tillhörande 

värderingar är klara och konsistenta. (Christensen et. al, 2005). 

 

2.2. Den svenska idrottsmodellen 

För att kunna forska om idrott ur ett samhällsperspektiv krävs det en förståelse om den 

svenska idrottsmodellen. Med den svenska idrottsmodellen syftar vi på hur idrotten har 

utformats, bedrivits och fungerat som mötesplats för människor i hela Sverige. 

 

Johan R. Norberg, Jan Lindroth och 12 andra författare har i boken, Ett idrottssekel – 

Riksidrottsförbundet 1903-2003, skildrat Riksidrottsförbundets utveckling mellan åren 1903-

2003. Författarna förklarar att idrotten i början av 1900-talet inte något allmänheten sysslade 

med, det var bara en liten skara inbitna utövare som ägnade sig åt idrott. Idrotten har de 

senaste 100 åren gjort en imponerande resa i Sverige och blivit något av en folkrörelse, vilket 

visar sig i föreningsmedlemskap med ett omfattande deltagande, geografisk och social bredd 

och en enhetlig nationell organisationsstruktur (Lindroth & Norberg, 2002).  
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Mellan åren 1955 och 1969 skedde en kommunalisering av idrotten i Sverige. Med 

kommunalisering syftas att idrotten mer och mer började organiseras och finansieras av 

kommunerna. 1967 ägdes 95 % av alla idrottsplatser i kommuner med mer än 50 000 invånare 

av allmänheten. Kommunernas ekonomiska stöd till idrotten ökade under perioden 1952-1968 

med 550 %, med inflationen inräknad. Under samma år instiftade många kommuner organ för 

handläggning av idrottsfrågor, eftersom idrottsfrågor hade blivit av mer betydelse för 

kommunerna. (Lindroth & Norberg, 2002) 

 

Den svenska idrottsmodellen, eller den nordiska idrottsmodellen som den även benämns, är 

beroende av ekonomiskt stöd från stat och kommun. Under 1900-talet skedde en förändring i 

Sverige som innebar att idrotten blev mer självfinansierad. Detta i sin tur ledde till att vissa 

idrotter, exempelvis ishockey, blev en sport för medel- och överklassen. Idrotten i Sverige ska 

vara till för alla oavsett social klass, kön, etnicitet, kultur, språk och religion. Prognosen tyder 

på att idrotten blir mer och mer kommersialiserad, vilket i sammanhanget betyder att idrotten 

blir föremål för vinstgivande affärsverksamhet med konsekvensen att idrotten blir otillgänglig 

för stora grupper med begränsad ekonomi. Denna utveckling kommer, ur ett 

samhällsperspektiv, att innebära en förstärkning av marginalisering och ojämlikhet, vilket inte 

går ihop med den svenska idrottsmodellen. (Lindroth & Norberg, 2002) 

 

Utan att påstå att Riksidrottsförbundet organiserar all idrott som utövas i Sverige så är det den 

absolut största och mest betydelsefulla sammanslutningen av idrottsutövare. RF bildades 1903 

och bestod då av 35 föreningar och ungefär 2000 medlemmar. Förbundet växte snabbt och 

elva år senare var 600 föreningar anslutna till RF. Idag är det uppskattningsvis över 20 000 

registrerade föreningar och över tre miljoner medlemmar. Anledningen till att siffran inte är 

exakt är att RF har minskat sin ambition att bevaka sin organisations medlemskap, lite 

beroende på att det är svårare nu när föreningarna rapporteras till sina respektive 

specialförbund istället för direkt till RF. (Lindroth & Norberg, 2002) 

 

Vad idrotten ger till samhället är många gånger mer än vad idrotten kostar för samhället. 

Enligt uträkningar ger en storklubb i lagidrott tillbaka 18 gånger det samhället ger i bidrag, 

och utöver rena pengar ger idrotten även välbefinnande, hälsa, gemenskap, underhållning och 

glädje för miljontals svenskar. (RF, 2010) 
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2.3. Idrottspolitiska program 
Vissa kommuner och städer i Sverige använder sig av idrottspolitiska program för att 

tydliggöra mål, visioner och strategier för idrotten i kommunen. Vi har tittat på Stockholm 

stads idrottspolitiska program. I dokumentet framkommer hur idrotten ser ut i dag och hur de 

vill att den ska se ut i framtiden. Vad idrotten har för roll och vilka mål och visioner som 

staden har. I visionen framkommer bland annat att alla, oavsett kön, ålder, etnisk och social 

bakgrund, skall kunna utöva idrott och motion utifrån egna önskemål och förutsättningar. En 

annan vision är 

”I det framtida Stockholm har alla stockholmare kunskap om att idrott och 

motion är viktiga faktorer för en bättre livskvalitet. I det framtida 

Stockholm skall idrott kunna utövas året runt utan begränsningar eller 

ekonomiska restriktioner.” 

Vidare i dokumentet framkommer det åtta strategier för idrottsnämnden i Stockholm stad samt 

strategier för olika målgrupper. (Stockholm stads idrottsnämnd, 2006) 

 

3. Tidigare forskning 

Då det råder en begränsad tillgång på idrottspolitisk forskning har fem stycken områden som 

berör idrottspolitik valts ut till detta avsnitt för att ge en forskningsbakgrund till studien. 

3.1. Idrotten ur ett samhällsperspektiv.                                                                              

Carlsson, Norberg & Persson (2011) beskriver i en artikel hur den skandinaviska politiken har 

speglat vår idrott.  Sverige har genom historien haft en stark socialdemokratisk prägel där 

vikten har varit att alla samhällets invånare ska ha samma rättigheter till välfärd. Politikernas 

roll har varit att stötta samhällets invånare för att uppnå denna välfärd. Det 

socialdemokratiska samhället har format idrotten till en folkrörelse med liten politisk 

inblandning. Staten har genom historien stöttat den svenska idrotten i stor utsträckning men 

utan att ha något större inflytande i den. Det har skapat en svensk idrott som är självständig 

med en egen moral och värderingar. Dessa värderingar har byggts på att idrotten ska vara 

tillgänglig för alla och att den ska drivas med ideella krafter. Carlsson, et. al (2011) säger i 

artikeln att dagens samhälle är under förändring och så är även idrotten. Den gamla modellen 

där allas välfärd stod i fokus har gradvis förändrats till ett samhälle där individualiseringen 

blivit allt större. För idrotten betyder det att den har blivit mer klassuppdelad och 

professionaliserad.                                                                                                              
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Sjöblom & Fahlén (2010) säger att ”idrott för alla” har varit det traditionella ledordet inom 

den svenska idrotten. Resultatet i deras studie visar dock att tävlingsidrottens natur motverkar 

idrott för alla oavsett klass, kön och etnicitet, ålder eller ambitionsnivå. Utvecklingen de 

senaste decennierna har varit att idrott för alla fått konkurrens. Konkurrensen består av en 

tävlingsinriktad idrott som vill expandera och är effektiv när det kommer till att binda 

resurser.  

I en artikel av Eivind Å. Skille (2011) tar han upp att den skandinaviska idrotten är mer öppen 

för alla om man jämför gentemot andra länder, han tar dock upp att det finns två hot mot en 

fortsatt öppen idrott för alla i Skandinavien. Det ena är att socioekonomiska faktorer spelar 

allt större roll, idrotten favoriserar medelklassen i en stor utsträckning vilket gör att dessa 

idrottar mer. Det andra hotet är att tävlingen och elitsatsningen tar en allt större plats, balansen 

mellan elitidrott och idrott för alla är väldigt svår att hålla. Idrotten är en stor del av vårt 

samhälle och betyder mycket för folket därför är utmaningen i framtiden att göra så att den 

blir mer tillgänglig för alla. 

Idrottsforskning ur ett samhällsperspektiv är ett relativt outforskat område inom 

idrottsforskningen i Sverige jämfört med andra länder. Den tidigare forskningen berör oftast 

ämnena idrottspedagogik och idrottsmedicin, ämnet idrottspolitik är den gren av forskningen 

som Sverige är svagast inom jämfört med exempelvis Danmark, Norge och Storbritannien. 

Forskning har gjorts på de statliga medel som idrotten har tilldelats via handslaget, men denna 

gren utgör endast 20 % av de idrottspolitiska medlen. Resterande 80 % kommer ifrån 

kommunala insatser, men vad som händer med dessa pengar är ett tämligen outforskat område 

(SKL, 2011). 

Det kommunala bidraget till idrotten uppgår årligen till cirka 4.5 miljarder kronor (Göthberg, 

2007). Författaren Paul Sjöblom (2006) har gjort en studie av idrottsrörelsen och dess relation 

till stat och kommun. Enligt honom så är just det kommunala resurstilldelning en av de enskilt 

största faktorerna till föreningsidrottens existens. Vidare menar författaren att kommunerna är 

en av få idrottsintressenter som har tillräckliga med resurser och makt för att kunna göra 

idrotten tillgänglig för alla. Han menar också att det finns ett förhållande mellan de 

investeringar som kommunerna gör och tillväxten i olika idrottsgrenar, och utifrån detta frågar 

han om utövarintresset eller anläggningarna fanns först (Sjöblom, 2006). 
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Centrum för idrottsforskning har sedan 2010 haft i uppdrag att varje år utreda statens stöd till 

idrotten. 2011 var ett fördjupningsämne att undersöka idrottens tillgänglighet för personer 

med utländsk bakgrund. I resultatet av studien lyfts ett nytt förhållningssätt för idrottsrörelsen 

fram. Delaktighet istället för integration syftar till att ordet integration tolkas som att det finns 

två olika grupper som ska integreras med varandra och att skillnaderna är fler än likheterna. 

Ordet deltaktighet har syftar mer till allas rätt att vara med oavsett förutsättningar och etniskt 

ursprung. Ett ytterligare resultat av studien är att statliga projekt som innefattar satsningar på 

mångfald och inom idrotten visar ett positivt resultat.  

Ett ytterligare samarbete mellan föreningsliv, myndigheter, företag och skola skulle främja 

den etniska mångfalden och medverkan inom idrotten. (Norberg, 2012) 

Etniska frågor är något som på senare tid allt fått en större uppmärksamhet inom idrotten, den 

spelar en stor roll när det kommer till att hjälpa med integrering av nytillkomna invånare. Sine 

Agergaard (2011) beskrivit hur idrotten hjälper danska invandrare in i samhället. Agergaard 

säger att globaliseringen skapar nya utmaningar för den Skandinaviska idrotten genom en 

ökad tillströmning av invandrare. En utveckling som har skett i Danmark är enligt författaren 

att den danska idrotten har spelat stor roll i frågor som egentligen borde ligga på staten. Dessa 

frågor handlar om folkhälsa, social och kulturell integration. Då invandringen i Danmark ökat 

kraftig sedan 1960-talet har just integrationsfrågor blivit viktigare, idrottens har blivit en arena 

för integration. Genom idrotten får invandrare en väg in i samhället och kulturen, vilket 

underlättar sökandet av jobb eller utbildning. En annan viktig faktor är att idrotten 

genomsyras av danska värderingar som är viktiga att förstå för att bli en del av samhället. 

Idrotten kan hjälpa till med att enklare bygga ett socialt nätverk samt att få vara en del av 

något. Sammanfattningsvis kan man säga att idrotten har tagit över ett ansvar som egentligen 

ligger på staten men staten stödjer idrotten i sin tur. 

 

3.2 Idrotten och ekonomi 

Under de senaste åren har ekonomin fått en allt större roll inom idrotten, i dagens samhälle är 

idrotten en av det mest växande samhällssektorerna. Trots att detta är en allmän vetskap bland 

folket så är vetenskaplig forskning som kan styrka detta bristande. Det saknas studier på i 

princip det mesta som berör idrottens ekonomi. Några av dessa områden är exempelvis 

arbetstillfällen som idrotten skapar, de nya arenornas ekonomiska effekter samt 

idrottsevenemangens effekt på ekonomin. Idrotten har en stor roll i det svenska samhället men 

tyvärr är kunskapen kring dess ekonomi bristande (SKL, 2011). 
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Gustav Göthberg (2007) har gjort en litteratur- och intervjustudie för att belysa kommunernas 

roll inom idrotten ur ett politiskt perspektiv. I studien förklarar Göthberg att det framför allt 

finns tre sätt som en idrottsförening kan få in pengar på för att finansiera sin verksamhet. Den 

första är olika typer av avgifter som exempelvis medlemsavgifter eller träningsavgifter. Den 

andra är bidrag som oftast kommer från kommunen eller staten och den tredje är sponsring. 

Det kommunala bidraget går framförallt till barn och ungdomar och sponsringen är en av de 

stora finansiärerna för elitidrotten (Göthberg, 2007). 

 

I en artikel från tidsskriften Sports in society kartlägger forskarna Bergsgard & Norberg 

(2010) skandinavisk idrottspolitik. De tar upp att det svenska idrottspolitiska systemet skiljer 

sig från Danmark och Norge. Den avgörande faktorn till detta är att svensk idrott finansieras i 

större utsträckning av skattepengar. Detta ger de svenska politikerna en större makt över 

idrotten jämfört med Norge och Danmark där spelbolag finansierar idrotten i större 

utsträckning. Dock är den svenska modellen under förändring säger författarna, exempelvis 

genom att Svenska spel har ökat sitt bidrag till den svenska idrotten de senaste åren. Dock 

innebär inte detta att politikernas inblandning inom idrotten har minskat, tidigare har staten 

låtit RF sköta idrotten relativt fritt. Men på senare tid har staten reglerat Riskidrottsförbundets 

verksamhet i större utsträckning. Slutsatsen är att RF får mer pengar än tidigare av staten men 

deras makt över hur dessa pengar ska användas har minskat. (Bergsgard & Norberg, 2010) 

 

Ørnulf Seippel skrev 2002 i tidsskriften, International Journal of Voluntary and Non profit 

Organizations, en artikel om volontärer och professionella i norska sportorganisationer. 

Artikeln är baserad på litteratur samt enkäter som gick ut till 549 idrottsorganisationer i 

Norge, varav 294 svarade. Resultatet av enkäterna visade att 68,4 % av organisationerna 

använde sig bara av ideellt arbete och 20 % av organisationerna använde sig till 90 % av 

ideellt arbete. Endast 3,8 % hade mer eller lika mycket betalda arbetare som ideella. Totalt 

hade 24 % av klubbarna någon betald anställd, utifrån dessa siffror bekräftar författaren att 

den norska idrotten är baserad på ideellt arbete. Seippel anser att det ideella arbetet i 

idrottsrörelsen påverkas av att kommersialiseringen ökar, han anser dock att det är en 

komplex situation och att det inte behöver vara ett nollsummespel som skulle innebära att det 

ideella arbetet minskar i exakt takt som det professionella arbetet ökar. 
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I undersökningen Norrländsk regionstudie (2010) tillfrågades 2500 stycken slumpmässigt 

utvalda norrlänningar i små och stora kommuner om hur de uppfattade sin livssituation i 

kommunen. Det som studien visade var att de som bor i större kommuner (kommun med mer 

än 50 000 invånare enligt studien) har en mer optimistisk inställning till framtiden. Invånarna 

i de mindre kommunerna (10 000 invånare eller färre) har en mer pessimistisk syn på 

framtiden. Ett resultat som kom fram i studien var att invånarna i de mindre kommunerna 

anser att tillgången till idrott, kultur och nöjen är dålig i kommunen. De ansåg även att 

tillgången till idrott, kultur och nöjen kommer bli sämre i framtiden. Invånarna i de större 

kommunerna är nöjda med tillgången till idrott, kultur och nöjen och de tror även det kommer 

fortsätta vara så i framtiden. Studien visar även att befolkningen ökar i de flesta större 

kommunerna samt att befolkningen minskar i de flesta mindre kommunera. Framtiden ser 

ljusare ut för de större kommunerna en anledning till detta är att de har klarat av den senaste 

tidens finansiella oroligheter bättre än de minder kommunerna (Norrländsk regionsstudie, 

2010).   

 

3.3 Idrott och hälsa 

Idrotten ur ett hälsoperspektiv är ett mer utforskat område jämfört med idrotten ur ett 

samhällsperspektiv. Sverige har i flera års tid uppmärksammat idrotten positiva effekter på 

hälsan och samhället (SKL, 2011).  Enligt Statens folkhälsoinstitut skulle exempelvis det 

svenska folkets hälsa förbättras, och sjukvårdskostnaderna minska, om alla följde rådet att 

motionera 30 minuter om dagen (Folkhälsoinstitutet). Att idrott är nyttigt för barn och 

ungdomar har flera gånger bevisats i tidigare idrottsforskning, exempelvis presenterar 

Riksidrottsförbundet detta i dokumentet “Varför idrott och fysisk aktivitet är viktigt för barn 

och ungdom, fakta och argument”. Forskningen visar att barn och ungdomar som idrottar får 

bättre koncentrationsförmåga, ökat självförtroende, minskad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, 

ökad muskelstyrka och kondition samt minskad risk för belastningsskador (RF, 2009). 

Engström (2005) tar upp benägenheten att ägna sig åt motion i vuxen ålder. Den största 

påverkan är erfarenheterna personerna har från idrottsundervisningen i skolan, men även 

uppväxtmiljö och nuvarande social miljö. Han ser ett problem med att många barn och unga 

idag får sina lek- och spänningsbehov tillfredsställda framför en TV eller dataskärm och 

frågar sig hur vi ska göra för att fler ska bli fysiskt aktiva som vuxna. (Engström, 2005) 
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Dagen forskningsresultat på barn- och ungdomsidrott har lyft fram många problem med den 

utveckling som har tagits. Att andelen barn och ungdomar som tränar och tävlar i 

idrottsföreningar har ökat är positivt men att debuten för träning och tävling har krupit längre 

ner i åldrarna, att träningen idag är mer intensiv och att många barn och ungdomar känner stor 

press i sitt idrottande kan ur många aspekter anses negativt (SKL, 2011). 

 

3.4 Idrotten och sociala effekter 

Idrottsrörelsen har en stark koppling till det sociala i samhället, den kan bland annat vara med 

och skapa demokrati och skapa god samhällsutveckling, Overgaard (2004). 

Johansson (2006) nämner att en problematik med regeringens uppsatta mål, att nå ut med 

idrotten till alla barn och ungdomar oavsett förutsättningar. Enligt henne är en stor anledning 

till detta att ledarna i föreningarna inte har tillräckligt bra kunskap om barns utveckling, och 

att föreningsidrotten har en tradition att vara till för dem som själva söker sig till den. För att 

kunna uppnå målet att idrotten ska vara till för alla anser Johansson (2006) att det ska satsas 

pengar på utbildningar för blivande barn- och ungdomsledare. 

 

2008 gjordes en offentlig utredning på statens stöd till idrotten. Syftet var att utvärdera 

effekterna av stödet, att föreslå framtida inriktningar på stödet samt att utforma indikatorer för 

att mäta stödets effekter. Ett grundläggande problem med statligt stöd till frivillig verksamhet 

är att det medför frihetsproblem då parterna kan ha motsatta intressen. Författarna nämner att 

idrottens autonomi är viktigt, med autonomi menas organiserade kollektivs förmåga att 

självständigt kontrollera det egna agerandet. En slutorden av utredningen framkommer vikten 

av en ömsesidig respekt mellan staten och idrottsrörelsen. För att idrottspolitik ska legitimeras 

hos allmänheten krävs det att idrottsrörelsen utgör en positiv uppfostringsmiljö för barn och 

ungdomar där föreningsfostran och tävlingsfostran balanseras mot varandra (SOU 2008). 

Sammanfattningsvis bygger svensk idrott på ett sammarbete mellan politiken och idrotten.  

Svensk idrottsforskning rörande idrottens och politikens samband är begränsat. På senare tid 

har stödet till idrotten från politiken ökar motivet till att studera idrottspolitik. Stödet från 

politiken till idrotten syftar till att bringa god hälsa och fostra unga medborgare i samhället. 

Problematiken idag är att vi vet för lite om idrotten ur ett politiskt perspektiv. 
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4. Syfte och frågeställningar 

Studien syftar till att undersöka hur fyra kommuner i Västerbotten arbetar idrottspolitiskt 

genom att analysera deras tankar och uppfattningar. Fokus ligger framförallt på barn och 

ungdomsidrott. 

• Vad ligger till grund för kommuner när de fattar idrottsrelaterade beslut? 

• Hur arbetar kommunerna för att idrotten ska vara tillgänglig för alla? 

• Hur ser idrottens framtid ut i kommunerna, ur ett ekonomiskt och organisatoriskt 

perspektiv, vilka är deras utmaningar? 

• Vilka skillnader och likheter finns mellan stora och små kommuners arbete inom 

idrotten? 

 

5. Metod 

5.1. Datainsamling 

Arbetet med att samla in information började med av vi fick två stycken källor av vår 

handledare på Västerbottens idrottsförbund, SKL och SOU. Därefter gick vi igenom dessa 

dokument och försökte bilda en uppfattning om vad idrottspolitik är. Arbetet fortsatte sedan 

med att vi använde oss utav google.com där vi sökte på fraser som exempelvis Idrottspolitik, 

kommunal idrott, styrdokument för idrott, idrottspolitisk plan, idrott och samhälle och 

ungdomsidrott. 

Vi använde oss också av UB:s databaser och album där vi med hjälp av samma sökord hittade 

artiklar och litteratur inom området. 

 

5.2. Respondenter 

Denna studie är baserad på sju intervjuer av politiker och tjänstemän i fyra olika kommuner i 

Västerbotten. Dessa politiker och tjänstemän är involverade i idrottsfrågor inom respektive 

kommun. Försökspersonerna bestod av både män och kvinnor som till yrket är politiker eller 

tjänsteman vid respektive kommun. De ställde upp frivilligt och fick ingen ersättning för sitt 

deltagande i studien. De garanteras anonymitet genom att varken deras namn eller kommun 

kommer att synas i studien. 
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5.3. Instrument 

I studien har intervju använts som metod. Enligt Kvale & Brinkman (2009) vill den 

kvalitativa forskningsintervjun fånga respondentens synvinkel på ämnet. Bell (2006) tar upp 

att fördelen med intervju som metod är att den ger en djupare information samt att forskaren 

har möjlighet att ställa följdfrågor vilket skapar en god flexibilitet. Intervjun kan även ge 

information genom kroppsspråk, tonfall eller mimik (Bell 2006).  Nackdelen är, enligt Bell, 

att intervju som metod är tidskrävande, samt att det är en subjektiv metod vilket ökar risken 

för skevhet. Den kvalitativa forskningsintervjun ställer även höga krav på den som intervjuar, 

då forskaren själv utgör större delen av instrumentet och även ska analysera materialet. 

 

5.4. Urval 

Backman (2008) säger att urvalet i en studie är beroende av det valda forskningsområdet. I 

vår studie har ett strategiskt urval använts, med det menas att urvalet har skett medvetet 

utifrån det forskaren vill få information om. Om forskaren ämnar analysera ett speciellt 

fenomen (idrottspolitik i vårt fall) kan slumpmässiga urval vara opassande. Det strategiska 

urvalet är skapat så att materialet ska kunna belysa det problem forskaren ämnar lyfta, 

Malterud (2009).  Personerna som valdes ut till studien är handplockade för att kunna svara på 

frågor gällande idrott och politik. Till studien valdes sju personer som på något sätt ansvarar 

för eller påverkar beslut angående vilka resurser idrotten ska tilldelas. Då dessa personer 

framförallt består av två olika yrkesgrupper, politiker och tjänstemän, valde vi i 

urvalsprocessen att intervjua en av varje i de olika kommunerna. Vi valde ut närliggande 

kommuner av bekvämlighetsskäl, detta eftersom att intervjuerna genomfördes fysiskt.  Det 

uppstod ett problem i en kommun vilket gjorde att vi bara intervjuade en politiker i den 

kommunen. Det är viktigt enligt Trost (1997) att urvalet är heterogent inom den givna ramen, 

dock ska ingen person sticka ut eller vara avvikande. Anledningen till detta är att studien ska 

få bra kvalité och ge en bred och innehållsrik information som är relevant för forskningen. 

 

Fortsättningsvis kommer kommunerna benämnas som A, B, C och D i arbetet för hålla dem 

anonyma, här nedan kommer en kort beskrivning av varje kommun. 

 

Kommun A: En större kommun där vi har intervjuat en kvinnlig politiker som sitter i 

fritidsnämnden samt en kvinnlig tjänsteman som arbetar på fritidskontoret. 
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Kommun B: En större kommun där vi har intervjuat en manlig politiker som sitter i 

fritidsnämnden samt en kvinnlig tjänsteman som arbetar på fritidskontoret. 

 

Kommun C: En mindre kommun där vi har intervjuat ett manligt kommunalråd samt en 

tjänsteman som är ansvarig för fritidsfrågor. 

 

Kommun D: En mindre kommun där vi har intervjuat en kvinnlig politiker som är verksam i 

deras fritidsnämnd, dock saknas en intervju med tjänsteman i denna kommun. 

 

5.5. Procedur 

Studien är begränsad till två större kommuner samt två mindre kommuner. Med större 

kommun menar vi en kommun där invånarantalet överstiger 50 000. Kommuner med ett 

invånarantal under 10 000 räknas som mindre kommun. I tre kommuner intervjuades två 

personer, en politiker och en tjänsteman. I en kommun intervjuades endast en politiker på 

grund av sjukskrivning kunde ingen intervju med tjänsteman genomföras.  Kontakten skedde 

först via mail där de fick grundläggande information om studiens område. De fick inte veta 

det exakta syftet, då risken för skevhet i resultatet kunde öka genom detta. I vissa fall togs 

även kontakt via telefon då alla försökspersoner först inte svarade på mailutskicket. 

 

Sex av intervjuerna genomfördes på respektive kommunkontor, en plats som respondenterna 

själva valt och där vi kunde föra vårt samtal ostört. En av intervjuerna tog plats hemma hos en 

respondent, detta efter önskemål från respondenten. Enligt Trost (1997) ska personen som 

intervjuas känna sig trygg på platsen för intervjun, men samtidigt får inte störande moment 

som telefoner eller kollegor störa samtalet. Intervjuerna spelades in med hjälp av en telefon. 

Innan intervjuerna hade vi delat in oss i två olika roller: person 1 var huvudintervjuare och 

ställde majoriteten av frågorna med intervjuguiden som stöd. Person 2 skötte inspelningen, 

förde anteckningar och försökte komplettera med frågor som kunde ha missats av 

huvudintervjuaren. Intervjuernas längd skiftade från 30 minuter till just 65 minuter. Detta kan 

bero på att respondenterna gav olika långa svar samt att vi som intervjuare blev mer 

rutinerade i uppgiften. Exempelvis så blev vi bättre på att följa upp med följdfrågor vilket 

ledde till längre intervjuer i slutet av studien. 
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5.6. Intervjuguide 

Som material till intervjuerna utformades en intervjuguide, intervjuguiden var utformad efter 

studiens syfte och frågeställningar. Intervjun var semistrukturerad då intervjuguiden innehöll 

mestadels öppna frågor anpassade till syftet i studien (Fejes, Thornberg 2009). Frågorna var 

upplagda på så sätt att svaren skulle bli djupa och berättande. Frågor som respondenten enkelt 

kunde svara ja eller nej på försökte vi undvika i så stor grad som möjligt. Intervjuguiden var 

utformad genom att först ställa enklare frågor för mjuka upp respondenten, då Kvale & 

Brinkman (2009) säger att respondenten kan vara obekväm med att öppna sig inför en 

främmande person i början av intervjun. I mitten kom de djupa frågorna och avslutningsvis 

avrundades intervjun med att respondenten fick tala fritt samt tillägga sådant som inte 

ventilerats. 

 

5.7. Forskningsetiska principer 

I vår forskningsrapport har vi följt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. För att skydda 

personerna som blivit intervjuade finns det fyra allmänna huvudkrav på forskning; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

(Vetenskapsrådet, 1990) 

• Informationskravet har inneburit att vi informerade uppgiftslämnarna om syftet med 

forskningen och deras deltagande. De upplystes om att deltagandet var frivilligt och att 

de hade all rätt att avbryta sin medverkan när som helst. 

• Samtyckeskravet har inneburit att all medverkan skedde med respondentens samtycke. 

De som medverkade i intervjuerna bestämde själva villkoren för sin medverkan, utan 

påverkan från oss. 

• Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter om personerna i studien ska 

behandlas med konfidentialitet. Vi delar inte med oss av materialet till någon 

utomstående och förvarar materialet säkert. 

• Nyttjandekravet har inneburit att alla uppgifter som vi har samlat in om enskilda 

personer bara har använts för forskningens syfte. 

 

Utöver dessa principer har vi följt Vetenskapsrådets rekommendationer till forskare. Dessa 

rekommendationer har inte samma tyngd som principerna och reglerna, men bör eftersträvas i 

forskningsprocessen. (Vetenskapsrådet, 1990) 
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5.8. Databearbetning  

För att kunna bearbeta materialet transkriberade vi intervjuerna och utgick sedan från tre 

bearbetningsprocedurer som Miles och Huberman (1994) tar upp. 

1. Datareducering. Vi började med att filtrera bort all irrelevant data som hade, 

exempelvis var nästan alla svar från de inledande frågorna irrelevanta eftersom dessa 

endast användes för att få respondenten att känna sig bekväm under intervjun. 

2. Datauppställning. För att samla svaren på ett övergripande sätt skrev vi ut 

transkriberingarna och sorterade svaren efter vilken frågeställning de svarade på. Detta 

gjorde vi med märkningspennor. 

3. Slutsatser. Vi började dra slutsatser utifrån de svar vi fått. Detta kunde ibland börjas 

med redan efter intervjuerna då vi satt och diskuterade den genomförda intervjun. 

 

6. Resultat 

6.1. Idrottens betydelse för kommunen 

Generellt anser respondenterna att idrotten är viktig för sina respektive kommuner. 

Tjänstemannen i kommun A beskriver att idrotten är något som de vill marknadsföra sig med 

och skapa en attraktivare kommun för människor att bosätta sig i. 

 

”Idrotten betyder jätte mycket för oss som kommun, för idrotten är något vi kan marknadsföra 

oss med” (Tjänsteman kommun A) 

 

 Politikern och tjänstemannen i kommun B i beskriver sin kommun som en idrottskommun 

där idrotten för samman invånarna och skapar en “VI” känsla. Politikern i Kommun C sa att 

idrotten är viktig för ge kommunen bra marknadsföring när deras lag spelar på nationell nivå 

samt att den uppskattas av invånarna. Politikern i kommun D beskriver idrotten som ett viktigt 

verktyg för att binda ihop hela invånarna i kommunen och hålla de mindre byarna vid liv. 

 

Idrottens betydelse för kommunerna är ungefär den samma oavsett om frågan ställs i en stor 

eller liten kommun. Dock trycker de stora kommunerna mer på att deras lag i högsta serierna 

ger värdefull reklam till kommunen. 
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6.2. Kommunernas beslutsunderlag för barn och ungdomsidrott. 

I alla intervjuer som genomförts har det framkommit att breddidrotten är det viktigaste när 

idrottsrelaterade beslut ska fattas. Politikern i kommun D ansåg dock att breddidrotten och 

elitidrotten var beroende av varandra så det är av vikt att värna om båda. I kommun B ansåg 

politikern att det var viktigt att få ut så mycket som möjligt av pengarna eftersom budgeten 

för idrott är begränsad. Ett exempel på detta är att curlingspelarna i kommunen vill bygga ut 

curlinghallen och få en bana till. Detta skulle kosta 8-9 miljoner och dem pengarna räcker till 

en uppvärmd konstgräsplan, vilket kan används av betydligt fler människor, och framför allt 

av barn och ungdomar. Dock så menar han att om dem bara skulle ta hänsyn till denna aspekt 

skulle de bara få bygga fotbollsplaner, så det måste finnas en balansgång. I kommun C 

påpekade politikern att det var viktigt att koncentrera de medel som finns på verksamheter 

som använder dem bra och som verkligen är igång. Politikern i kommun D  tycker att det är 

viktigt att det finns en bra grundidé och en långsiktig plan när projekt genomförs. Att bygga 

en anläggning och skapa ett behov hos ungdomarna för att sedan inte kunna driva 

anläggningen är inte en sits som kommunen vill hamna i.   

 

”Underlaget till investeringen ska vara bra, vi vill förhöra oss om att det finns någon som kan 

sköta driften av idén, så man inte står där och allt är på plats men sen finns det ingen som 

orkar driva det så hamnar sedan allt i knät på kommunen” (Politiker kommun D) 

 

Av de fyra kommuner som deltagit i studien har endast kommun D ett dokument med visioner 

och mål för idrotten, kommun A har en broschyr med tre ledord om hur idrotten ska bedrivas. 

I dokumentet som kommun D använder framkommer det att idrotten ska bedrivas i en drogfri 

miljö, att alla ska vara välkomna, att alla ska behandlas med respekt samt att föreningarna ska 

lämna in årsredovisningar och en mindre verksamhetsberättelse. I kommun C fanns det en 

allmän policy där det framkom att kommunen ska föra en god dialog med föreningarna och i 

kommun B fanns det bara principerna för aktivitetsstödet.  Politikern och tjänstemannen i 

kommun B hade meningsskiljaktigheter angående ett idrottspolitiskt program. Tjänstemannen 

ansåg att det skulle vara bra att anta ett idrottspolitiskt program för att få en röd tråd i arbetet 

som de utför samt att lättare kunna följa upp målen dem har. Politikern var mindre positiv till 

ett till idéprogram då han ansåg att liknande program har haft en tendens att bara samla damm 

i hyllan. Dock har de börjat arbeta med att ta fram ett fritidspolitiskt program i kommun B. 
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”Tack å lov så har vi inget idrottspolitiskt program här i kommunen, jag tycker 

bara att det tar en massa tid och energi att framställa dom, sen ligger de bara på 

hyllan och samlar damm och de används bara när sånna som ni kommer för att 

ha något att visa upp” 

(Politiker i kommun B) 

 

I kommun A har det tidigare funnits en fritidspolitisk vision som skrevs 1993 och 

utvärderades 2010.  Enligt politikern i kommunen finns det en tanke på att utforma ett nytt 

fritidspolitisk program, men det har inte funnits tid eller ork att skriva ett nytt eftersom att 

kommunen har genomgått en stor förändring och omorganisation. I dagsläget finns det fyra 

verksamhetsmål som kommunen arbetar efter, dessa är att kommunen ska vara en idrotts-, 

förenings-, ungdoms- och en hälsokommun. 

 

Det som är gemensamt för alla kommunerna är att det är breddidrotten för barn och ungdomar 

som ska prioriteras när idrottspolitiskabeslut fattas i respektive kommun. Utöver det så sprider 

sig respondenternas svar rätt kraftig vilket gör det svårt att dra några paralleller mellan stor 

och liten kommun, 

 

6.3. Kommunernas arbete mot ekonomisk segregering inom idrotten 

Ett problem som ventilerades under samtalen med de olika kommunerna är den ökade 

kostnaden för att utöva idrott. I kommun C säger tjänstemannen angående problemet med att 

en idrott som fotboll som förr var en billig idrott börjar bli allt dyrare följande: 

 

“Det är ju ett intressant problem. Förut var ju exempelvis handboll och 

fotboll smidigt för barn för familjer med taskig ekonomi. Tittat man på ett 

par fotbollsskor idag för 1500 spänn eller ett par handbollsskor för 900-

1200 spänn så börjar det inte bli så billigt”. 

 

“Heter man då Zlatan som får skor uppkallade efter sig så vill ju varenda 

unge ha ett par Zlatan-dojor, och det är ju inte de här gamla Adidas Biafra 

för 50 spänn på konsum utan det är dom dyraste skorna. Jag kan tänka 

mig att många har ångest när de måste fara och köpa dom här skorna” 
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Alla som har deltagit i studien var ansåg att kostnaden för idrotten var ett problem. Politikern i 

kommun A ansåg att idrotten fortfarande var öppen för alla men kanske inte 

alla idrotter, som exempelvis ishockey och ridsport. Som politiker hävdade hon att det enda 

som dem kunde göra var att ställa krav från föreningarna att det är något som dem jobbar med 

sen är det mest upp till föreningarna. Vidare ansåg hon att det var viktigt att alla var medvetna 

om problemet så det finns en motivation att lösa det. I kommun B fanns det liknande 

inställningar till problemet men politikern i kommunen tycker att det är ett problem som är 

svårt att lösa och att det är en fråga för socialstyrelsen. En sak som de gör är att de har ett 

projekt som riktar sig mot asylsökande där kommunen går in och hjälper till att betala 

medlemsavgiften, i framtiden finns det planer att bistå med tolkar så att asylsökande familjer 

lättare ska förstå svenska idrottsföreningar. Detta för att det inte ska uppstå en social 

separation mellan svenskfödda och icke svenskfödda. I kommun D var ridsport populärt bland 

barnen och ungdomarna, för att hålla nere kostnaderna har kommunen gått in med ett 

driftsbidrag för ridhuset. 

 

De större kommunerna har en större population av invandrare och asylsökande som är extra 

utsatta grupper i frågan. De tvår stora kommunerna A och B arbetar för att stötta denna utsatta 

grupp. De mindre kommunerna reflekterar inte över frågan i intervjuerna vilket kan ha att 

göra med att de inte har lika många invandrare och asylsökande i sin kommun.  

 

6.4. Barn och ungdomars möjlighet till idrott 

På frågan om barn och ungdomars möjlighet till idrott var alla respondenters första svar att 

den är bra. Efter lite eftertanke kom några fram till vissa problem som har uppstått, i kommun 

D såg politikern ett problem med dem långa sträckor som barnen och ungdomarna behöver 

åka för att utöva vissa idrotter. Samma sak gällde i kommun C där det också poängterades att 

det inte fanns gott om färdsätt mellan samhällena i kommun. Tjänstemannen i kommun C 

säger följande angående den geografiska utmaningen,  

“Här finns det ett till problem som inte finns i kommun A på samma sätt, folk 

kan ha 3 mil till träningen enkel väg, utan buss för vi har brist på buss, tåg och 

tunnelbana här i kommunen så det blir ett problem”. (Tjänsteman kommun C) 

 

 Alla kommuner var också nöjda över hur många idrottsföreningar som fanns inom 

kommunens gränser och politikern i kommun A var nöjd över att skolidrotten fortfarande 

finns.  
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6.5. Budget och ekonomi 

Tre av våra fyra kommuner uppgav att de kommer försöka hålla bidragen till idrotten på den 

nivå det ligger på idag trots att besparingarna ökar, en kommun uppgav att de tror att anslagen 

till idrotten kommer att minska. Enligt kommun B är det de ökade kostnader för skola, vård 

och omsorg som hotar idrottens framtida budget. Kommun C uppger att de har besparingar 

inom de flesta områden men de har aldrig gjort några besparingar på idrotten och vill inte 

göra det i framtiden heller. Kommun A uppger att idrotten kommer få det tufft det närmsta 

året eftersom Sverige mår sämre överlag ekonomiskt. De två stora kommunerna uppger att 

idrotten inte bör besparas för att den betyder mycket för allmänheten och skulle den besparas 

kommer folket snabbt upptäcka det och protestera. 

 

Politikern i kommun B säger följande angående idrottens ekonomiska framtid i kommunen: 

 

“Jag tror att vi kommer få det mer tufft eftersom att vi är en frivillig 

verksamhet och vi ser att kostnaden för skola, vård och omsorg, framför 

allt omsorg, ökar hela tiden. Så det klart det blir ett problem för oss att om 

inte vi lyckas begränsa kostnadsutvecklingen i skola och omsorg så blir 

det mindre pengar till annat och där är ju vi en av dom som kan bli 

drabbade” 

 

Med frivillig verksamhet menar politikern att det inte finns någon lag som säger att 

kommunen måste ha ett fritidskontor eller erbjuda idrott till invånarna till skillnad från vård, 

skola och omsorg. 

Ekonomin är en stor och svår fråga i alla kommuner som besökts då den skapar möjligheterna 

till idrott men samtidigt är den faktor som begränsar idrotten. Kommunerna har väldigt olika 

förutsättningar när det kommer till ekonomi, de två stora kommunerna har budgetar i 

miljardbelopp. De mindre kommunernas budgetar uppgår till några hundra miljoner. 

Självklart är det så att de större kommunerna ska besörja fler människor för sina pengar.  

I kommun B sa politikern att när det skulle göra en budget utgick dem oftast från föregående 

års budget och att det var sällan några större förändringar. 

Att ta reda på kommunernas budget för föreningsidrotten var ett svårt uppdrag. Dels så var det 

så många bidrag som inte syns på några papper i form av reducerade elkostnader, 

hallkostnader etcetera. Sen var budgeten ofta för kultur och fritid vilket gjorde det svårt att 

reda ut hur mycket som gick till själva idrotten. 
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6.6 Den idrottspolitiska beslutsprocessen 

Den idrottspolitiska beslutsprocessen ser lite olika ut beroende på vilken kommun det handlar 

om. I kommun A, B & D startar oftast när en eller flera föreningar kommer med en fråga det 

anser ha betydande karaktär till tjänstemannen ansvarig för idrott. Det kan till exempel handla 

om att de anser att en ny konstgräsplan bör byggas eller att de söker något bidrag till 

verksamheten. Förslaget tas emot av de personer som ansvara över idrotten i kommunen där 

de behandlar ärendet. Om kostnaden är låg kan tjänstemännen själva besluta om frågan ska gå 

igenom exempelvis i kommun A kan tjänsteman får behandla och dela ut medel till ett max 

belopp på 50 000 kr. Men om det är en större investering så kan inte frågan behandlas på 

tjänstemannanivå, frågan blir då politisk och måste lyftas till fritidsnämnden. Väl där 

behandlas frågan ytterligare och beroende på hur stor frågan är tas ett beslut i nämnden 

alternativt går frågan vidare till de högst beslutande i kommunen. 

 

Tjänstemannen i kommun A kommenterade att den idrottspolitiskabeslutsprocessen kan vara 

väldigt dynamisk beroende på vilket fall det handlar om. 

 

”Det är väldigt olika beroende på vilket beslut som ska fattas, det kan ju handla 

om att bygga en ny sporthall och då är det en helt annan grej jämfört med att 

handlägga ett bidrag” 

 

 Kommun C skiljer sig lite från de övriga då de saknar en fritidsnämnd. Alla politiska beslut 

tas upp i kommunstyrelsen både stora och små. Processen börja som ovan med att 

idrottsföreningar uppvaktar kommunen med en fråga, sedan hamnar frågan direkt på 

kommunstyrelsens bord. Funktionen i denna process kommenterat politiker i kommun C 

enligt följande: 

 

“Det är bra därför att det ligger på dem som är högst beslutande men nackdelen 

är att idrottsfrågor för sällan kommer upp på bordet, som det kan göra i en 

fritidsnämnd där du kan ta upp det vid varje sammanträde”. 

 

Denna form som kommun c använder sig av medför att idrottspolitiskafrågor sällan kommer 

upp till diskussion då de konkurrerar med andra poliska frågor. Därav kan det väldigt lite 

idrottspolitik i kommun C.  
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Politikern i kommun C kommenterade vilket inflytande föreningarna har i den 

idrottspolitiskabeslutsprocessen. 

”Jag upplever att idrottsföreningar har mycket att säga till om. Jag upplever att 

alla politiska partier här i kommunen lyssnar ganska mycket på dem, jag menar 

idrotten har en stark ställning i kommunen och är en viktig aktör så det är något 

man verkligen någon man försöker lyssna på och driva” 

 

6.7. Så ska en god barn- och ungdomsidrott bedrivas 

I kommun C ansåg politikern att barn- och ungdomsidrotten bäst bedrivs ideellt och att 

föreningarna har en policy som dem lever upp till där jämställdhet och likvärdighet står i 

fokus. Tjänstemannen C2 i kommun C nämnde att fysisk fostran, social fostran och allas 

möjlighet till att vara med var tre viktiga utgångspunkter för barn- och ungdomsidrott. Dem 

har börjat diskutera i kommunen om fotbolls- och handbollslag där barn och ungdomar kan 

träffas förutsättningslöst och bara spela fotboll eller handboll utan att tävla i en serie. 

 

Kommun A är inne på vikten av att idrotten bedrivs bostadsnära för att barn och ungdomar 

inte ska vara beroende av att ha en förälder med bil som kan skjutsa dem varje gång dem ska 

idrotta. Utöver detta ansågs det att idrotten ska vara demokratisk och har en sund inställning 

till jämställdhet och jämlikhet.  

”Vi vill att alla ska ha rättigheten att få vara med i idrotten, barnen ska vara 

trygga och bli respekterade för dem de är. Tävlingen ska inte vara det viktiga 

utan glädjen och gemenskapen ska stå i fokus” (Tjänsteman kommun A) 

 

I kommun B var bredden det viktigaste i barn- och ungdomsidrotten, politikern ansåg att det 

finns ett problem eftersom många föreningar går åt det andra hållet med tidigt specialisering 

och fler träningar för yngre. Även tjänstemannen prioriterade leken i idrotten när barnen är 

unga, hon menade att det finns många som slutar med idrott tidigt för att det är för intensivt 

och att dessa personer kanske skulle utvecklats senare och bli framgångsrika idrottsutövare. 

För att motverka detta har kommunen satt ett tak på 115 aktivitetsstöd per person och år, 

vilket innebär cirka tre gånger i veckan. Dock uppmuntrar kommunen till att barn och 

ungdomar sysslar med många olika idrotter och därför kan en person exempelvis få 

aktivitetsstöd för fotboll tre gånger och för innebandy tre gånger, alltså sex gånger under 

samma vecka. I kommun D var det viktigaste med idrotten att så många som möjlighet skulle 

ges tillgång till den. 
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6.8. Vad ger idrotten till barn och ungdomar i kommunen 

Eftersom att många barn och ungdomar bor utspritt är social samhörighet något som 

tjänstemannen C2 i kommun C ansåg att idrotten bidrog med. Utöver det får barn och 

ungdomar en fostran att jobba lagmässigt. I kommun B ansåg politiker B1 att idrotten ger 

barn och ungdomar en rik fritid och tjänstemannen var inne på att gemenskapen och att 

idrotten, särskilt lagidrotten, bidrar i fostran om hur man beter sig mot andra. Tjänstemannen 

poängterade också att det var bra för barn och ungdomar att ha en bra fritidsaktivitet så att 

dem inte bara sitter hemma framför datorn. 

 

Framförallt anser kommunerna att idrotten är något som aktiverar barn och ungdomar vilket 

får dem att hålla sig borta från rastlöshet och stillasittande vilket kan leda till kriminalitet och 

ohälsa. 

”Ja som alla brukar säga en bra fostran å det tror jag på, speciellt i lagidrotten 

man fostras i laget å man får ta ansvar i hur man beter sig mot varandra att man 

hittar sin roll å får vara med i en gemenskap, det är en bra fritidsaktivitet istället 

för att bara sitta hemma framför datorn” (Tjänsteman kommun B) 

 

 

6.9. Förhållandet mellan kommunen och föreningarna 

Alla kommuner i studien anser att deras samverkan med idrottsföreningarna är goda. I 

kommun B träffas politiker, tjänstemän och föreningsrepresentanter regelbundet för att 

stämma av vad som gäller. Dock så har föreningarna inte så stor möjlighet till att i praktiken 

påverka idrottsbeslut, detta på grund av att det finns så många föreningar i kommunen som 

väldigt sällan är överens. Föreningarna kan vara överens om att det behövs en ny fotbollsplan 

men när det kommer till placeringen av det blir det stora diskussioner. I kommun A finns det 

ett föreningsråd som föreningarna kan använda sig av för att påverka besluten. Innan de tar 

beslut angående idrott går besluten ut på remissrunda så föreningar kan säga vad de tycker.  

 

”Vi försöker hela tiden föra den här dialogen för att ta åt oss synpunkter, för det 

ska ju passa föreningslivet” (Tjänsteman kommun A) 
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I kommun D har politiker, tjänstemän och föreningsrepresentanter träffar regelbundet.  

”Vi kan hjälpa till med att se till att de har en bra organisation och att 

föreningarna känner att de får de stöd som de behöver” (Politiker kommun D) 

 

I kommun C finns det en allians mellan de största föreningarna i kommunen, detta har lett till  

Att samarbetet mellan kommunen och föreningarna har stärkts. Tidigare har det varit stora 

meningsskiljaktigheter mellan föreningarna vilket har inneburit att det har varit svårt för 

kommunen att samverka med föreningarna på ett bra sätt. 

 

6.10. Stora och små kommuners sätt att arbeta med idrott 

Det nära samarbetet med kommunen och föreningarna är det som är centralt för arbetet med 

idrotten i alla kommunerna dock skiljer det sig i hur organisationen är uppbyggd. I kommun A 

& B finns det fritidskontor och en fritidsnämnd som behandlar idrottens frågor. Kommun C 

har ingen speciell del som tar hand om idrottsfrågorna utan besluten för idrotten sker direkt 

under kommunstyrelsen. I kommun D finns det en utbildning och fritidsnämnd som tar hand 

om idrottsfrågorna. I både de större och de mindre kommunerna fanns det ett tankesätt som 

innebär att mycket görs för att det tidigare gjorts så. “Så det handlar ju om att man går samma 

gamla upptrampade hjulspår hela tiden och dyker det upp någon ny idrott, då får man börja 

arbeta mot den inriktningen också.” -C2. I kommun B sa politikern detta angående fördelning 

av resurser: “Det är ju som för de allra flesta, man utgår från hur det såg ut förra året sen gör 

man en ungefär fördelning”. I kommun A och B är det fler personer som är inblandade i 

beslutsprocessen för idrott än i kommun C och D.  

 

Tjänstemannen i kommun C är inne på att det sker lite förändringar i kommunens 

idrottsarbete: 

 

“Det kan vara ett av problemen med att det finns så mycket 

traditionella idrottsföreningar som har verkar under en sådan 

lång tid, det sker väldigt lite förändringar över tid. Och jag kan 

säga att de besluten som jag har varit tvungen att ta under de 

här två åren, de har varit lätträknade” -C2 
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6.11. Resursfördelning för barn och ungdomsidrotten inom respektive 

kommun 

I alla kommunerna som besökts under studien visar det sig att majoriteten av de resurser som 

finns tillgängliga för idrotten går till barn och ungdomar dock skiljer det sig lite. 

Kommun A är den enda där allt stöd avsatt för föreningsidrotten går till barn och ungdomar, i 

kommun B har de valt att reglera bidragen för att främja breddidrotten. En förening kan max 

få bidrag för 115 tillfällen under ett år vilket gör att lag som tränar mer än 115 pass inte få 

bidrag för de tillfällen som överskrider taket. Kommun C är den enda som har ett bidrag till 

elitidrotten detta bidrag är dock väldigt litet då de få föreningar med elitverksamhet får 25 

000kr. Resten av alla pengar går till barn och ungdomar, barn och ungdomar har förtur när 

pengar investeras i idrotten i kommun C. Kommun D är den som har minst resurser att jobba 

med och den enda som tror att resurserna till idrotten kommer att minska. 

 

En stor resurs som kommunerna delar ut till föreningarna är i form av rabatter på hyra av 

idrottshallar och dess kringkostnader. Denna resursdel är svår att spåra hur mycket som 

tillfaller ungdomar då kommunen inte alltid vet vem som har utnyttjat hallen. Inom kommun 

C är dock detta reglerat på så vis att endast barn- och ungdomsverksamheten har rabatt på 

hyran. 

 

6.12. Idrottens framtid i kommunerna 

På frågan om hur respondenterna trodde att idrotten skulle utvecklas i kommun gavs det 

blandade svar. I kommun B var tjänstemannen övertygad om att antal barn som idrottar är 

konstant förutom minskningen som beror på att det föds mindre barn i kommunen. Politikern i 

kommunen är orolig att föreningslivet skulle få problem att hitta ideellt arbetande människor. 

 

"De här eldsjälarna som förut levde för byaföreningarna och som jobbade i 

föreningarna från att de var 30 år tills att dom var 80 år håller på att försvinna" -

politiker i kommun B 

 

För att stävja det problemet var politikern inne på att hjälpa föreningarna med 

föreningsutbildningar som föreningarna tidigare varit ansvariga för. I kommun C ansågs 

återväxten vara god och en anledning till detta ansåg tjänstemannen bero på kommunens 

satsningar på barn- och ungdomsidrotten. Dock så har många byaföreningar i kommun C 
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börjat slå ihop sina verksamheter, mycket på grund av att de har haft problem med att få det 

administrativa att fungera. 

 

I kommun A såg tjänstemannen en trend att de barn som idrottar aktivt blir aktiva i fler 

idrotten samtidigt som antalet stillasittande barn och ungdomar blir fler. Politikern i kommun 

A var inne på att skapa mer möjligheter för barn och ungdomar att idrotta utan att sätta vikt 

vid tävla. Problemet med den stillasittande livsstilen skapar en utmaning för samhället, och 

för att lösa det tror hon att vi måste bli modernare och hitta nya former att organisera barn och 

ungdomar. Detta var även tjänstemannen i kommun B inne på, nya trender i spontanidrotten i 

form av skateboard och parkour var något som de såg var på uppgång och i framtiden tror hon 

att ishockeyn och fotbollen kommer organisera sig själv. I kommun D trodde politikern att 

kommunen skulle komma att få en utmaning i att driva alla de anläggningar som de gör idag. 

Hon tror att framtiden kommer kräva att föreningar går ihop med varandra och att det inte 

kommer kunna finnas ett skidspår i varje by. 

6.13. Likheter och skillnader mellan stora och små kommuner 

När det kommer till kärnfrågor som vad idrott är eller vad den betyder för kommunerna så är 

det ingen skillnad på svaren i de stora och små kommunerna. Idrotten har en central roll 

oavsett om kommunen är stor eller liten. Något som är gemensamt för alla kommunerna är att 

det är idrott för bredden som det ska satsas på, de har en förståelse för elitidrottens exsitens 

men den ska inte få extra stöd av kommunen. De stora kommunerna har en större del 

invandrare och asylsökande som får extra stöd av kommunen. Dessa grupper fokuseras inte i 

samma utstäckning i de små kommunerna. De små kommunerna har längre avstånd till sina 

anläggningar samtidigt som deras tillgång till lokaltrafik är väldigt begränsad. Det skapar 

hinder som inte finns i samma utsträckning i de stora kommunerna. Budgetarna är givetvis 

större i de stora kommunerna jämfört med de små. Men resultatet visar att de stora och små 

kommunerna satsar ungefär lika mycket på idrotten om man ser till kronor per invånare. Tre 

kommuner i studien har en organisation med ett fritidskontor som ansvarar för idrotten. Den 

kommunen som inte hade det var en liten kommun. Det visar till viss mån att mindre 

kommuner ibland väljer att ha enklare mindre komplexa organisationer.  

Framtiden för kommunerna ser lite olika ut, de stora kommunerna är mer oroade över det 

ekonomiska läget i Sverige. De små kommunerna är mer oroliga över att folket flyttar ifrån de 

små bygderna och söker sig till större städer. Avslutningsvis kan sägas att de större 
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kommunerna har en större komplex verksamhet och de små kommunerna har en enklare 

verksamhet och närmare kontakt med befolkningen. 

7. Diskussion 

Studiens övergripande syfte var att utöka kunskaperna kring ämnet idrottspolitik. Det 

specifika syftet i studien var att undersöka uppfattningar kring ämnet idrottspolitik i fyra olika 

kommuner i Västerbotten. Studien visar god koherens mellan hur riksidrottsförbundet vill att 

idrotten ska bedrivas och hur kommunerna bedriver den. Det innebär att riksidrottsförbundets 

riktlinjer genomsyras i kommunernas arbete med idrotten. 

Resultatdiskussion 

7.1Allas möjlighet till idrott 

Under studiens gång har olika kommuner besökts och flera personer har fått uttrycka sina 

tankar om idrotten i deras kommun. Den gemensamma nämnare hos dem alla är att de vill ha 

en öppen idrott som är tillgänglig för alla. Dock uttrycker respondenterna i studien att de ser 

att idrotten blir dyrare att utöva och att social klass får en allt större roll i svensk idrott. Detta 

bekräftar Skilles (2011) antagande att socioekonomiska faktorer är ett hot mot en fortsatt 

öppen idrott för alla. I studien har flera respondenter oroat sig över de trender inom idrotten 

som bidrar till de ökade kostnaderna för idrotten, vilket direkt bidrar till att de 

socioekonomiska faktorerna får större påverkan på deltagandet i idrotten.  En respondent, C2, 

ansåg att det var ett problem att barn och ungdomar helst ska ha de häftigaste skorna eller den 

senaste modellen av klubba när det utövar sin idrott.  Att ha “rätt” produkter är något som är 

viktigt för status bland kompisarna och föräldrarna pressas ofta att köpa dessa produkter för 

de vill att deras barn ska vara nöjda. En åtgärd i framtiden kan vara att reglera idrottens 

kostnader. Detta för att skydda idrotten från att bli klassindelad och möjliggöra idrott för alla i 

en större utsträckning.  

En problematisk utveckling uppdagades i studien som innebar att de idrotter som tidigare var 

billiga börjar bli allt dyrare och en stor anledning till detta är de ökade materialkostnaderna. 

Kommunerna i studien är väldigt medvetna om problemet men de är begränsade i hur mycket 

de kan reglera kostnaderna. Det är idrottsföreningarna som sätter avgifterna, det kommunerna 

i vår studie gör är att ge subventioner på exempelvis hallhyror och stöttar med olika bidrag för 

att föreningarnas kostnader ska bli lägre. När det kommer till problemet med de ökade 
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materialkostnaderna så är det en fråga som inte ligger på kommunen utan det är en 

samhällstrend som är väldigt svår att styra över. En respondent i studien belyste att det fanns 

en problematik med att avgöra vem som hade råd och inte, kommunerna kan inte gå in i folks 

privata ekonomi och bestämma var gemene man ska investera sina pengar i. Det är 

individernas egna val och prioriteringar som avgör hur pass stor summa det är villiga att lägga 

på sin idrott. Kommunerna gör det som är deras befogenhet när det kommer till att stötta 

idrotten. Flera av de problem som finns gällande idrottens kostnader kan de inte göra något åt 

då de inte kan rå över orsakerna till kostnaderna.  

En kontrast mellan de stora och små kommunerna är att det mindre kommunerna har problem 

med de geografiska förutsättningarna som begränsar tillgängligheten till idrott. Deras utövare 

har i vissa fall stora avstånd till anläggningarna samtidigt som tillgången på lokaltrafik är 

väldigt begränsade. Det skapar ett behov av att alltingen själv lösa transport till 

anläggningarna eller att anhöriga skjutsar dem. En faktor som ökar avstånden ytterligare är att 

vissa utövare måste åka till närliggande kommuner för att utöva sin idrott då den inte finns i 

den kommun de är bosatta i. Framförallt handikappidrott är en utsatt grupp då bristen på 

deltagare gör att de måste söka sig till större kommuner för att kunna utöva sin aktivitet. 

Detta bekräftar delvis resultatet från den Norrländska regionsstudien (2010) att personer i 

mindre kommuner anser att utbudet på fritid är sämre än personer i större kommuner.   

Studien visar en viss skillnad på stora och små kommuners sätt att arbeta med idrott. Det som 

skiljer är storleken på organisationen, som i sin tur leder till en längre beslutskedja. I resultatet 

visade det sig att Kommun C skiljer sig i hur de arbetar med idrottsfrågor jämfört med de tre 

andra kommunerna. Deras modell där de direkt tar upp idrottsfrågor i kommunstyrelsen 

istället för att ha en fritidsnämnd för med sig både fördelar och nackdelar. Det som kan vara 

en fördel är att för en liten kommun då denna form enklare och det blir färre steg i 

kommunikationen. Dock som politikern i kommun C belyste gör detta system att idrottsfrågor 

sällan tas upp vilket medför att det blir lite idrottspolitik.  

Skille (2011) talar om ett hot mot den öppna idrottssektorn, detta är att elitidrotten får allt 

större utrymme på bekostnad av breddidrotten. Majoriteten av de tillfrågade kommunerna är 

negativa till denna utveckling. Resultaten som kommit fram under intervjuerna säger att 

kommunerna vill framförallt satsa på breddidrotten. En politiker i kommun B understryker 

detta genom att säga följande: ”Som politiker i nämnden har vi uttalat att vi vill stödja 

breddidrotten och vi gillar inte tidig specialisering”. Dock fanns en viss förståelse för att det 
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både behövs en bredd och elitidrott Politiker D1 ansåg att breddidrotten och elitidrotten var 

beroende av varandra ”Du behöver en bas för att kunna få fram en elit men du behöver en elit 

också för att locka folk till sporten alltså är bägge beroende av varandra”. Skilles teori 

stämmer väl in på hur dagens idrott ser ut där tidig specialisering och elitsatsning krymper ner 

i åldrarna dock kan visar studien tydligt att kommunerna är emot denna trend och försöker 

verka för att stötta bredden. I frågan finns en kontrast mellan kommunerna och de 

idrottsföreningar som bedriver verksamhet på elitnivå och befinner sig i de högre serierna. 

Där elitföreningarnas intresse ligger i att få fram talanger till representationslagen och 

kommunens intresse är att skapa glädje, god hälsa och fostran genom idrott. Kommunerna i 

studien har dock förståelse för att vissa individer vill satsa på sin idrott men de vill reglera så 

att denna satsning inte sker för tidigt. Sen är majoriteten av invånarna som tilldelas stöd inte 

elitsatsande och därmed får breddidrotten större fokus hos kommunen. De små kommunerna i 

studien visade en mer positiv inställning till elitidrotten jämfört med de stora kommunerna. 

Vad anledningen till denna skillnad kan dock studien inte svara på. 

Agergaard (2011) tar upp att idrotten fått ta över en roll som enligt författaren borde vara 

statens ansvar, nämligen att integrera invandrare i samhället. Agergaards åsikt är något som 

kan bekräftas med denna studie. Kommunerna i studien uttrycker att idrotten är ett viktigt 

hjälpmedel när det kommer till att integrera nytillkomna invånare i samhället. I kommun D 

var de medvetna om idrottens förmåga att integrera människor i samhället och de har speciella 

stöd som ger invandare som inte har råd att idrotten den möjligheten. Utan stöd från 

kommunerna riskerar denna utsatta grupp människor att hamna utanför både idrotten och 

samhället. 

 

7.2. Idrottens framtid i kommunerna 

I de fyra kommunerna som studien baserades på visade det sig en skillnad i vilka utmaningar 

respondenterna ansåg att idrotten har framför sig. De mindre kommunerna dras med 

svårigheter med utflyttning som gör att vissa föreningar och lag får lägga ner sin verksamhet. 

Det större kommunernas utmaning är snarare att locka de invånare de redan har som inte är 

aktiva inom idrotten. För att göra det behöver de se till att deras utbud av idrott matchar 

befolkningens intresse. En ytterligare skillnad mellan de små och stora kommunerna är att de 

stora kommunernas idrottsföreningar har mycket mer konkurrens då de finns ett större utbud 

av aktiviteter i dessa kommuner.  
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Trenden som finns i kommun A belyser att det råder en obalans i ungdomars idrottande. De 

aktiva barnen och ungdomarna blir mer aktiva och de mindre aktiva blir ännu mindre aktiva.. 

Detta resultat är något som kan leda till segregeringar i samhället i framtiden där den aktiva 

gruppen troligtvis kommer att ha en bättre hälsa än den inaktiva. Kommunernas utmaning är 

hur de ska locka de inaktiva till mer rörelse i dagens samhälle där tv-spelande och 

stillasittande blir vanligare. En respondent i kommun A tog upp hur man i framtiden ska 

kunna locka de personer som idag inte är aktiva inom idrotten genom att skapa andra former 

av idrott som tilltalar dem. Ett sådant exempel vara att starta idrottsföreningar som inte ägnar 

sig åt tävlingsidrott utan endast har en verksamhet som bygger på lek och glädje. Det vi kan 

se av studien är att kommunerna har en stark vilja att nå ut till denna stillasittande grupp men 

de verkar sakna en plan för hur de ska göra det. 

I kommun B var tjänstemannen inne på att ungdomars motionsvanor har förändrats och att 

alla inte håller på med lagidrotter längre utan spontanidrotten växer hos unga. Sjöblom (2006) 

skriver att kommunerna är en av få idrottsintressenter som har tillräckliga resurser att göra 

idrotten tillgänglig för alla. Denna nya spontanidrott som flera ägnar sig åt kan kommunerna 

stötta för att locka folk till aktivitet. Exempelvis genom att skapa skateboardytor, parkourytor 

och utegym eller liknande. Det finns dock en kritik till att bygga dessa former av öppna 

idrottsytor. Det är att de som framförallt använder dem redan är aktiva inom idrotten. Dess 

syfte att locka de som inte idrottar går därmed förlorat. När ungdomars motionsvanor 

förändras i framtiden är det viktigt att kommunerna hänger med i trenden för att tillgodose 

befolkningen med den form av motion de önskar. Genom att anpassa utbudet till efterfrågan 

kan andelen aktiva eventuellt öka. Kommun B uttrycker en oro i framtiden över att andelen 

ideellt arbetande i kommunen minskar, detta ligger i linje med att svensk idrott blir allt mer 

professionaliserad. 

Ørnulf Seippel (2002) skriver att den norska idrottssektorn är beroende av ideellt arbete, hans 

artikel bör kunna generaliseras på den svenska idrotten då Norge och Sverige tillhör den 

skandinaviska idrottsmodellen. Seippel kommer fram till att det ideella arbetet påverkas av 

den kommersialisering som pågår inom idrottsvärlden. I kommunerna B, C och D, ansågs 

framtidens utmaningar ligga i att locka ledare och att koordinera idrotten. Kommunerna 

beskriver att ett generationsskifte har skett i idrotten där den äldre generationen som ställde 

upp ideellt i alla lägen håller på att dö ut. Flera föreningar står och gapar efter kompetenta 

ledare som kan kordinera verksamheten. Detta tillsammans med Lindroth & Norbergs (2002) 
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antagande att kommersialiseringen ökar i idrottssektorn gör att studien kan stödja Seippels 

(2002) slutsats.  

De mindre kommunerna C och D har en stor utmaning i framtiden och det är att allt fler 

människor flyttar ifrån de små orterna och rör sig mot större orter. Detta bekräftas av alla våra 

respondenter från de mindre kommunerna som beskriver frågan som en av deras viktigaste 

överlag och inte bara inom idrotten. Trender som studien visar är att flera lag ute i byarna har 

lagts ner för att de inte får ihop några lag längre. Detta betyder att idrotten i de små 

kommunerna kommer i framtiden koncentrera sig till en ort istället för det gamla systemet där 

varje by har ett lag. Denna förändring är ett måste för att idrotten ska fungera i de små 

kommunerna. Dock medför denna förändring till att det blir färre lag i kommunen och de 

lagen som blir kvar måste resa längre för att spela matcher. Denna förändring kan göra att 

kostnaderna öka och det krävs mer krafter för att genomföra idrotten.  

 

 

7.3. Budget 

I inledningen berättade vi om en studie som Riksidrottsförbundet årligen genomför, den 

studien visar att kommunerna satsning på idrotten ökar årligen (RF, 2011). I vår studie 

framkom det att ingen av kommunerna kommer att satsa mer pengar på idrotten, tre av dem 

kommer att försöka behålla den budget dem har och i en av kommunerna väntas budgeten 

minska. Huruvida detta kan generaliseras på hela landet är tveksamt, då studien bara omfattar 

fyra kommuner i ett begränsat geografiskt område. Ett hot mot idrottens framtida del av 

kommunens resurser nämnde politikern i kommun B var att idrotten är en frivillig 

verksamhet. Andra verksamheter som skola, vård och omsorg måste kommunerna enligt lag 

tillgodose. Denna uppgift innebär att idrotten i framtiden riskerar att tappa resurser om 

kostnaderna för skola, vård och omsorg ökar då dessa går under svensk lag. Uppfattningen 

som vi får när vi träffat samtalat med politiker och tjänstemännen hos kommunerna är att det 

finns en stor ovilja att skära ner på just idrotten. En anledning till detta är enligt dem själva att 

idrotten berör så många människor och för med sig flera goda saker till kommunen. 

Kommunerna belyser att de senaste årens ekonomiska oroligheter med lågkonjunkturer slagit 

mot ekonomin. Vilket gör att i dagsläget är det viktiga att skydda de resurser idrotten har 

snarare än att försöka utöka dem.  
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 7.4. Idrottspolitiskbeslutsprocess 
Den viktigaste faktorn när idrottspolitiska beslut fattas är att det ska nå ut till en bred 

population samt att kommunen ska få ut så mycket som möjligt för pengarna. Studien visar 

dock att kommunerna är måna om att det ska finnas en balans i utbudet av idrott och inte bara 

erbjuda det som den stora massan vill ha och som är mest kostnadseffektivt. Men i fall där 

investeringen bli väldigt hög och användningsområdet/andvändarna blir begränsade eller få 

blir chansen att få igenom ett sådant beslut mycket svårare. Kommunerna i vår studie 

uttrycker en rädsla för att bygga anläggningar som sedan inte används tillräckligt då det är 

skattebetalarnas pengar som går finansierar byggandet. Den idrottspolitiska beslutsprocessen 

är svår att generalisera då den kan se väldigt olika ut från fall till fall. Det studien dock kan 

säga är att ju större investeringen är ju mer komplex blir beslutsprocessen. 

7.5. Policys och idrottspolitiskaprogram 
När det kommer till policys och idrottspolitiska program är detta något som är en bristvara 

hos kommunerna visar studien. Varför de saknas verkar framförallt beror på att det tar tid att 

skapa dokumenten och en tveksamhet till dess användningsområde. Studien visar också en 

väldigt blandad inställning till att använda sig av denna typ av dokument. Tjänstemännen 

verkar vara mer positiva till det än politikerna. En respondent i studien tror att detta beror på 

att politikerna inte vill låsa fast sig i ett beslut. I vår studie framkom det att endast kommun D 

har satt upp tydliga mål för idrotten i ett dokument. Övriga kommuner har lite olika former av 

policys och mål i broschyrer eller liknande. Men det saknas framförallt en tydlighet hur man 

ska nå sina mål och en långsiktig planering. Det finns även brister i hur kommunerna 

utvärderar sina genomförda projekt. Känslan som uppstår efter att ha genomfört intervjuerna 

är att kommunerna är pressade och har begränsade medel till sin verksamhet. Detta medför att 

beslut fattas hastigt och de går fort vidare utan att hinna reflektera över vilken verkan beslutet 

fick. Här är dock kommun A ett föredöme då de under studiens gång hade sin gamla 

fritidsplan på remiss. Där de skulle utvärdera hur den hade fungerat innan en ny plan sattes i 

verket. Detta kan också svara på varför kommun A inte hade något fast dokument. Om en ny 

studie genomförs efter utvärderingen är klar kan resultaten bli annorlunda i just kommun A. 

Resultatet visar att kommunerna kämpar med en begränsad ekonomi samt att de vill få ut 

mycket av sina investeringar till idrotten. Därför är det förvånande att kommunerna inte 

arbetar med tydliga och långsiktiga mål samt har en plan för hur dessa ska genomföras. 
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Bergsgard & Norberg (2010) framförde att politiker i Sverige har ett större inflytande på 

idrotten än politiker i Norge och Danmark, samt att detta inflytande håller på att minska. 

Eftersom att vår studie inte gjort några jämförelser mellan Sverige, Norge och Danmark kan 

vi varken bekräfta eller dementera detta. Vår studie bekräftar dock att kommunerna har ett 

stort inflytande över idrotten överlag. Framförallt kan de påverka idrotten genom att reglera 

vilka som ska få bidrag samt att de tillhandahåller majoriteten av anläggningarna. Resultatet 

visar även att föreningarna kan påverka kommunen och har möjligheten att driva igenom 

idrottspolitiskabeslut. Föreningarna och kommunens relation är enligt respondenterna mycket 

god och de beskriver att de försöker sammarbeta så gott det går. Det ska dock sägas att denna 

uppgift kommer från kommunen, studien har inte tagit upp föreningarnas åsikt i frågan.  

I själva beslutsprocessen är det just föreningarna som är grunden till ett idrottspolitiskt beslut 

då de enligt respondenterna oftast är de som väcker en frågan. Studien visar att om flera 

föreningar går samman och lyfter frågor ihop så ökar chansen för att ett beslut gå igenom. 

Problematiken är att de olika föreningarna ofta har olika intressen och därmed inte kan enas i 

olika frågor. Tre av fyra kommuner i studien har en fritidsnämnd den kommun som inte hade 

det var en av de mindre. Detta påverkar beslutsprocessen genom att den kommunen som inte 

har en fritidsnämnd får färre steg i processen. Men på bekostnad av att de idrottsliga frågorna 

får konkurrera med övriga frågor och riskerar att inte få samma utrymme som i en 

fritidsnämnd. Överlag så visar studien att själva beslutsprocessen är väldigt standardiserad i 

alla kommunerna och inga större skillnader mellan dem har uppdagats.  

Metoddiskussion 
7.6. Studiens tillvägagångsätt 

Studiens resultat skulle baseras på åtta intervjuer, en tjänsteman och en politiker i två stora 

och två små kommuner. På grund av oförutsedda komplikationer kunde inte intervjun med 

tjänstemannen i kommun D genomföras vilket leder till att resultatet bara är baserat på 

politikern i den kommunen. Detta kan skapa en skevhet i vårt resultat då denna kommun inte 

fått uttala sig på tjänstemannanivå. Det innebär även att studiens respondenter är ojämnt 

fördelade eftersom studiens resultat baseras på fyra stycken intervjuer med politiker och tre 

stycken intervjuer med tjänstemän. Detta kan innebära att den politiskanivån får ett större 

inflytande i studien jämfört med tjänstemannanivån. Studien var jämt könsfördelar och inga 

kopplingar i resultatet kunde göras till just kön.  
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För att få fram resultatet valdes den kvalitativa forskningsintervjun som metod. Den största 

faktorn som kan skapa skevhet i studiens resultat är bristande erfarenheter med att genomföra 

forskningsintervjuer hos författarna. Ett tydligt mönster som kan urskiljas i studiens intervjuer 

är att kvalitén på dessa intervjuer ökade ju fler intervjuer som genomfördes. Detta innebär för 

studien att resultatunderlaget kan skilja sig beroende på om intervjun är en av de tidigast 

genomförda eller en av de senare. Största skillnaden mellan de tidigare och senare 

genomförda intervjuerna är att fler följdfrågor ställdes vid de senare genomförda intervjuerna. 

Få följdfrågor ställdes troligtvis i de tidigare intervjuerna då författarna av trygghetsskäl höll 

sig till frågorna i intervjuguiden istället för att ställa nya följdfrågor. Följdfrågorna gav 

djupare svar och innebär att dessa kommuners representation i studien kan blivit aningen 

starkare. I några få fall hade vi svårigheter att uppfatta vissa bitar av intervjuerna när 

inspelningarna avlyssnades. Oftast berodde dessa oklarheter på att respondenten mumlat eller 

pratat osammanhängande. Det förekom även mindre störningar i vissa intervjuer i form av 

brus eller andra ovälkomna ljud. Vid ett tillfälle ringde telefonen som användes för 

inspelningen vilket medförde att inspelningen avbröts och ca 1 minuts intervjumaterial gick 

förlorat. 

En av intervjuerna blev väldigt annorlunda då respondenten krävde att få se frågorna innan 

intervjun skulle äga rum. Detta påverkade intervjun i en viss utsträckning då svaren blev mer 

genomtänkta och mindre spontana jämfört med övriga intervjuer. Denna aspekt kan ha 

påverkat studiens resultat. 

Under intervjuerna har två olika typer av plats för intervjun använts. Sex stycken av 

intervjuerna är genomförda på respektive kommuns kontor och en intervju är genomförd 

hemma hos respondenten. Detta kan skapa en viss skillnad i materialet då den intervjun som 

genomfördes hemma hos respondenten uppfattades som mer avslappnad jämfört med de 

intervjuer som gjordes på kontoren. Vid två tillfällen intervjuades politikern och 

tjänstemannen direkt efter varandra. Det kan ha påverkat resultatet då den intervjun som 

genomförts tidigare påverkade vilka frågor som diskuterades i den efterkommande intervjun. 

7.7. Etiska aspekter 

Svaren från respondenterna bör behandlas med vetskapen att dessa svar inte fullt ut kan 

representera kommunen då deras egna åsikter och värderingar ges utrymme i intervjuerna. Det 

är svårt som forskare att tyda vad som är egen åsikt och vad som är kommunens åsikt i 

databearbetningen, detta kan vara en svaghet med valet av intervju som metod. 
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Då allt underlag till studien är hämtat från Västerbotten betyder detta att studien framförallt 

ska representera hur idrottspolitiken i Västerbotten fungerar. Generaliserbarheten till hela 

Sverige är begränsad då det kan skilja mellan hur kommunerna arbetar med idrotten i andra 

delar av landet. 

Slutligen kan vi själva som forskare ha bidragit med skevhet i studien genom att ha ställt 

ledande frågor under intervjuerna eller sökt efter önskade svar. Då studien har utförts av två 

personer kan det hända att vi har påverkat varandra under studiens gång på både gott och ont. 

 

8. Avslutande reflektion av studien 

Idrotten har en stark ställning hos kommunerna som har besökts i studien. Kommunerna har 

en positiv inställning till idrottens verksamhet och anser att den för med sig flera goda effekter 

på inom kommunen. Det finns en vilja att satsa och utveckla idrotten ytterligare men 

resurserna är inte lika stora som viljan. Detta begränsar i vilken utsträckning kommunerna kan 

utveckla idrotten. Dock kan de bli bättre på att använda de resurser de redan har genom att 

utveckla hur de arbetar med idrotten. När det kommer till att alla ska ha tillgänglighet till 

idrotten visar kommunerna att de gör allt vad de kan för att uppnå detta. Dock finns det 

faktorer som inte kommunerna kan råda över som är en del av idrottens problem med höga 

kostnader. Det ekonomiska läget i Sverige kommer vara en avgörande faktor i hur mycket 

resurser idrotten kommer att inneha. Vår studie visar att resurserna inte kommer att öka och 

därför är det vitalt att kommunernas sätt att arbeta med idrotten är så effektivit som möjligt. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide 
 

Presentation: Syftet med vår studie är att beskriva processen i kommuner när de tar 

idrottsrelaterade beslut. Hur de fördelar resurser, vilken strategi de har, hur de genomför 

beslut och hur de följer upp besluten. Fokus ligger på barn- och ungdomsidrott. Du har full 

rättighet att när som helst avbryta intervjun och dina uppgifter kommer behandlas anonymt i 

studien. 

 

Del 1, bakgrund om intervjupersonen 

Kan du berätta lite om dig själv? 

Sysselsättning? 

Exakt arbetsuppgift? 

Ansvarsområde? 

Hur länge har du jobbat inom kommunen? 

Vad betyder idrott för dig personligen? 

 

Del 2, generella frågor om idrotten och kommunen 

Hur ser ansvarsfördelningen ut gällande idrottsfrågor i er kommun? 

Vad betyder idrotten för er kommun? 

Hur utbredd är idrotten i er kommun? 

Hur skulle du beskriva idrotten i er kommun? Några speciella idrotter, lag etc? 

Hur viktig anser ni att idrotten är för kommunen? 

Hur har idrotten utvecklats dem senaste tio åren i er kommun? 

Hur tror ni den kommer se ut i framtiden? 

Hur vill ni att idrotten i er kommun ska se ut, vad är er vision? 

Har ni något dokument på er vision och målbild med idrotten? 

 

Del 3, planer/modell för idrotten? 

Procedurer och beslutsfattning 

Hur går proceduren till när ni när ni fattar idrottspolitiska beslut? (beskriv från tanke till 

handling/genomförande) 

Skiljer sig beslutsfattandet inom idrottsfrågor något gentemot andra frågor? 

 



 

 

Vilka mål har ni med föreningsidrotten för barn och ungdomar? 

Hur jobbar ni med att uppnå era eventuella mål för idrotten? 

Hur följer ni upp era genomförda projekt? 

 

Hur ser samarbetet ut mellan kommunen och idrottsföreningarna? 

På vilket sätt är kan idrottsföreningarna vara med och påverka idrotten i er kommun? 

 

Hur ser ni på barn och ungdomars möjlighet till idrott i er kommun? 

Hur tycker du att riktlinjer för barn- och ungdomsidrott bör ser ut? ..Tävlingen eller leken? 

Vad ger idrotten till barn och ungdomar i er kommun? 

 

Budget fördelning av resurser 

Hur stor budget har den organiserade föreningsidrotten i fritidssektorn? 

Hur stor budget har er kommun varje år? 

Hur stor är budgeten för idrott i er kommun? Kommer den att öka eller minska framöver? 

Hur stor del av denna budget går till barn och ungdomsidrott? 

Hur tänker ni när ni fördelar resurser, finns det andra bidrag till idrotten än aktivitetsstöd? 

Hur ser du på att vissa idrotter, exempelvis ishockey, börjar vara en idrott för medel- och 

överklass? 

Hur arbetar ni för att alla ska kunna delta oavsett social klass? 

 

Vilka är kraven på föreningar/grupper när ni delar ut bidrag till dem? 

Vad är syftet med bidragen till idrotten? 

Har det hänt att ni dragit tillbaka bidrag? Varför? 

Vem beslutar om vilka som får bidrag och hur mycket de får? 

 

 



 

 

Bilaga 2 – Mailutskick till respondenterna 
 

Hej. 

Vi är två studenter från Idrottsvetenskapliga programmet vid Umeå Universitet som skriver 

kandidatuppsats nu under våren. Vårt ämne är idrottspolitik med fokus på barn- och 

ungdomsidrott. Resultatet i studien baseras på intervjuer med personer som arbetar med idrott 

i kommuner i Västerbotten. 

 

Vi undrar om du kan tänka dig ställa upp på en intervju som tar mellan 30-45 minuter. För att 

kunna bearbeta materialet kommer vi be om att få spela in intervjun. Allt material kommer att 

behandlas med försiktighet för att kunna ge dig som respondent så stor anonymitet som 

möjligt. 

 

/ Henrik Ingefjord & Olle Vikström 

henrik.ingefjord@gmail.com 

olle.vikstrom@gmail.com 
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