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Abstract

Lindström, L. (2006). The field of leisure - a governmental challenge. How the government 
has been acting in the leisure field between the years 1962-2004/05. 

The leisure sector, for example sports and games, has witnessed a tremendous expansion 
between 1960 and the present. During the last ten years the private sector led by companies, 
economic associations, foundations and many businesses have expanded their involvement in 
the leisure sector. Whereas before the state controlled all parts of the leisure value chain it is 
now possible to distinguish between those who produce, arrange and finance leisure services. 
This observation provides us with the ability to analyse how different approaches to leisure 
services are applied to the welfare of its citizens and how good they are distributed to those 
requiring the services.

The main purpose of this thesis is to describe, and analyse decisions and goals of Swedish 
government policy with respect to people's leisure and free time during the period from 1962 
to 2005.  In addition, this paper highlights government organisation of leisure activities and 
the organisations that have been created to achieve government goals in the area of public 
policy.

Three principle questions were addressed: 

What are the goals, values and intentions of the government as highlighted in official  
       documents? 

What models and ideals of governance are used by the government? 
What issues, actors, demographic aspects, forms of organizations and institutions are   
highlighted in official documents? 

This thesis is intended to increase knowledge of the Swedish government's goals and 
objectives in the leisure field and provide decision makers with background information that 
will contribute to public policy in the field of leisure. It will also highlight for both 
government civil servants and those in the private sector of leisure services, the large number 
of problems created by the use of the current system. 

The empirical analysis in these documents covers Propositions, Governmental investigations 
(SOU) and one Governmental written paper (Ds). The material represents the broad leisure 
sector from 1962 until 2004/05. The fields are sports, culture, exercise, tourism and also 
recreation and healthcare. Leisure commission investigation, SOU (1962), Sports to everyone, 
SOU (1969:29), Governmental culture politics, Proposition (1974:28), Leisure in change, 
SOU (1996:3), Culture politics, Proposition (1996/97:3), Sports and exercise for your life, 
SOU (1998:76), Sport politics for year 2000, Proposition (1998:99:107), Governmental 
support for outdoor life, Written paper, Ds (1999:78), Goals for peoples health, Proposition 
(2002/03:35) and at last Long range planning for a competitive Swedish tourism industry 
Proposition (2004/05:56). 

The method used in the paper is a textual analysis with a focus on the structure and 
formulations of the texts. The tools used are idea-, contents-, and argumentation analysis. I 
have considered the intended audience and the context of the texts. Different quotations in the 



texts were analysed in order to identify values, attitudes and the intentions of the different 
authors.

The research indicates that from the late 1970s Swedish political culture was influenced by a 
strong belief in planning and central government. These views changed in the 1980s and have 
been challenged ideologically. Local influence, decentralisation and freedom of choice have 
replaced centralism and big scale solutions. In the middle of the 1970s, the government 
abandoned the communitarian principles and individual solutions became more common. The 
government view on the commercial sector of leisure changed gradually and since the   
undertaken a major redirection. For example in the latest tourist propositions and Sport 
politics for year 2000 the government expresses support for privately owned leisure 
producers.  The research clearly indicates that Commercial investment in the leisure sector is 
now widely accepted. Today there is both private and public sectors that compete for the 
resources in the expanded area of what is now the leisure sector. In addition the empirical 
research clearly shows that from 1996 the Swedish government sought greater public/private 
sector co-operation in the leisure field. Presently, the government acts as a strategic and 
uniting force which focuses on setting goals, follow up and evaluation of programs. During 
the last decade, the leisure field has become increasingly more complex with Sweden joining 
the European Union and with the introduction of multi level government systems where 
decisions are filtered through a series of different agencies. 

In addition, the present research indicates a change in definition of the leisure sector. Initially 
in the 1970's, the primary focus of the government was in the area of sports.  It has now been 
expanded to also include culture, recreation and well being, outdoor activities and tourism. It 
is also interesting to note that in the propositions published after the turn of the century, 
equality has come into focus. For example, girl sports which were un-prioritized have 
received more attention. 

The research also shows that environmental and sociological issues are now being considered 
as important influences in the leisure sector. For example, the years between 1996-2005 one 
sees the use of concepts such as sustainable development, sustainable growth, green work and 
green rehabilitating appearing in official documents. Throughout the documentation it is 
noted that there is a high priority on the part of the government to ensure the well being of its 
citizens.

My research suggests that government visions about the leisure field have developed over 
time. My theoretical contribution, a model for analysis presented in this thesis, shows that an 
interdisciplinary theoretical approach is favourable in studying political areas in the broad 
leisure sector. 

This thesis clearly highlights the ongoing change that has been occurring in the Swedish 
leisure field since the 1960s. Several trends can be identified but the most important is the 
decentralisation and commercialisation of the leisure field.  Based on the current trends, it is 
likely that there will be less political influence over the leisure sector in the future.  
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Förord

Efter att under drygt tio år arbetat med undervisning, projektarbete och ledarskap var det 
Steffan Lind, lektor i pedagogik vid institutionen för Utbildningsvetenskap, som inspirerade 
mig till att kliva in i forskarvärlden.  Tack vare institutionen för Utbildningsvetenskap och 
medel från Fakultetsnämnden har det varit möjligt att skriva denna licentiatsuppsats. 

Tack för det, det var mycket mer spännande än vad jag hade kunnat föreställa mig.  

Efter två års arbete är nu denna licentiatuppsats färdig och jag sätter punkt för denna gång. 
Det har varit inspirerande att få ägna sin tid åt att skriva om fritiden och den fria tiden. 
Skrivandet började med att min dotter Stina hjälpte mig med layouten och programmet World 
och dess många finesser för att senare i slutskedet läsa igenom och kommentera mitt manus. 
Stina har också tillsammans med pojkvän Axel kommit med synpunkter på mitt engelska 
Abstract. Tack för er hjälp! 

Under åren har jag haft två seminarier. Jag vill rikta ett tack till mina arbetskamrater som läst 
och kommit med kommentarer på mitt manus och deltagit vid seminarierna. Tack också till 
docent Lena Lindgren som ledde samtalet vid mitt slutseminarium och som bidrog med 
värdefulla synpunkter och förslag.

Slutligen vill jag rikta ett extra stort tack till min handledare professor Ulla Tebelius. Du har 
tålmodigt läst mina texter, kritiskt granskat dem, kommit med konstruktiva råd och på ett 
insiktsfullt sätt lotsat mig fram till denna licentiatsuppsats.  
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Bakgrund

Fritidssektorn har expanderat kraftigt under 1960-talet. Den spåddes enligt en prognos av 
Handelns Utredningsinstitut på 1970-talet öka med 200-300 procent fram till 1985. 
Kommersialisering av idrotten och spelindustrin, de nya medierna är exempel som 
uppmärksammades redan under 1970-talet och som antogs få ett stort inflytande på vår fritid.
I landet finns ett starkt engagemang i föreningslivet. Det innebär att i det närmaste 90 % av 
svenskarna är medlemmar i minst någon förening. I åldrarna 16-84 är idrottsföreningarna den 
tredje största föreningskategorin efter fackliga och pensionärsorganisationer (Svenska 
Kommunförbundet, 2004). Naturvårdsverkets undersökningar visar att fritt strövande, 
friluftsbad, bär- och svampplockning samt skidåkning är bland de populäraste 
friluftsaktiviteterna. Intresset för långvandringar, kanotfärder och fritidsfiske, förhållandevis 
billiga aktiviteter som kräver inga eller små anläggningar, har också ökat under senare år.

Informations- och kommunikationsteknologin har ökat kontaktytan mot omvärlden. Ny teknik 
har gjort att distinktionerna mellan arbete–fritid och arbetsplats–bostad har upphävts. 
Exempelvis är det numera vanligare att vara uppkopplad till Internet i hemmet, att sköta sitt 
arbete, sina studier och andra tjänster från bostaden. Arbete och fri tid är allt oftare integrerat i 
tid och rum, det blir allt svårare att dra gränser. Vissa ser fritiden och fri tid som ett 
motsatsförhållande till arbete, medan andra ser sitt arbete som en hobby. Vad som uppfattas 
som fri tid eller som utövande av en fritidsaktivitet är komplext (Haraldsson, 2004).  

Det är inte svårt att konstatera att den traditionella kultur- och fritidspolitiken står inför nya 
utmaningar. Under 1990-talet har kraven på sänkta kostnader och rationaliseringar av 
kommunala verksamheter varit stora, vilket både fritids- och kulturområdet fått kännas vid. 
Den nya kommunallagen från 1991, med krav på endast en obligatorisk nämnd, 
kommunstyrelsen, gjorde att det växte fram en mängd nya sätt att organisera verksamheten. I 
dag är en samordnad kultur- och fritidsnämnd det vanligaste sättet att organisera kultur- och 
fritidsfrågorna. Förändringarna har gjort att det skett en utveckling mot alternativa 
driftsformer främst inom fritidssektorn men även inom kultursektorn. En tredjedel av landets 
idrottsanläggningar drivs och ägs av föreningar och av de kommunalt ägda anläggningarna 
står föreningar för driften av ungefär en fjärdedel av dessa. När det gäller större anläggningar 
förekommer också att kommunala bolag eller privatägda bolag ansvarar för driften. Både 
inom kultur- och fritidsområdet har föreningarna tagit ett samhällsansvar som betyder att 
verksamheten drivs ideellt. Om inte detta skett hade många av de besparingar som 
förekommit inte varit möjliga att genomföra, eller så hade det fått negativa konsekvenser i 
form av nedläggningar eller minskad tillgänglighet (Svenska Kommunförbundet, 2001).  

Utifrån mina erfarenheter som utbildare av personal för fritidssektorn kan jag konstatera att en 
fritids- och kulturpolitik fram emot år 2010 innebär fortsatta utmaningar avseende statens 
hållning till en alltmer kommersiell kultur- och fritidssektor och vad som ska vara 
samhälleligt organiserad och finansierad verksamhet. Med denna avhandling hoppas jag att i 
ett första skede, kunna bidra med kunskap om vilka intentioner som offentliga myndigheter 
har och har haft med fritidssektorn. Vilka är de av staten, främst riksdag och regering, givna 
organisatoriska och institutionella förutsättningar som ska svara upp mot medborgarnas behov 
och till viss del rättighet till fri tid och fritid? Vilka områden och behov har ansetts viktiga att 
prioritera från 1960-talet fram till idag? Jag vill identifiera vilka principer som uttalats för 
fritidssektorn organisering och vilka aktörer som tilldelats ansvar för detta. Jag kommer också 
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i denna avhandling att studera vad forskare och andra egentligen menar med fritid och fri tid 
och vad begreppen står för i förhållande till arbete.  

I politisk retorik anges att politiker inte skall styra människors val av fritidsaktiviteter utan 
istället stödja det som är fritt och frivilligt i människors fria tid. Min egen ideologiska 
ståndpunkt är att fritidsverksamhet är en demokratisk rättighet som ska omfatta alla 
medborgare. Olson (1992) menar att det är självklart att det finns en strävan efter autonomi på 
fritiden men trots detta så satsar offentliga myndigheter medel till föreningar, anläggningar 
och andra arrangemang.  

Fritiden har också kommit att omfatta allt fler politikområden. En intressant fråga är om fritid 
ska vara en uppgift för offentlig sektor eller om det bör vara en privat angelägenhet, och på 
vilka grunder man kan argumentera för den ena eller andra ståndpunkten. Genom att granska 
offentliga dokument hoppas jag att kunna få svar på dessa frågor. I den empiriska studien 
utgår jag från empiriska fakta kopplat till teori och försöker därigenom att förstå statens 
intentioner med utredningstexterna. Arbetssättet blir därmed abduktivt, jag använder det 
undersökta objektet (texterna), och ett teoretiskt ramverk för att förstå och hitta förklaringar. 

Den empiriska studien i avhandlingen omfattar propositioner, Statens offentliga utredningar 
(SOU) samt en Departementsskrivelse (DS). Materialet representerar den breda fritidssektorn 
från 1962 och fram till 2004/05 och omfattar områdena idrott, kultur, friluftsliv, turism samt 
rekreation och friskvård. Materialet är 1962 års fritidsutredning, Idrott åt alla, SOU (1969:29), 
Den statliga kulturpolitiken, Proposition (1974:28), Fritid i förändring, SOU (1996:3), 
Kulturpolitik, Kulturproposition (1996/97:3), Idrott och motion för livet, SOU (1998:76), En 
idrottspolitik för 2000-talet, Proposition (1998/99:107), Statens stöd till friluftsliv och 
främjandeorganisationer, Departementsskrivelse (1999:78), Mål för folkhälsan, Proposition 
(2002/03:35) samt en politik för en långsiktig konkurrenskraftig svensk turistnäring, 
Proposition (2004/05:56).

Innan jag anger dispositionen av avhandlingen vill jag precisera hur jag använder begreppen 
fritid, fri tid och ’leisure’. Begreppet fritid och den fria tiden används genomgående i 
avhandlingen. När jag själv använder begreppet används fritid som begrepp för en aktivitet 
och begreppet fri tid för den tid som är fri att disponera. När jag refererar till andra författare 
använder jag begreppen så som de har använt dem. Begreppet ’leisure’ används utan att 
översättas. Den huvudsakliga användningen av begreppen fritid och fri tid i dokumenten avser 
ordnad verksamhet och aktivitet eller dess förutsättningar. Begreppen avser också den tid som 
människor kan disponera fritt men där staten ska ge förutsättningar eller underlätta för 
medborgarna att använda denna fria tid på ett för samhället önskvärt sätt. Även sådan 
verksamhet, till exempel spel och supportervåld, som inte betraktas som acceptabel, 
uppmärksammas med syftet att reglera och förebygga den.

När det gäller begreppet utredarna vill jag också göra läsaren uppmärksam på att jag 
genomgående i den empiriska delen av avhandlingen talar om utredarna oavsett om materialet 
är en Departementsskrivelse, Proposition eller Utredning. Detta för att jag vill förenkla och 
underlätta förståelsen för läsaren. Ett alternativ till det hade varit att när jag refererar till 
propositioner skriva regeringen eller förslagsställarna. När jag skriver om Statens offentliga 
utredningar skriva utredarna och när jag skriver om Departementsskrivelsen skriva 
internutredaren. Staten står i dagligt tal för riksdag, regering, departement och ämbetsverk. I 
titeln på min avhandling använder jag termen ’statlig’, trots att mitt arbete endast omfattar en 
del av denna. Den del som innefattar riksdagen finns inte med i mitt arbete, eftersom jag inte 
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har följt upp vad som hände med de skrivelser, utredningar och propositioner, som jag 
studerat. Termen ’statlig’ är ändå berättigad eftersom jag beskriver dels hur fritid och fri tid 
historiskt blev en statlig angelägenhet och dels  i dokumenten  kan avläsa hur tidigare 
utredningar och förslag behandlats.

Noteras bör också att avhandlingen läggs fram inom forskningsämnet pedagogik. Det som har 
präglat den statliga styrningen under 1900-talet är just statens pedagogiska ambition att bidra 
till människors utbildning och fostran.  Ambitionen att påverka människor präglade det 
socialdemokratiska partiet under förkrigstiden. Fria tid och fritidsverksamhet sågs som en 
arena för att forma framtidens moderna människa. Även idag ses fritidsverksamhet som ett 
medel för fostran av medborgare, både vuxna och barn och som nödvändig för människors 
hälsa och arbetsförmåga. Dessutom anses statliga insatser inom utbildning, 
kompetensutveckling och forskning som en nödvändig förutsättning för fritidssektorn. Fri tid 
och fritid är en demokratisk fråga som kan belysas pedagogiskt och statsvetenskapligt.  

Avhandlingen är disponerad på följande sätt. I bakgrunden under avsnittet Fritiden och den 
fria tiden ger jag en historisk tillbakablick av hur synen på fri tid och fritiden har utvecklats. 
Under rubriken Svensk fritidspolitik belyses statens roll och engagemang i fritids- och 
välfärdspolitiken från 1930-talet och fram till 2004/05. Sist i kapitlet presenteras Syftet med 
avhandlingen och mina övergripande forskningsfrågor. 

Kapitlet Teoretisk referensram inleds med en introduktion av statens roll och uppgift 
generellt. Avsnittet Beslutsprocesser, mål och värderingar visar på hur mål i en förvaltning 
kan konstrueras, uppfattas, tolkas och efterlevas. I följande kapitel Förvaltningsmodeller och 
Förvaltningsstyrning presenteras ett antal förvaltningsmodeller och styrningsformer. I det 
därefter följande avsnittet presenteras Policyprocessen, den process som sker mellan beslut 
och implementering. Avsnittet Närbyråkrater visar på tre olika sätt på vilket byråkrater kan 
vara utförare av politik. I kapitlet Fritid och Politik ges en introduktion till några 
vetenskapliga synsätt att se på fritiden och fritidssektorn. Under rubriken Fritiden och 
fritidsbegreppet görs en presentation av olika forskares syn på begreppet. Avsnittet Fritiden 
och upplevelsen belyser olika aspekter på fenomenet postmodern fritid. Kapitlet avslutas med 
en sammanfattning och i Figur 2, Analysmodell presenteras den modell som är avhandlingens 
teoretiska bidrag. I kapitlet Den empiriska studien, som börjar med en inledning, redogörs för 
avhandlingens vetenskapliga och metodologiska avvägningar under avsnittet Metoder för 
urval och genomförande. Under rubriken Att analysera texter ges en mer detaljerad 
beskrivning av textanalysens olika delar. Kapitlet avslutas med en diskussion om studiens 
tillförlitlighet. I avsnittet Prolog görs en tillbakablick av en fritidsundersökning gjord på 
1970-talet. Avhandlingens struktur presenteras, vilka dokument som den empiriska studien 
omfattar och en tablå över dessa dokument.  Under rubriken Teoretisk modell sammanfattas 
och presenteras hur modellen växt fram och hur den kommer att tillämpas. Under rubrikerna 
Samhällsnivå, Förvaltningsnivå och Prioriteringsnivå presenteras den empiriska studien. 

Slutligen i kapitlet med rubriken Diskussion analyseras avhandlingen utifrån rubrikerna 
Samhällsnivå, Förvaltningsnivå och Prioriteringsnivå. Kapitlet avslutas med att jag blickar 
framåt, det gör jag i avsnittet som har rubriken Staten, fritiden och framtiden. 
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Fritiden och den fria tiden 

I det vi ibland kallar för det postmoderna samhället har medborgarna utvecklat alltmer 
individuella preferenser, en postmodern konsumtion har växt fram där själva upplevelsen blir 
viktigare. Den tekniska utvecklingen har förändrat våra vanor, resandet har ökat, 
globaliseringen påverkar oss och vi värdesätter vår fritid och fria tid alltmer. I dessa 
sammanhang är det intressant att studera hur detta beaktas inom svensk politik på olika 
nivåer, från beslut som fattas inom EU, av regering och riksdag, regionala myndigheter som 
länsstyrelser och slutligen till kommunal politik. Dessa studier kan ge besked om politiken 
stämmer överens med medborgarnas preferenser och överensstämmelsen mellan olika 
politiska beslutsnivåer. 

Den här avhandlingen handlar om vår fria tid, fritiden och statens intentioner, roll och insatser 
från 1960-talet fram till mitten av 2000-talet. I det här kapitlet gör jag en historisk genomgång 
av fritiden och den fria tiden för att visa på vilken syn som funnits på vad den fria tiden kan 
användas till, hur den kan användas och slutligen vem som har haft behov och tillgång till fri 
tid och fritid. 

För att förstå synen på fritid och fritidssektorns utveckling får vi börja hos de grekiska 
filosoferna och ännu tidigare med egyptier, assyrier och babylonier. För grekerna var arbete, 
speciellt då kroppsarbete, ovärdigt en fri människa. Kroppsarbete var något nödvändigt ont, 
sådant skulle slavar syssla med. Fria män skulle ägna sig åt filosofi och kontemplation1.
Aristoteles2 var den som framförallt försökte utreda hur begreppen arbete och fritid förhöll sig 
till varandra (Eskilsson, 2000; Haraldson, 2004; Olson, 1999; Csíkszentmihály, 1999; 
Haglund, 2001). Det antika samhället var ett klassamhälle och en aristokratisk stat där de som 
ansåg sig vara bäst styrde mot det som var mest fördelaktigt för dem själva, vilket också 
gällde fritiden. Fritiden var endast tillgänglig för ett fåtal individer – företrädelsevis förmögna 
fria män och medborgare. Fritiden hade ett självändamål och ofta utövades fritidsaktiviteter 
enbart för personliga lyckoupplevelser. Det kan sägas spegla en elitistisk syn på fritid. 

Romarna såg på fritiden på ett annat sätt än de som levde i det antika grekiska samhället. 
Fritiden var en förutsättning för att kunna utföra sitt arbete på bästa möjliga sätt. Romarna 
planerade och byggde för fritiden, stora parker anlades, badanläggningar och arenor byggdes i 
alla större städer. Efter romarrikets fall och efter det att kristendomen börjat få sin spridning 
förändras synen på fritid. Perioden mellan 400 till 1000 e Kr kännetecknas snarare av arbete 
för livets uppehälle än av fritid. Fritid och avkoppling var kopplat till sociala händelser. 
Endast adeln kunde ägna sig åt jakt, musik, sång och dans. För den största delen av 
befolkningen var de kyrkliga helgerna och marknaderna tillfällena att utöva fritidsaktiviteter. 
Karakteristiskt var att man utövade dessa tillsammans, gamla och unga, män och kvinnor.
Med den lutherska3 arbetsetiken togs ett viktigt steg mot arbetarsamhället. Luther menade att 
människan är född till att arbeta. Det ger människan hennes sociala identitet. Arbete ansågs 
leda till framgång och lycka och människor värderades i hög grad efter det yrke eller arbete 
som de hade. Dessa attityder till arbete och fritid har följt med i modern tid. Om det är en 
plikt att arbeta, så blir fritiden nödvändig som rekreation och avkoppling4.

1 Kontemplation, är i religiös mystik ett tillstånd av stilla försjunkande i upplevelsen av gudomlig närvaro 
(Nationalencyklopedin. 2004-11-22). 
2 Aristoteles föddes 384 på den trakiska halvön Chaldidike (Nationalencyklopedin, 2004-11-22). 
3 Luther, Marin, f 10 november, 1483, d 18 februari, 1546, tysk reformator, en av Europas mest bytande teologer 
(Nationalencyklopedin, 2004-11-22).
4 Stebbins (2004) menar att, “Today, the Protestant ethic is, as I have said, a dead letter” (s. 35). 
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Under jordbrukarsamhället5 var tidsuppfattningen i stor utsträckning kopplad till 
arbetsuppgiften, dag och natt, ljus och mörker och under olika årstider. När intensiva 
arbetsperioder var över avslutades dessa med festligheter och en period av vila och 
gemenskap inleddes (Friberg & Jonsson, 1999; Jönsson, 2002; Kaspersen, 2003). I det 
förindustriella samhället reglerades fritiden och den fria tiden också genom lagen om laga 
försvar. Personer som var sysslolösa eller som hade annat kringstrykande levnadssätt 
betraktades på den tiden som brottsliga. De räknades som lösdrivare och kunde sättas i 
fängelse, i tvångsarbete eller krigstjänst. Lagen avskaffades inte förrän 1885 (Nordisk 
familjebok, 2006). 

I takt med att industrisamhället växer fram under 1800-talet kom kravet på reglerad arbetstid. 
Hösten 1919 antog riksdagen en lag om åtta timmars dag och en normal arbetsvecka på 48 
timmar. Lagen var ett provisorium men permanentades 1930. År 1938 stiftade riksdagen den 
första semesterlagen och vi fick 2 veckors semester. Det fanns en oro under början av 1900-
talet som kom till uttryck bland myndigheter, politiker och folkbildare om att fritiden kunde 
slösas bort på dåliga aktiviteter som dans och film. Det fanns också farhågor över den nya 
semesterlagstiftningen om att ledigheten skulle urarta och socialstyrelsen såg sig tvingad att 
följa upp semesterreformen med en upplysningskampanj (Olson, 1992). Gamla traditioner, 
normer och värderingar, tidigare förvaltade av kyrkan och hemmet, fick konkurrens av nya 
former av fritidsaktiviteter (Mattsson, 1986; Eskilsson, 2000; Åberg, 2002). Då folkhemmet 
började planeras och konstrueras var ungdomens andel av befolkningen stor och olika teorier 
om uppfostran gjorde sitt inträde. Barnträdgårdar eller kindergarten startade och den första 
arbetsstugan öppnades 1887 i Stockholm för att sedan följas av annan ungdomsverksamhet. 
En ordnad fritidsverksamhet, ofta i ett preventivt syfte, börjar ta form och 1936 hade två 
fritidsgårdar öppnats. Det var en verksamhet som startade som ett privat initiativ för att 
förhindra att barn och ungdomar drev omkring på gator och torg för att sedan förvandlas till 
en offentlig angelägenhet.  

1930-talet blev på många sätt en milstolpe för synen på fritid och fritidsaktiviteter. År 1933 
bildades Svenska Turistföreningen (Mattsson, 1986; Eskilsson, 2000; Åberg, 2002). Året 
efter, 1937, bildades Folkrörelsernas reseorganisation (RESO). Nu fanns möjlighet för 
yrkesarbetande till vila från arbetet och att återhämta sig i andra miljöer. Men, menar 
Eskilsson (2000), det här var ingen allmän välfärdsförmån utan det var mer med tanke på att 
det höga arbetstempot inom industrin kunde slita ut arbetskraften. Arbetsgivarna ville ha 
tillbaka utvilad personal för att kunna behålla en hög arbetstakt (Eskilsson, 2000; Aléx & 
Hjelm, 2000; Berggren, 2000; Olson, 1997; Olson, 1999; SOU, 1996:3).

På sommaren 1936 invigdes utställningen ’Fritiden’ i Ystad6. Utställningen, som var 
uppmärksammad och omtalad, handlade om olika fritidsområden. Den var indelad i olika 
avdelningar med inslag av hobbyverksamhet, radio, film, fotografering, resor, teater och 
mycket mer. Utställningen handlade också om ledighetens förpliktelser, den arbetsfria tiden 
fick inte bli ett passivt slöhetstillstånd. Att sakkunnig för frågor rörande semester deltog i 
utställning visar på statens intresse av utställningen och av fritidens innehåll. Vid 
Ystadutställningen fanns en särskild avdelning, hemmet och fritiden, som fick stort utrymme. 
Sveriges många gånger hårt arbetande husmödrar saknade fritid. De var landets största 

5 Jordbrukarsamhällets framväxt kan sägas vara från ett par år f Kr och fram till framväxten av 
industrisamhället(Stebbins, 2004). 
6På första sidan i utställningskatalogen står det att läsa att ”/ … fritiden skall skapa harmoniska människor”
(Utställningskatalog, Fritiden, Utställning i Ystad , 1936, s. 1). 
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yrkesgrupp, i det närmaste en miljon. Förutom fritid saknade de också årlig semester. 
Uppdelningen mellan arbete och fritid var inte giltig för kvinnor. Detta ledde till att en 
försöksverksamhet med husmoderssemester inleddes 1938. Lanthushållsskolor och 
folkhögskolor arrangerade rekreationsveckor och stipendier delades ut till speciellt behövande 
kvinnor för vistelse vid semesterhem. Staten ansåg det som viktigt och bidrog till kostnaden 
(Utställningskatalog, 1936; Eskilsson, 2000). När det gäller barn och ungdomar utvecklas en 
koloniverksamhet där sjuka och klena barn kunde vila upp sig och öka motståndskraften 
genom sol, bad och hälsosam mat (Lindfors, 2004).  Fritiden, dess fördelning och 
organisering, ingår i det moderna samhällets välfärdsprogram på samma sätt som andra civila 
rättigheter. 

1970 kom en ny arbetstidslag, där 40 timmar i veckan utgör en normal arbetstid. 
Semesterlagen som kom 1977 innebar fem veckors semester. Fritiden blir en viktig del av 
samhällsekonomin eftersom konsumtion av olika fritidsartiklar ökar. Under denna tid 
etablerades fritid som ett begrepp, fritidsaktiviteter för vuxnas fria tid växte fram och vi ser 
början till en fritidsindustri (Mattsson, 1986; Hall, 1976; Eskilsson, 2000). 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det var först på 1920-talet som staten börjar 
intressera sig för människors fritid. Dessförinnan har fritidsverksamhet för det mesta funnits i 
överklass och en borgerlig klass. Den politiska retoriken, när den väl kommer till stånd, 
handlar om att reglera arbetstiden, kompensera dålig arbetsmiljö, avleda missnöjesyttringar 
och stävja oro med ungdomar som drar runt. Dessutom så uppmärksammas de hemarbetande 
kvinnorna alltmer. 

Svensk fritidspolitik 

Det här avsnittet belyser statens roll och engagemang i fritids- och välfärdspolitiken från 
1930-talet och framåt. En central fråga är om och hur mycket staten ska engagera sig i 
medborgarens fria tid och fritid och i sådana fall varför. En annan fråga blir vad detta 
engagemang inom fritidssektorn ska omfatta och hur det ska organiseras och stödjas. En 
utgångspunkt för svensk välfärdspolitik har varit att socialt förbättra för medborgarna och att 
förhindra segregation och utslagning av vissa grupper. När vi talar om den fria tiden och 
fritiden är tiden och tidsbegreppet centralt7. Ofta beskrivs fritiden som något som står i 
motsatsställning till arbete. Johansson (1997) menar att ” / … det faktum att arbetsdagen blivit 
kortare har inte medfört att fritiden blivit mer omfattande. Fritidens andel av vårt dygn har 
inte ökat i samma takt som arbetstiden minskat” (Johansson, 1997, s. 243). Arbete, fri tid och 
fritid är starkt förknippade med varandra. För de som upplever arbetet som ett tvång kan 
fritiden och den fria tiden vara en kompensation. Den fria tiden skulle därmed kunna upplevas 
som något som är fritt från tvång och där individen själv kan bestämma vad hon eller han vill 
göra. Denna upplösning av gränserna mellan arbete, fri tid och fritid innebär ett privilegium 
för personer som har ett arbete medan de kan få motsatt effekt för dem som inte har något 
arbete. Johansson (1997) anser inte att fritid är den tid som vi är befriade från yrkesarbete ”/ 
… utan snarare den tid då vi har möjlighet att göra vad helst vi vill” (Johansson 1997, s. 243). 
Att ha fritid är inget egenvärde om den inte fylls med något meningsfullt, enligt henne. Frihet 
från arbete, fri tid och fritid kan därmed ha både positiv och negativ betydelse beroende på din 
livssituation (Haraldson, 2004; Johansson, 1998). 

7 Jönsson (2002) skriver om tidens värde, om tid och otid, från att ha tidslucka till tidsnöd, om den tomma tiden 
och om ting som tar tid. Om tiden som omger oss och om beslut om hur vi ska använda den (Jönsson, 2002). 
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I föregående avsnitt beskrev jag att staten började intressera sig för fritiden och den fria tiden 
under 1920-talet bland annat genom semesterlagstiftning. Folkrörelserna har också på olika 
sätt spelat en roll för att aktivera, bilda och fostra medborgarna, både unga och gamla. 
Folkrörelsernas ungdomsorganisationer var huvudsakligen uppbyggda av ungdomarna själva 
medan frikyrko-, arbetar- och nykterhetsrörelsen skapats av vuxna. Samtidigt började staten 
nu också att intressera sig för socialpolitik. Genom vanartslagens tillkomst och inrättande av 
barnavårdsnämnder sökte staten upprätta en bättre kontroll över barn och ungdomars fritid. År 
1932 inrättas dessutom en ungdomsbyrå som stöd för social- och fritidspolitiken. År 1912 fick 
idrottsrörelsen sitt första statsbidrag. Den första ungdomsorganisation som fick sitt statsanslag 
var Sveriges Studerande Ungdoms Helnykterhetsförbund. Politiker var dock inte speciellt 
intresserade av att ge generella statsbidrag till folkrörelser eller föreningar eftersom 
huvuddelen av folkrörelserna ville förändra staten (Olson, 1992). 

Hemgårdarna som bildades i början av 30-talet är ett exempel på en rörelse, som i samspel 
med den internationella settlementsrörelsen8 ville påverka. Den hade bildat ett tiotal 
hemgårdar i Sverige för att bedriva bildningsverksamhet. Kulturella och sociala aktiviteter 
sågs som ett sätt att ge människor kunskap och möjlighet till att förändra sina 
levnadsförhållanden. 1941 fick emellertid hemgårdsrörelsen sitt första statsbidrag (Mattsson, 
1986; Olson, 1992). På 1930-talet lanserades begreppet folkhemmet som en metafor. Som 
politisk term vann den spridning sedan den använts av den socialdemokratiske ledaren Per 
Albin Hansson i en riksdagsdebatt 1928 för att beskriva det av socialdemokratin eftersträvade 
samhället. Sverige skulle bli som ett hem för folket, ett gott hem som skulle präglas av 
samförstånd och likhet. Folkhemmet blev ett centralt begrepp för den socialdemokratiska 
politikens vision om ett välfärdssamhälle.  

Den svenska modellen med starkare statliga och kommunala institutioner kompletterade allt 
mer folkrörelserna. De sociala ingenjörerna präglades av Alva och Gunnar Myrdal som 
använde staten som redskap för att föra ut idéer om en rationell livsstil som skulle leda till det 
goda samhället. Det vetenskapliga synsättet skulle prägla allt från barnuppfostran till 
heminredning. Det fanns en tro på staten som förmedlare av det objektivt riktiga i det som var 
ett gott liv. Detta kom att kallas social ingenjörskonst. 

I slutet av 1930-talet tillsattes ett antal utredningar som rörde fritiden. 1937 års 
fritidsutredning fick till uppgift att utreda hur den icke-jordägande befolkningen skulle kunna 
ges ökad möjlighet till att ha ett aktivt friluftsliv. 1955 kom idrotts- och friluftsutredningen 
med sitt betänkande och 1958 ytterligare en idrottsutredning. Under 1970-talet kan vi se fler 
synliga resultat av den kommunala fritidssektorns etablering med tusentals friluftsgårdar, 
gymnastiksalar och sporthallar. Dessa kan sägas vara konkreta monument över fritidens 
historia. År 1977 tillsatte Statens ungdomsråd en arbetsgrupp9 med uppgift att studera 
kommunernas satsningar på barns och ungdomars fritid. Resultatet visade att satsningar på 
idrott ansågs som självklara varför det inte fanns något behov av att anta speciella mål för 
dessa. Undersökningen visade också att kommunernas satsningar framförallt gynnade den 
lokala elitidrotten.  Anläggningar som is-, sim- och sporthallar eller fotbollsplaner sågs som 

8 Settlement betyder nybygge, koloni. Engelsk förebild till hemgårdsarbete där syftet var att bygga upp ett 
socialt, kulturellt och pedagogiskt arbetscentrum i grannskapet och att skapa en social atmosfär som förbättrar 
samhället och att särskilt stödja eftersatta grupper. Tanken var att socialt engagerade människor skulle slås sig 
ner och kolonisera ett område för att ge hjälp till självhjälp (Mattsson, 1986, s. 131), se även Olson (1999). 
9 I arbetsgruppen ingick representanter för Kommunförbundet, kommuner, kommunala fritidstjänstemäns 
riksförbund (KFR), ungdoms-, idrotts- och handikapporganisationer samt statens ungdomsråd  (Statens 
Ungdomsråd, 1979). 
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givna. Nu kom också fritiden upp på den politiska agendan. Låginkomstutredningens resultat 
från 1968, menar Tåhlin (1985), medförde en ny syn på befolkningens fritidsvillkor. Tiden 
hade nu blivit mogen för en diskussion om fritidens organisering och villkor.

Det här är också den tid då statens intresse och satsningar på utbildning syns alltmer. Under 
mitten av 1970-talet uppstår alltmer ett behov av kunskaper inom fritidsledarutbildningarna 
som sedan 1979 står under tillsyn av skolöverstyrelsen. SÖ, skolöverstyrelsen, tar därför 
initiativ till att levnadsnivåundersökningar genomförs för att kunna säkerställa att 
fritidsledarskolorna, samt anställda och förtroendevalda inom fritids- och kultursektorn har 
kunskap om hur fritidsvanorna i Sverige har utvecklats. 

Tre levnadsnivåundersökningar10 har genomförts under perioden 1968-1981 och ett 
omfattande empiriskt material med cirka 8 000 intervjuer finns att tillgå. I 
levnadsnivåundersökningarnas material från 1968, 1974 och 1981 valdes vid uppföljningen, 
för att säkerställa resultaten för de valda åren ytterligare, fem levnadsnivåkomponenter ut, 
hälsa, ekonomiska resurser, utbildning, sociala relationer och politisk aktivitet (Thålin, 1985).  
Mattsson (1986) menar i sin studie av fritidens idéhistoria 1900-1985 ”/ … att även valet av 
fritidsaktivitet i första hand beror på individens och gruppens utbildning och ekonomiska 
ställning. Överklassen och medelklassen skiljer sig markant från arbetarklassen” (Mattsson, 
1986, s. 16-17). Denna del av undersökningen visade att tillgången till grundläggande 
komponenter som de ovan nämnda hade betydelse för hur fritiden nyttjas. I Thålins (1985) 
uppföljning av låginkomstutredningens material analyserades förhållandet mellan arbete och 
fritid i relation till fem hypoteser: kompensation, överföring, selektion, restriktion och resurs. 
Kompensationshypotesen, går ut på att man under sin lediga tid strävar efter att uppnå balans 
gentemot arbetet med avseende på vilken typ av fritidsaktivitet som man utövar på sin fritid. 
Något stöd för kompensationshypotesen kunde inte påvisas. Överföringshypotesen, innebar 
tanken om att arbetet sätter sin prägel på fritiden, genom att individen tillämpar samma slags 
beteende avseende fritiden. Denna får ett visst stöd i undersökningen. Selektionshypotesen, 
som får mycket starkt empiriskt stöd, utgår ifrån att de som utför vissa typer av arbeten 
selekteras från samma befolkningskategorier som de som utövar motsvarande 
fritidsaktiviteter. Restriktionshypotesen avsåg kunna ge svar på om särskilda typer av 
fritidsaktiviteter i förhållande till arbetet skulle kunna ha en negativ inverkan på fritidens 
aktivitetsnivå. Den fick inte heller något stöd. Resurshypotesens utgångspunkt, slutligen, att 
de resurser som individen får genom arbetet i form av lön har betydelse för hur fritiden 
formas, kunde inte heller visas i undersökningen. Detta har dock ifrågasatts genom senare 
undersökningar vilka påvisat motsatsen.

Statistiska centralbyrån (SCB) genomför, inom ramen för Undersökningar av 
levnadsförhållanden (ULF), varje år på uppdrag av Sveriges Riksdag omfattande intervjuer 
med befolkningen mellan 16-84 år. Undersökningarna genomförs vartannat år som 
besöksintervjuer och är fördjupade mot olika välfärdsområden, såsom hälsa, boende, 
arbetsmiljö, och sociala relationer. Djupare och bredare belysningar av fritiden har gjorts i 
ULF vid fyra tillfällen 1976, 1982-83, 1990-91 och 1999. Urvalsstorleken är ungefär 7 000 
personer per år. Undersökningen av levnadsförhållanden beskriver främst hur fritiden 
gestalter sig för olika befolkningsgrupper genom att belysa olika fritidsaktiviteter. Dessa 
undersökningar visar genom åren att vissa grupper, arbetslösa, invandrare och lågutbildade i 

10 Levnadsnivå definieras i undersökningen som ”/ … individens förfogande över resurser i pengar, ägodelar, 
kunskaper, psykisk och fysisk energi, sociala relationer, säkerhet mm med vilkas hjälp individen kan  kontrollera 
och medvetet styra sina livsvillkor”  (Thålin, 1985, s. 16). 
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relativt liten utsträckning motionerar eller utnyttjar det offentliga utbudet av rekreations- och 
fritidsanläggningar.  

Genom undersökningar av levnadsförhållanden genom åren, har vi sett att speciella 
levnadsnivåkomponenter som ekonomiska resurser, hälsa, utbildning och politiska och sociala 
resurser och tillgången till dessa, har betydelse för hur fritiden och den fria tiden nyttjas. Nu 
senast visar SCB (2002;2003) igen att särskilt utsatta grupper som arbetslösa, ensamstående 
småbarnsföräldrar, funktionshindrade, invandrare, lågutbildade, och förtidspensionerade i 
relativt liten utsträckning utövar friluftsliv, idrottar och motionerar eller utnyttjar det 
offentliga utbudet av rekreationsanläggningar, kulturella aktiviteter och nöjesaktiviteter. 
Möjligheten för dessa grupper att åka på semester utomlands eller att tillbringa sin fritid i 
någon fritidsbostad har också genom åren visat sig vara tämligen begränsade. De här 
undersökningarna visar därmed motsatsen jämfört med Tåhlins (1985) undersökning. 

Under de senaste 10 åren har omfattande medborgarundersökningar så kallade 
fritidsvaneundersökningar genomförts inom kultur- och fritidsområdet i samarbete mellan 
Sveriges kommuner och landsting, kommunerna och landstingen. Genom att göra 
undersökningar om levnadsförhållanden, fritidsvanor och andra undersökningar som 
nyttjandegrad av anläggningar försöker staten bilda sig en uppfattning om medborgarnas 
möjligheter, önskningar och behov av fritid och fri tid.  

Under senaste årtiondet har vi kunnat iaktta att privata lösningar alltmer har kommit att 
accepteras inom de båda politiska blocken. Inom fritidssektorns alla områden har 
bolagiseringar, ekonomiska föreningar, stiftelser, entreprenader och andra lösningar blivit allt 
vanligare. Lundqvist (1992) skiljer på dem som producerar, arrangerar och finansierar olika 
typer av verksamhet. Premfors et al. (2003) talar om styrningsideal, offentlig eller privat och 
styrformer demokrati/byråkrati och marknad/civilsamhälle. Denna iakttagelse väcker en 
undran om vilket grundläggande synsätt som finns på välfärdsmål och deras förverkligande. 
Baldersheim, Gustafsson, Johansson, Sundström och Törnqvist (2003) talar om ett 
välfärdsideologiskt och organisatoriskt vägval. Skiljelinjen går mellan den ena sidan en hög 
värdering av rättvisetänkande och i stort sett lika tillgång till service och välfärd, oftast genom 
kollektiva lösningar. Den andra sidan har en föreställning om att variation och konkurrens 
mellan olika serviceproducenter är det bästa sättet att uppnå en god servicenivå. 

Med bakgrund av detta, finner jag det intressant att studera hur statens sätt att se på innehåll 
och organisering av fritidssektorn har tagit sig uttryck i statliga dokument samt på vilket sätt 
staten har valt att styra sin verksamhet.  

Syfte 

Syftet med denna avhandling är att beskriva och analysera statens syn på fritid och den fria 
tiden samt dess organisering och innehåll som den kommer till uttryck i offentliga dokument 
från 1962 och framåt. Tre frågor är centrala och omfattar mina övergripande forskningsfrågor. 
Den första är vilka mål, värderingar och intentioner som staten ger uttryck för. Den andra är 
vilka modeller och styrningsideal som staten prioriterar framför andra. Den tredje är vilka 
sakområden, aktörer, grupper av individer, organisatoriska och institutionella lösningar som 
framhålls i texterna från den valda tidsperioden.
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Genom att bidra med kunskap om vilka intentioner som offentliga myndigheter har och har 
haft med fritidssektorn kan politiker få ett bättre beslutsunderlag för framtida insatser som rör 
innehåll, tillgång till, tillgänglighet eller utbildning och forskning inom fritidssektorn. 
Tjänstemän och utförare av fritidstjänster kan följa hur staten tänker sig att implementeringen 
bör gå till. De kan följa olika policyuttalanden och tankar om implementering under den valda 
tidsperioden. Studien av dokumenten ger också en möjlighet att utveckla befintliga teorier i 
relation till området och kan därmed bidra till en ökad allmän förståelse av fritiden i relation 
till staten och ge ett bidrag till den teoretiska utvecklingen. Jag vill också undersöka hur 
texten speglar sociala och ideologiska förhållanden, samt hur rådande strukturer 
uppmärksammas. Med det avser jag att betona att dokumenten har tillkommit i en politisk och 
ideologisk kontext.  
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Teoretisk referensram 

Sverige är en demokrati med ett parlamentariskt styrelsesätt, vilket betyder att all offentlig 
makt utgår från folket. Den svenska förvaltningsmodellen kan sägas har tre nivåer, fyra om 
den europeiska nivån medräknas. På nationell nivå representeras befolkningen av riksdagen 
som har den lagstiftande makten. Regeringen tar initiativ till nya lagar och verkställer 
riksdagens beslut. Regeringskansliet omfattar ett antal departement och närmare 300 
myndigheter och verk. På regional nivå är Sverige indelat i 21 län. På denna nivå sköts de 
politiska uppgifterna dels av landstinget, dels av länsstyrelserna, som är statens organ i länen. 
En del statliga myndigheter har också verksamhet på regional och lokal nivå exempelvis så 
kallade länsnämnder. På lokal nivå är Sverige indelat i 290 kommuner. Kommunallagen från 
1992 reglerar kommunernas indelning samt kommunernas och landstingens organisation och 
befogenheter. Hur uppgifter mellan stat, landsting och kommun har fördelats under årens lopp 
har varierat.

Regeringens årliga regleringsbrev till myndigheterna beskriver vilka mål och budgetramar 
som satts upp för arbetet vid respektive myndighet och vilka krav regeringen ställer på 
återrapportering om myndigheternas resultat. Det kan också ske genom att en förordning 
utfärdas. Regeringens lagförslag, eller propositioner handlar ofta om stora övergripande 
avgöranden som kommer att påverka samhället under mer eller mindre lång tid. Oftast tillsätts 
en statlig utredning eller kommitté som får i uppdrag att utreda en fråga. Utgångspunkter 
anges av regeringen i ett kommittédirektiv. Utredningens eller kommitténs slutsatser och 
förslag presenteras för regeringen i en rapport, ett betänkande, oftast i serien Statens 
Offentliga utredningar (SOU). Om förslaget är en intern utredningen inom ett departement 
presenteras den vanligtvis som en rapport inom departementsserien (Ds). Regeringen kan 
också välja att låta en handläggare på departementet i regeringskansliet utreda en fråga. Vid 
dessa tillfällen lämnas departementsutredningens slutsatser och förslag till regeringen i form 
av en rapport som publiceras i departementsserien, Ds. Innan riksdagen beslutar om det ska 
bli en ny lag eller inte granskas propositionen och eventuella motioner av det utskott i 
riksdagen som har ansvar för frågan. Riksdagen fattar det slutgiltiga beslutet om det ska bli en 
ny lag eller inte efter att de har tagit del av utskottets yttrande eller utskottsbetänkande. När 
riksdagen har fattat sitt beslut ska regeringen utfärda och offentliggöra den nya lagen. 
Därefter publiceras alla nya eller ändrade lagar i svensk författningssamling (SFS).  

En skrivelse är ett meddelande från regeringen till riksdagen och har en mer redogörande 
karaktär. Den innehåller inget förslag till riksdagsbeslut. Skrivelsen handlar om hur 
regeringen ser på en viss fråga eller hur man har arbetat eller planerar att arbeta med ett visst 
politikerområde. Många regeringsärenden resulterar i förordningar. Förordningar är ofta ett 
led i verkställandet av riksdagens beslut om en ny lag. Dessa är allmänna och bindande regler 
som bestämmer enskildas och myndigheters handlande (www.regeringen.se, 2005-03-18). 
Myndighetsföreskrifter benämns de direktiv som myndigheter utfärdar och allmänna råd är ett 
slags standarder inom det verksamhetsområde som myndigheten ansvarar för. Lagar, 
förordningar och myndighetsföreskrifter är en del av riksdagens och regeringens 
normgivningsmakt11. Efter Sveriges inträde i EU 1 januari, 1995 påverkas svensk förvaltning 

11 Befogenheten, att meddela generellt gällande, bindande föreskrifter benämns ofta normgivningsmakt och 
återfinns i den svenska regeringsformen (RF). En lag beslutas av riksdagen, en förordning beslutas av 
regeringen, och en föreskrift beslutas av en myndighet. I regeringsformen, som är grundlag, finns bestämmelser 
om vilka frågor som måste regleras i lag och vilka som i stället får beslutas i förordning eller i föreskrifter 
(www.regeringen.se, 2006-04-21). 
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av regler beslutade av EU. EU-förordningar gäller alla medlemsländer, företag, myndigheter 
och medborgare. EU-direktiv anger effekter eller de resultat som ska uppnås. Beslut är en 
rättsakt som riktar sig till ett företag, ett medlemsland eller en medborgare. 
Rekommendationer och yttrande är två icke juridiskt bindande rättsakter. Ett annat redskap 
inom EU är att ta fram gemensamma standarder12 (Premfors, Ehn, Haldén, Sundström, 2003). 

Som tidigare har konstaterats är Sverige en demokrati med ett parlamentariskt styrelsesätt där 
all offentlig makt utgår från folket. Folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och allmän och 
lika rösträtt.  I regeringsformen finns de grundläggande fri- och rättigheter som medborgarna 
har gentemot det allmänna. I regeringsformen 2:1 anges att den offentliga makten ska ske 
med respekt för alla människors lika värden och för den enskilda människans frihet och 
värdighet. Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara 
grundläggande mål för staten. Speciellt gäller att staten skall trygga rätten till hälsa, arbete, 
bostad och utbildning samt att verka för social omsorg och trygghet (www.regeringen.se, 
2006-04-21).

Rothstein (1994) försöker att klargöra vad staten kan göra, genom att konstruera en empirisk 
statsteori. En normativ statsteori, vad staten bör göra, handlar om hur långt kollektivets ansvar 
för den enskilde bör sträcka sig och vad den enskildes ansvar bör vara. Konstruktivistisk 
politisk teori, menar Rothstein (1994), är att konfrontera empirisk och normativ analys eller 
politisk vetenskap med politisk filosofi. Jag kommer i den empiriska studien att analysera vad 
staten säger sig vilja göra och konfrontera detta teoretiskt. Tillvägagångssättet beskrivs 
utförligare i kapitlet med rubriken Teoretisk referensram – en sammanfattning och i kapitlet 
med rubriken Avhandlingens struktur. 

Kommande avsnitt belyser beslutsprocesser, mål och värderingar i offentlig förvaltning. Det 
handlar om olika förvaltningsmodeller presenterade som metaforer och slutligen några tankar 
om förvaltningsstyrning.  

Beslutsprocesser, mål och värderingar 

Målet för statlig förvaltningspolitik är att åstadkomma en förvaltning i demokratins tjänst. 
Regeringen har beskrivit förvaltningspolitik som riktlinjer för arbetet med förvaltningens 
organisation och struktur, lednings- och verksamhetsformer samt styrningen av statliga 
verksamheter. I en rapport, Statskontoret (1998:11A), framkommer att den offentliga 
förvaltningen fungerar mer eller mindre effektivt, rättssäkert och demokratiskt och att sättet 
att organisera och styra den är ett sätt att förbättra dess funktion. 

Ett antal forskare menar att staten bör rekonstrueras och att en stark stat är den enda garantin 
för en fungerande välfärd. Andra menar att statens utbredning är det grundläggande problemet 
och att marknadshushållning kan bidra med lösningar (Idlinge, 1998). Statsförvaltningens
uppgift kan ses ur två perspektiv; det ena är autonomprinciper, där medborgarna önskar att 
staten ska låta dem fullfölja sina livsprojekt som de själva önskar och att staten ska stå neutral 
till valet av dessa. Det andra är den kommunitära principen, som innebär att staten står för 

12 Premfors, Ehn, Haldén, Sundström (2003) skiljer på direktiv, standarder och normer där direktiv är nedskrivna 
tvingande regler med tydliga avsändare och sanktioner kopplade till sig. Regler som utfärdas av EU och 
riksdagen är exempel på direktiv och standarder är ett slags frivilliga råd med en tydlig avsändare. Normer är 
inte nedtecknade och saknar tydlig avsändare. 
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vissa kollektiva moraliska principer och hävdar vissa värderingar och sätt att leva (Rothstein, 
1994).

Genom den sociala ingenjörskonstens intåg efter andra världskriget förändrades synsättet 
inom offentlig förvaltning och det blev politikerna som skulle definiera och sätta upp mål, 
teknokraterna skulle komma med lösningarna. Tidigare hade det inte ifrågasatts eller talats 
om vilken process som låg bakom etableringen av olika mål. Christensen, Laegreid, Roness 
och Rövik (2005) talar om en målförskjutning.  Detta inträffar när mål har blivit föråldrade till 
följd av starka samhällsförändringar. Formella och informella normer och värderingar träder 
fram och har betydelse för verksamheten i offentliga organisationer. En organisationskultur 
växer fram genom att individuella aktörer påverkar de institutionella normerna och 
värderingarna. Demografiska faktorer som utbildning, kön, yrkeserfarenhet samt etnisk och 
geografisk bakgrund kan ha betydelse för organisationskulturen och påverka mål inom 
offentlig förvaltning. Mål kan också vara medvetet oklart formulerade eftersom de reflekterar 
oenighet och komplexitet vilket är vanligt i offentliga organisationer. Oklara mål kan ge 
ledningen flexibilitet och göra det lättare att fatta beslut men detta kan också skapa problem 
om var ansvaret ligger i ett politiskt administrativt system. Christensen et al. (2005) talar 
också om lokal rationalitet och menar att det i ett komplext offentligt system kan finnas risk 
för att den enskilda sektorn eller de offentliga organisationerna i första hand är upptagna av 
sina egna mål och medel.  

Typiskt för mål i offentliga organisationer är att de generellt är komplexa och vaga och ska ta 
många olika hänsyn samtidigt. Oklara mål kan ha till uppgift att bygga broar mellan olika 
intressegrupper och därigenom verka dämpande på konfliktladdade områden. ”Komplexa 
vaga och skiftande offentliga mål kan också ses utifrån ett kulturellt perspektiv. I Sverige kan 
det vara uttryck för en politisk kompromisskultur som är nödvändig för att få till 
gemensamma lösningar” (Christensen, Laegreid, Roness, Rövik, 2005, s. 111). Oklara mål 
kan ge ledningen i en organisation flexibilitet i hur mål skall framställas och införas. Klara 
mål kan istället binda upp ledningen till mål som de vet är svåra att genomföra och eventuellt 
uppnå.

Sannerstedt (1997, 2001) menar att realistiskt är att kräva att målen är klara och precisa och 
att de inte ska komma i konflikt med varandra samt vara lätta att konkretisera. Men ofta är det 
tvärtom. Målen för ett eller flera politikområden kan istället vara motstridiga och innebära 
målkonflikter. Vaghet kan vara ett resultat av en förhandlingsprocess och enighet kan ha 
uppnåtts till priset av en viss oklarhet. En bred politisk enhetlighet har fördelar genom att 
beslut kan ligga fast under lång tid, oberoende av valresultat och regeringsskiften, vilket kan 
underlätta för utförarna inom stat, kommun och landsting om de har olika politisk majoritet. 
Rombach (1991) har genom intervjustudier med landstingsanställda funnit att klara mål bara 
kan formuleras inom opolitiska områden. Där olika uppfattningar finns blir politiker tvungna 
att skriva diffusa mål. 

Christensen et al. (2005) anser att ett mål- och resultatstyrningssystem, den modell som 
tillämpas idag, idealiskt sett skall utgå från mål som formulerats av politiker och som i sin tur 
ska reflektera medborgarnas behov och önskemål. Detta verkställs därefter i en administrativ 
implementeringsprocess och återrapportering skall visa huruvida målen är uppnådda. Dessa 
mål är ofta aktivitetsmål eller resultatindikatorer som aggregerats till politiska mål. Detta 
innebär en teknifiering och samtidigt en fragmentering på sektorer och enheter och därmed en 
risk för att helheten går förlorad. Vidare menar de att breda politiska mål kan komma i 
skymundan för kommersiella mål och hänvisar till strömningar inom New Public 
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Management (NPM). En bärande tanke hos företrädare av NPM, är att offentlig verksamhet 
blir mer effektiv eftersom de som arbetar ställs inför samma krav som finns inom privat 
marknad (Blomqvist & Rothstein, 2000).  

I offentlig organisation krävs öppenhet, insyn och likabehandling. Ledare i offentlig 
förvaltning är ansvariga inför medborgarna och väljarna. De som menar att offentliga och 
privata organisationer är fundamentalt olika på alla viktiga områden utmanas av NPM-
rörelsen som menar att offentliga och privata organisationer har viktiga gemensamma drag. 
Därför kan de organiseras utifrån samma principer och läggas under gemensamma regelverk. 
NPM avfärder därmed tanken på att offentliga organisationer är speciella och måste verka 
inom egna lagar, regler, procedurer och organisationsformer (Premfors, Ehn, Haldén, 
Sundström, 2003; Pierre, 1995).  

Idag ser vi att en annan lösning blir allt vanligare och det är att medborgarna själva tar över 
verksamheter i samverkan med stat och marknad. Det är något som känns igen från början av 
1930-talet vilket visar sig i de konsument- och producentlösningar, som blir vanligare och där 
medborgarna blir medproducent. Barnomsorg inom ett föräldrakooperativ är ett sådant 
exempel. Pollitt i Christensen, Laegreid, Roness och Rövik (2005) skiljer på kommunikation 
mellan offentliga organisationer och allmänheten som en envägskommunikation eller en 
tvåvägskonsultation där allmänheten involveras direkt i beslutsprocessen, en deliberativ 
modell som kan leda till en användarstyrd tjänsteproduktion. En övergång till deliberativ 
demokrati, där tanken är att själva samtalet och argumenten ska kunna bidra till att omforma 
preferenser och bidra till medborgares lika rätt att vara med och bestämma.  Sanne (2004), 
anser att deliberativ demokratiteori dras mot idealism och elitism men lärandet och resultatet 
av lärandet är ett sätt att motivera själva deliberationen. I dessa sammanhang uppstår frågor 
om ansvarsförhållanden och måluppfyllelse. Inom demokratiska styrelseskick finns en 
välkänd paradox, formad av bland andra Herbert Tingsten. Denna demokratins paradox 
innebär att majoriteter i demokratins namn kan fatta beslut som kränker minoriteters eller 
enskilda individers rättigheter. Rothstein (2001) anser att om en politisk majoritet genomför 
marknadsanpassning och privatisering av offentliga uppgifter måste det ske på ett sådant sätt 
att demokratins paradox inte uppstår.  

I det här avsnittet har jag skrivit om hur mål i en förvaltning kan konstrueras, hur de kan 
uppfattas, tolkas och efterlevas. Vi har konstaterat att förespråkare för NPM anser att 
offentliga och privata organisationer har viktiga gemensamma drag och därför kan organiseras 
utifrån samma principer och läggas under gemensamma regelverk. NPM avfärder därigenom 
tanken på att offentliga organisationer är speciella och måste verka inom egna lagar, regler, 
procedurer och organisationsformer. Slutligen har vi också konstaterat att konsument- och 
producentlösningar blir allt vanligare samarbetsformer. Den teoretiska genomgången i detta 
avsnitt har varit värdefull för utformningen av ’Samhällsnivån’ i min teoretiska modell, Figur 
2, Analysmodell som presenteras längre fram i avhandlingen. För att få svar på mina 
forskningsfrågor är det av intresse att studera hur mål skrivs och uttrycks samt vilka 
värderingar, intentioner och synsätt som texten förmedlar. I nästa avsnitt utvecklar jag olika 
förvaltningsmodeller och styrningsideal. 
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Förvaltningsmodeller

Regeringen styr Sverige med hjälp av Regeringskansliet en sammanhållen myndighet som 
består av statsrådsberedningen, fackdepartement och förvaltningsavdelning. Myndigheten är 
politiskt styrd och regeringen avgör arbetets inriktning och vilka frågor som skall prioriteras. 
När det gäller fritidsverksamhet behandlas och initieras frågor inom ett eller flera departement 
beroende på inom vilket område som det rör sig om. Det kan vara frågor som rör idrott, 
kultur, friluftsliv, samhällsplanering, turism, hälsa och friskvård eller sociala frågor. Inom 
nuvarande departementsindelning skulle frågor kunna komma att behandlas av till exempel 
Utbildnings- och kulturdepartementet, Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet eller 
Socialdepartementet. Tjänstemännen i Regeringskansliets departement hjälper regeringen 
med att ta fram underlag och förslag till olika regeringsbeslut och utreder olika frågor. De 
arbetar med att ta fram underlag till de årliga regleringsbreven och med att följa upp 
myndigheternas verksamhet. I regleringsbrevet framgår som tidigare konstaterats vilka mål 
som myndigheten ska uppnå med sin verksamhet, hur mycket pengar den har till sitt 
förfogande och hur pengarna ska fördelas mellan dess olika verksamheter 
(www.regeringen.se, 2006-03-05).  Fritidssektorn och fritidsverksamhet omfattas, förutom av 
regleringsbrev, av lagar och förordning som beslutas och utfärdas inom området. Innehållet i 
fritidspolitiken styrs direkt av målen i regleringsbreven till varje myndighet. Denna styrning 
genom statens förlängda arm påverkar även innehållet i kommunal politik.   

Lundqvist (1992) menar att den offentliga förvaltningen omfattar all offentlig verksamhet 
utom regeringen och riksdagen samt domstolarnas verksamhet. De politiska beslut som fattas 
i parlamentariska församlingar skall genomföras och för detta ändamål måste någon form av 
organisation inrättas. Inom ramen för den offentliga sektorn genomförs verksamhet som 
socialtjänst, sjukvård och att upprätthålla lag och ordning. Dessa är av gemensamt intresse för 
medborgarna och anses av vissa bedömare inte kunna utföras av andra på ett tillfredsställande 
sätt. Till stor del påverkas medborgarnas levnadsförhållanden direkt eller indirekt av politiska 
beslut och beslut som fattas av den offentliga förvaltningen. Centralt i den representativa 
demokratin finns idén om att folket väljer politiska representanter som fattar de politiska 
beslut som de menar på bästa sätt svarar mot väljarnas önskemål, därpå verkställer byråkratin 
besluten. I dessa sammanhang talar Sundström (2003) om den obrutna hierarkin.  

Behovet av en väl fungerande förvaltning har gjort att olika modeller har utvecklats. Rothstein 
(1997) visar på sex olika förvaltningsmodeller, som ska betraktas som en form av idealtyper. I 
den första modellen, den legal-byråkratiska modellen, utgår han ifrån Max Webers 
byråkratiska teori13. För att uppnå legitimitet enligt Weber måste lagreglerna vara generella. 
De måste vara utformade så att lika fall också behandlas lika. Samtidigt måste de vara 
tillräckligt precist utformade så att det som gäller för medborgare A under identiska 
förutsättningar också gäller för medborgare B. Modellen klarar inte situationsanpassade 
förändringar, vilket även Weber själv var medveten om (Sundström, 2003).  Kravet på 
situationsanpassning och tidsfaktorn, som i vissa fall kan vara av mera akut karaktär, gör att 
många viktiga frågor måste överlämnas för beslut till andra organ, vanligen till den offentliga 
förvaltningen.  Fördelen med modellen är dess förutsägbarhet medan nackdelen är dess brist 
på flexibilitet. De andra modellerna är den professionella-, korporativa-, brukarorienterade-, 
politikerorienterade- och den lotteribaserade modellen. 

13 Weber definierar aldrig byråkrati men han specificerar de drag som enligt honom utmärkte den rationellaste 
formen av byråkrati (Albrow, (1972);  Premfors,  Ehn,  Haldén,  Sundström (2003);  Christensen,  Laegreid, 
Roness,  Rövik (2005). 
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I en professionell modell är det kunskap som är grunden till legitimitet inte demokratiskt 
fattade regler. Den professionella kåren är erkänd av statsmakterna och tilldelas en 
legitimation eller en examen, en rätt att utöva yrket. Se till exempel Premfors, Ehn, Haldén, 
Sundström (2003) och Sundström (2003). Inom delar av den offentliga sektorn återfinns 
denna modell, exempelvis inom socialtjänst och skola (Lundqvist, 1992; Rothstein, 2001; 
North, 1993; Agevall, 1998). Rothstein (2001) redogör för ytterligare fem idealtyper förutom 
den legal-byråkratiska modellen. Den korporativa modellen kännetecknas av att ett visst 
utrymme överlämnas åt representanter för intresseorganisationer. Grundtanken är att 
representanter för den grupp eller grupper de offentliga åtgärderna riktar sig till ska få 
inflytande över implementeringen. I den brukarorienterande modellen ger det i första hand de 
medborgare som direkt och personligen berörs av en viss åtgärd inflytande över 
genomförandeprocessen. För staten är detta en fördel. Legitimiteten för fattade beslut och 
åtgärder ökar genom att brukarna själva är med och utformar verksamheten. I den 
politikerorienterade modellen förutsätts att valda politiker direkt deltar i avgörandet av 
enskilda beslut även på lokal nivå, nämndemän i tingsrätterna är ett sådant exempel. På så sätt 
kan arbetsgivarorganisationer och fackliga organisationer ha inflytande över olika 
politikområden. Slutligen finns den lotteribaserade modellen i vilken staten fattar beslut trots 
avsaknad av heltäckande information om varje enskild situation. 

Ett medborgarskap menar Lundqvist L J och Pierre (1995) innebär politiska, sociala och civila 
rättigheter som i sin tur ställer krav på den offentliga förvaltningen om rättssäkerhet, det vill 
säga att alla medborgare som befinner sig i samma situation behandlas lika. Det är 
medborgarnas demokratiska rätt att delta i och ha inflytande över kollektiva beslut och i 
någon bemärkelse att offentligt producerad service sker effektivt. Vilken av de ovan beskrivna 
modellerna som är bäst råder det oenighet bland både forskare och politiker. 

Premfors et al. (2003) talar om styrningsideal, offentlig eller privat, och styrformer, 
demokrati/byråkrati14 och marknad/civilsamhälle15. Nilsson (2002) har ett liknande 
resonemang, om produktion och finansiering som kan vara offentlig eller privat. Lundqvist 
(1992) skiljer mellan de som arrangerar, producerar och finansierar olika typer av verksamhet. 
Han talar om gränsdragningsproblem och en administrativ blandning ibland kallad Para 
Government Organizations (PGO).  

Under 1990-talet har kraven på sänkta kostnader och rationaliseringar av kommunala 
verksamheter varit stora, vilket både fritids- och kulturområdet fått kännas vid. Den nya 
kommunallagen från 1991, med krav på endast en obligatorisk nämnd, kommunstyrelsen, 
gjorde att det växte fram en mängd nya sätt att organisera sin verksamhet. Det har inneburit 
att vi inte längre har samma organisation i kommunerna och i dag är en samordnad kultur- 
och fritidsnämnd det vanligaste sättet att organisera kultur- och fritidsfrågorna. 
Förändringarna har gjort att det skett en utveckling mot alternativa driftsformer främst inom 
fritidssektorn men även inom kultursektorn. En tredjedel av landets idrottsanläggningar drivs 
och ägs av föreningar, av de kommunalt ägda anläggningarna står föreningar för driften av 

14 Begreppet marknad används som en teori eller ett ideal om en jämviktsrelation mellan säljare och köpare 
under perfekt konkurrens. Med civilsamhället avses den del av den privata sektorn som inte präglas av 
marknaden som styrform, exempelvis frivilliga organisationer ( Premfors, Ehn, Haldén, Sundström, 2003). 
15 I detta sammanhang ses begreppet demokrati som en begreppslig kärna omfattande grundvärden som politisk 
jämlikhet, politisk frihet samt demokrati utifrån olika demokratisyner.  Ordet byråkrat används för att beteckna 
offentlig förvaltning och offentliga organisationer.  
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ungefär en fjärdedel av dessa. När det gäller större anläggningar förekommer att kommunala 
bolag eller att privat ägda bolag ansvarar för driften (Svenska kommunförbundet, 2001).

I dessa sammanhang vill jag peka på några konkreta exempel på hur detta kan komma till 
uttryck. Idag är det vanligt att kommunal verksamhet, förutom det som är 
myndighetsutövning, läggs ut på entreprenad. Kommuner överlåter även alltmer verksamhet 
på ideella frivilligorganisationer. Detta är vanligt inom fritidssektorn där idrottsanläggningar 
och andra anläggningar sköts på frivillig och på volontär väg. Det finns olika sätt att bedriva 
verksamheter tillsammans, privaträttsligt kan det ske genom aktiebolag och stiftelser16.
Intraprenad är en resultatenhet med utökade befogenheter och ansvar. Intraprenad innebär att 
personalen själva ansvarar och driver verksamhet. Intraprenören har ansvar för intäkter och 
kostnader och har en egen investeringsbudget. Ursprunglig förvaltning är organisatorisk 
hemvist men intraprenören har egen balansräkning och skiljer sig på så sätt från en 
förvaltningsstyrd arbetsplats eller resultatenhet. Fritidsgårdar är exempel på verksamhet som 
drivs som intraprenad17.

Även om det saknas allmängiltiga principer om hur offentlig verksamhet skall fördelas mellan 
olika politiska nivåer så argumenterar många forskare för att staten bör ha huvudansvar för 
vissa verksamheter ”/ … där enhetlighet, överblick, rättssäkerhet, och rättvis fördelning utgör 
centrala element” (Premfors, Ehn, Haldén, Sundström, 2003, s. 124). 

För att beskriva vad en förvaltning är använder Lundqvist (1992) en processmodell med fem 
stadier. Det är initiering, beredning, beslutsfattande, implementering och efterkontroll. Ett 
stort antal aktörer är inblandade i denna process, riksdag, regering, intresseorganisationer, 
politiska partier, näringsliv och den enskilde medborgaren. Ofta är förvaltningen indelad i 
olika verksamhetsområden eller departementsområden. Förvaltningen arbetar också med 
utformning av politiska program, utfärdande av tillämpningsföreskrifter och allmänna råd 
(Premfors, Ehn, Haldén, Sundström, 2003).  

Vi kan konstatera att även fritidssektorn påverkas av vilken förvaltningsmodell som tillämpas, 
se Rothstein (1997), och vilket styrningsideal som för tillfället råder. Fritidssektorn påverkas 
av vem som ansvarar för fritidsproduktionen. Premfors et al. (2003) och Lundqvist (1992) 
talar om vem som producerar, arrangerar och finansierar fritidstjänster. Slutligen omfattas 
fritidsverksamhet av samtliga steg i den processmodell som Lundqvist (1992) presenterat. 
Fritidssektorns innehåll är beroende på vilka initiativ som tas, vem som bereder och beslutar i 
olika frågor samt hur dessa implementeras och kontrolleras. ’Förvaltningsnivån’ i min 
teoretiska modell, Figur 2, Analysmodell, beaktar de modeller och styrningsideal som 
presenterats i detta avsnitt. Av vikt är att empiriskt studera huruvida någon eller några av 
förvaltningsmodellerna enligt ovan helt eller delvis förekommer. Likaså är det angeläget att 
studera om något styrningsideal eller styrningsform prioriteras framför andra. 

16 Styrelsen i en stiftelse utses av regeringen och används bland annat inom kulturområdet (Premfors, Ehn, 
Haldén, Sundström, 2003). 
17 Bredängs fritidsgård drivs som intraprenad av rektor vid  Bredängsskolan. Källa: (www.kultur.stockholm.se, 
2006-04-28). 
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Förvaltningsstyrning 

Olika typer av styrning i förvaltningen förekommer, nämligen direkt eller indirekt styrning, 
specifik eller generell styrning. Lundqvist (1992) utgår ifrån dessa två analysdimensioner för 
att kunna studera en hel implementeringskedja. Direkt styrning kan vara att förvaltningen 
anger läroplanens krav på innehållet i skolundervisningen och indirekt styrning kan vara 
föreskriva innehållet i lärarutbildning för att läroplanen ska kunna realiseras. Ett annat 
exempel är när fritidsfrågorna beaktas i de gemensamma planeringsförutsättningarna för ett 
län, en region samt kommuner. Specifik styrning avser en enda förvaltningsåtgärd och 
generell styrning avser alla förvaltningsåtgärder av visst slag. Lundqvist (1992) har kopplat 
samman dessa och fått sex styrningsformer. Dessa framgår av följande figur. 

        specifik ORDERSTYRNING 
     direkt   generell REGELSTYRNING 
     styrning          
Förvaltningsstyrning
     indirekt    ANSLAGSSTYRNING 
     styrning  specifik REKRYTERINGSSTYRNING 
        eller  ORGANISERINGSSTYRNING 
        generell INFORMATIONSSTYRNING 

Figur 1. Förvaltningsstyrningens former. Efter Lundqvist  (1992,  s. 79).  

Analysnivåerna är styrningskedjans nivåer, samhälls-, förvaltnings- och 
organisationsstyrning. Den andra är styrningens abstraktionsgrad, styrningssystem, 
styrningsformer och styrningstekniker. Fyra huvudaktörer identifieras, dessa är politiker, 
förvaltningsverksamma, intressenter och samhällsmedlemmar. Med förvaltningsstyrning 
avses att politikerna genom riksdag och regering styr förvaltningen. Organisationsstyrning 
avser förvaltningens interna styrning. Med samhällsstyrning avses att förvaltningen och de 
som ansvarar för implementering styr samhällsmedlemmarna individuellt eller kollektivt.  

Den offentliga sektorn är, som vi delvis har konstaterat, reglerad och lagarna intar en central 
position. Staten har ansvaret för genomförandet. Orderstyrning avser direkt styrning i 
speciella konkreta fall som exempelvis att bygga statliga Casinon. En regelstyrning innebär 
att politiska beslut direkt kopplas samman med en plikt för staten, exempelvis en 
rättighetslag.  Anslagsstyrning kan vara specifik eller generell och avser det fall då 
förvaltningen tilldelas medel för att kunna implementera den direkta styrningen. 
Rekryteringsstyrning kan vara en indirekt och specifik handling som att utse en chef för en 
myndighet. En organisation kan upprättas för att lösa en speciell uppgift men 
organiseringsstyrning som indirekt styrform omfattar även struktureringen av 
förvaltningsenheterna. Utbildning av offentliga tjänstemän är en form av 
informationsstyrning, det vill säga utbildning av personal som bärare av budskap. 

Implementeringsproblem kan diskuteras utifrån en klassisk styrningsmodell där det enligt 
demokratisk teori bör vara så att politikerna styr och förvaltningen verkställer. I en modell 
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som till viss del sammanfaller med Lundqvist (1992) gör Sannerstedt (1997) åtskillnad mellan 
två roller i det politiska livet, beslutsfattar- och verkställarroll. Dessa roller som kan beskrivas 
i termer av styrning och kontroll. Direkt styrning där beslutsfattaren talar om för verkställaren 
vad den ska göra, eller indirekt styrning i form av beslut om hur verkställandet ska 
organiseras, till exempel om resurstilldelning eller genom regler för procedurer. Denna 
styrning kompletteras därefter med någon form av kontroll av hur de politiska besluten har 
genomförts. Sannerstedt (1997) talar om reliabilitet och rationalitet. Reliabilitet handlar om i 
vilken grad som tillämparen handlar i enlighet med beslutsfattarnas intentioner. Rationalitet 
handlar om i vilken grad som resultatet som beslutsfattaren hade hoppats på har uppnåtts.

Olika typer av författningar kan rangordnas i en fallande skala från grundlagar och lagar till 
förordningar och myndighetsföreskrifter. Grundlagarna står över alla andra lagar och 
innehållet i övriga lagar får aldrig strida mot vad som står i grundlagarna. Som medlem i 
Europeiska unionen omfattas Sverige också av EU-rätten, vilket betyder att lagar som stiftas 
gemensamt i EU i regel står över medlemmarnas nationella lagar. Ramlagar är en lag med 
allmänt hållna regler med övergripande och tolkningsbara formuleringar som innebär att 
riksdagen överlåter en del makt till underordnade myndigheter eller organisationer. 
Sjukvårdslagen och arbetsmiljölagen är exempel på ramlagstiftning. Många regeringsärenden 
resulterar i förordningar. Förordningar är ofta ett led i verkställandet av riksdagens beslut om 
en ny lag. Dessa är allmänna och bindande regler som bestämmer enskildas och myndigheters 
handlande (www.regeringen.se, 2005-03-18). Myndighetsföreskrifter är de direktiv som 
myndigheter utfärdar och allmänna råd är ett slags standarder inom det verksamhetsområde 
som myndigheten ansvarar för. En förordning är en bestämmelse från regeringen som 
innehåller kompletterande föreskrifter och publiceras i Svensk Författningssamling. 

Ramlagarna kompletteras i vissa fall med föreskrifter från statliga centrala myndigheter eller 
genom lagar som konkretiserats genom rättspraxis. Många speciallagar är rättighetslagar, 
vilket innebär att de ger medborgarna rätt till olika insatser från kommun och landsting i form 
av service och ett visst utbud. En konflikt kan därmed uppstå mellan statliga intentioner om 
att skydda utsatta grupper och ett behov av lokal och regional anpassning. Medborgarna kan 
överklaga beslut som de anser ofördelaktiga. Domstolarna utgår från lagen och dess 
förarbeten och både kommun och landsting blir bundna av dessa domslut. Fördelen med 
ramlagar kan vara en effektiv och anpassningsbar förvaltning, samtidigt som det finns en 
farhåga för att politiska avvägningar överförs till förvaltningens tjänstemän och att risken för 
att medborgare därmed ska behandlas olika kan öka (Premfors, Ehn, Haldén, Sundström, 
2003; Engen, 1995). Lundqvist (1992) menar att nackdelarna med ramlagar är att de allmänna 
målen är svåra att tolka och att beslut i praktiken flyttar beslutsfattandet från demokratiskt 
valda politiker till förvaltningsmyndigheter, och ibland efter överklagande till 
förvaltningsdomstolar. Fritidssektorn berörs av olika lagar och förordningar inom vitt skilda 
områden som exempelvis miljö och friluftsliv, barn, ungdomar och fritid, turism, rekreation, 
hälsa och friskvård, kulturevenemang och fritid.  Andra exempel är kommunallagen, 
miljöbalken, plan- och byggnadslagen och av LSS, lag om stöd och service till 
funktionshindrade, som är en rättighetslag. I den sistnämnda föreskrivs särskild service för 
vuxna avseende fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter. Andra lagar som fritidssektorn 
indirekt kan beröras av är lag om upphovsrätt, lag mot skoterkörning i skärgård, 
produktsäkerhetslag, rennäringslag och jaktlagen. Till detta tillkommer folkrättsliga regler 
som är bindande för stater, dit hör konventionen om de mänskliga rättigheterna. Artikel 24 
föreskriver att alla har rätt till vila och fritid. Även Barnkonventionen tar upp där rätten till 
vila och fritid i artikel 31. Utöver detta tillkommer restriktioner för nationalparker, 
naturreservat och riksobjekt som främst utfärdas av länsstyrelsen samt allemansrätten. 
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Ibland innebär statligt ansvar att verksamheten bedrivs av en centralt placerad myndighet men 
lika vanligt är att staten eller den centrala myndigheten inrättar enheter med ansvar för en 
region, ett län, eller en kommun. Utförandeansvaret inom staten har pendlat mellan att vara en 
sektoriserad verksamhet till att vara en mer samordnad organisation och idag finns 
organiserad verksamhet i större geografiska områden än län, exempelvis regioner. Kultur och 
fritidsverksamhet, som är en frivillig uppgift18, anpassas ofta till lokala och regionala 
förhållanden genom att verksamhetsansvaret ligger på kommuner och landsting. 

Det har dock konstaterats att det inte är säkert att flera och mer precisa lagar ger större 
träffsäkerhet vid verksällandet än en lag med låg precision. En paradox uppstår om 
fältpersonal är i behov av att anpassa operativa åtgärder efter de konkreta situationer som de 
befinner sig i men lagstiftningen inte har möjligheter att förutse och precisera alla de 
situationer som fältpersonal kan behöva ta hänsyn till. Ramlagar med mer eller mindre 
abstrakta målsättningar fyller den funktionen. Jag återkommer till detta i det avsnitt som har 
rubriken Närbyråkrater. 

Ofta sker styrning genom decentralisering, ett begrepp som inte alltför sällan används som 
motsats till centralisering. Centralisering i sin tur tros kunna skapa enhetlighet och 
likformighet, tillgodose att alla behandlas lika oavsett var de bor i landet och att värden som 
rättsäkerhet och likhet sätts i fokus. Pierre (2001) menar att det idag finns en väl så hög tilltro 
till olika marknadsinstrument som till politiska beslut, likväl som det finns en övertygelse om 
att politiska beslut fattade på lokal nivå sker på ett flexibelt och mindre resultatorienterat och 
partipolitiskt sätt. Pierre (2001) talar om vad decentralisering innebär avseende de tre 
variablerna reglering, huvudmannaskap och finansiering. Decentralisering av reglering kan ta 
sig olika uttryck, genom att staten kan låta kommunerna själva bestämma vad de ska göra. Ett 
sätt för staten är att låta lagstiftningen ange målet för verksamheten. Exempel på detta är 
kommunernas större inflytande över den speciallagsreglerade sektorn19 där detaljerade regler 
ersatts av ramlagar.  Pierre (1995) hänvisar till en serie enkätundersökningar och ser ett 
dilemma i den kommunala demokratin där politikernas inflytande minskar genom 
decentralisering och målstyrning samtidigt som de ska hållas politiskt ansvariga. En situation 
uppstår där kommunala politiker har stort ansvar över beslut och åtgärder som de har allt 
mindre inflytande över medan huvudmannaskapet finns hos ekonomiska föreningar, stiftelser, 
bolag, eller intra- eller entreprenörer. Huvudmannaskap avser ofta både administrativt och 
operativt ansvar för en viss verksamhet och är oftast decentraliserat. Inflytande och ansvar 
kan ske genom att en enhet i en offentlig organisation har sin egen budget och sitt eget 
kostnadsansvar. Exempel på detta kan vi hitta inom skola, barnomsorg och fritidssektorn.  
Pierre (2001) menar att finansiering av offentliga verksamheter är ett komplicerat 
problemområde. Bland annat har frågan om kostnadsfördelning mellan stat och kommun 
debatterats livligt under åren. Normalt är att skattemedel och avgifter bekostar offentlig 
service men generellt sett har avgiftsandelen tenderat att öka under senaste åren.  

De senaste årtiondena har den offentliga sektorn i Sverige genomgått en strukturomvandling, 
vi har fått en större organisatorisk mångfald med flera beslutsnivåer och gränserna mellan de 

18 Den frivilliga verksamheten inom kommuner och landsting omfattar fritids- och kulturverksamhet, gatu- och 
parkförvaltning, näringslivsstöd och bostadsförsörjning och kallas ibland för den allmänna kompetensen och  
regleras i kommunallagen (Premfors, Ehn, Haldén, Sundström, 2003); http://rixlex.riksdagen.se, 2005-12-12).   
19 Till den specialreglerade kompetensen hör bland annat socialtjänst, äldreomsorg, hälso- och sjukvård, plan- 
och byggfrågor (Premfors, Ehn, Haldén, Sundström, 2003); http://rixlex.riksdagen.se, 2005-12-12).   
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offentliga och den privata sfären har delvis suddats ut. En utveckling mot fler demokratiska 
nivåer kan för den enskilde medborgaren ha inneburit en övergång från två till sex nivåer 
under en period på 10 år. För Göteborg till exempel sker val inom följande områden; EU, 
riksdagen, fullmäktige i Västra Götalandsregionen, indirekta val till fullmäktigeförsamlingar i 
delregioner, fullmäktige val i kommuner och indirekt valda nämnder i kommun/stadsdelar. 
Politikerns roll som företrädare för medborgarna har också förändrats och sker i en 
flernivådemokrati i andra konstellationer och i fler enheter och nivåer. I samhället har en 
förskjutning skett mot en ökning av privata organisationer som svarar för offentligt 
finansierade tjänster. Mötet med den offentliga sektorn i alla dess roller ställer nya krav på 
politiker, utförare och medborgare. I storstäderna märks denna förskjutning tydligare än på 
landsbygden och i mindre tätorter. I en flernivådemokrati behöver medborgarna, för att kunna 
påverka och utkräva ansvar, veta vem som är ansvarig för verksamheten inom den offentliga 
sektorn. Riksdagen och regeringen har fått se, ibland utan att själv agera, olika beslut och 
verksamheter flyttas ner till kommunal nivå, utåt till företag och organisationer, inåt till 
centrala myndigheter och uppåt till EU (Nilsson, 2002; Sundström 2005).  

Sveriges inträde i EU har från och med 1995 påverkat den svenska förvaltningen. Vi har sett 
en ökning av tjänstemännens policyutformande verksamhet (Premfors, Ehn, Haldén, 
Sundström, 2003). EU utfärdar ett antal regler som har olika karaktär beroende på vem de 
riktar sig till, om de är rättsligt bindande eller hur de ska användas i de olika 
medlemsländerna. EU-förordningar gäller alla medlemsländer, medborgare, myndigheter och 
företag utan att omvandlas till nationella lagar eller bestämmelser. Direktiv kan riktas till ett 
eller flera medlemsländer, och de anger de effekter eller resultat som skall uppnås av 
medlemslandet. Beslut, rekommendationer och yttrande är andra regler. Rekommendationer 
och yttrande är inte juridiskt bindande, beslut riktar sig till företag, ett medlemsland eller en 
medborgare. I vissa avseenden är internationell rätt överordnad inhemsk lagstiftning, detta 
gäller exempelvis den fria rörligheten för varor, tjänster, personer och kapital (Premfors, Ehn, 
Haldén, Sundström, 2003). 

Lundqvist L J och Pierre (1995) ser en klyfta mellan ett lagfäst politiskt ansvar och 
politikernas minskade makt och inflytande över verksamheten. En konflikt mellan 
demokratiska principer uppstår med nya drifts- och produktionsformer där folkvalda politiker 
blir mer beroende av tjänstemän och administratörer. Professionella tjänstemäns uppfattningar 
om vad som är effektivt och kvalitetsmässigt god produktion av välfärdstjänster står mot ett 
politiskt demokratiskt uppdrag om lika behandling och inflytande. Se även Lundqvist, L, J 
(2001, 1995).  Lundqvist L J och Pierre (1995) menar att kommunerna tycks stå inför ett i det 
närmaste olösligt problem – en differentierad service med risk för att bryta 
likställighetsprincipen. Rothstein och Blomqvist (2000) utgår från att en verksamhet som 
finansieras offentligt också är en offentlig uppgift och därmed omfattas av de normer och 
regler som gäller för offentlig verksamhet. 

Kravet på den svenska förvaltningen är att den ska vara en förvaltning i demokratins tjänst. 
Detta gäller även fritidssektorn. För att kunna belysa fritidsfrågor genom en hel 
implementeringskedja på olika nivåer har jag funnit Lundqvist (1992) och hans tankar om 
olika nivåer av styrning, samhälls-, organisations-, och förvaltningsstyrning som intressanta 
för min egen teoretiska modell. Samhällsstyrning innebär att studera de politiska beslut som 
fattats och de mål och intentioner som formulerats för fritidssektorn. Förvaltningsstyrning 
innebär att studera de olika modeller för styrning av fritidssektorn som används, samt hur 
dessa tas om hand av förvaltningen och hur förvaltningen kontrollerar att styrningen efterlevs. 
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Slutligen studeras organisationsstyrning, det vill säga hur man föreslår fritidssektorn utformas 
mellan och inom olika nivåer.  

Jag har presenterat sex styrningsformer enligt Lundqvist (1992). Dessa är order-, regel-, 
anslags-, rekryterings-, organiserings- och informationsstyrning. Den empiriska studien kan 
ge svar på vilket sätt som dessa eventuellt använts inom fritidssektorn. Att jag valt Lundqvist 
modell beror på att jag funnit den tillämpbara för min studie eftersom modellen visar på en 
stor bredd. Jag har även visat på olika lagar och konventioner som fritidssektorn kan omfattas 
av. Besluts- och verkställarrollen är speciellt intressant att lyfta fram. Slutligen har 
decentralisering utifrån variablerna reglering, huvudmannaskap, finansiering och en 
flernivådemokrati diskuterats. I nästa avsnitt kommer jag att presentera den process som 
består av initiering, beredning, beslutsfattande, implementering och efterkontroll, (se 
Lundqvist, 1992). 

Policyprocessen 

I föregående avsnitt har jag diskuterat statlig förvaltning och styrningskedjan. Detta avsnitt 
ska belysa policyprocessen. I mitt arbete utgår jag från de resonemang som förs i dokumenten 
kring initiering och beredning och som resulterar i förslag till implementering. När jag 
använder termen ’staten’ och ’statlig’ är det detta jag syftar på. Hur förslagen mottagits av 
riksdagen speglas endast indirekt genom de lagar som blev resultatet. 

Begrepp som rör governance i olika former granskas också, eftersom det berör fler nivåer som 
ingår i begreppet staten. Exempelvis används multilevel-governance som begrepp för att 
beteckna samverkan, förhandling och dialog i ett komplext spel mellan olika aktörer på flera 
olika institutionella nivåer. I kapitlet utvecklas också begreppen institution och organisation 
eftersom dessa begrepp är frekvent förekommande i statsvetenskapliga sammanhang och kan 
användas på olika sätt. För att få ett underlag och göra en tillräckligt god vetenskaplig analys 
av policyprocessen vill jag granska statsvetenskaplig forskning som rör området och närmare 
analysera vad som sker när politiska åtgärder eller program ska genomföras. För att kunna 
göra en helhetsanalys av policyprocessen från politiskt fattade beslut av riksdag och regering 
till hur dessa är tänkt att genomföras på andra nivåer vill jag belysa synen på de som faktiska 
utförarna av politiskt fattade beslut.

För beslutsfattare, politiker och medborgare är det viktigt att veta förväntade och verkliga 
konsekvenser av olika handlingslinjer och program. Kunskap om detta kan fås genom att 
studera statliga mål och intentioner för fritidssektorn. Detta kan studeras i policyprocessen. 
För fritidssektorn är det intressant att studera huruvida insatser riktade mot olika grupper samt 
mot olika områden av fritiden verkligen utvecklats i den riktning som beslutsfattarna tänkt 
sig.

Implementeringsforskning är en del av en bredare ansats som brukar benämnas policyanalys. 
Den handlar om vad som sker i den administrativa processen när politiska reformprogram 
skall genomföras. Policys beslutas och genomförs inom olika samhällsnivåer med olika 
aktörer som samspelar, både statliga, regionala, kommunala och privata. Ansvarsfördelningen 
är ofta oklar och resultaten inte sällan avvikande från det förväntade. Premfors (1989) ser 
policy som en kedja av beslut för att förverkliga offentliga riktlinjer eller program. I 
policyprocessen kan data samlas in, systematiseras, analyseras och förhoppningsvis kan 
därefter ny kunskap utvecklas. Han menar att det i policyanalysen är avgörande huruvida den 
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information som finns att tillgå överensstämmer med en ofta komplex verklighet. 
Beslutsprocessen är däremot den process som resulterar i att det auktoritativa politiska 
beslutet fattas. 

Rothstein (1994) försöker klargöra vad staten20 kan göra, genom att konstruera en empirisk 
statsteori. I den empiriska statsteorin analyseras etablerade institutioner som exempelvis 
sociala välfärdsprogram. En normativ statsteori, vad staten bör göra, handlar om hur långt 
kollektivets ansvar för den enskilde bör sträcka sig och vad den enskildes ansvar bör vara. 
Konstruktivistisk politisk teori, menar Rothstein (1994), är att konfrontera empirisk och 
normativ analys eller politisk vetenskap med politisk filosofi. I den empiriska statsteorin 
framkommer de reellt existerande politiska institutionernas sätt att fungera och visar vad 
staten kan. Den politiska filosofin talar om vad staten bör och utgör en normativ statsteori. 
Analysen av empirisk statsteori och normativ statsteori ger möjlighet att skapa en 
förbindelselänk, denna länk kallar Rothstein (1994) konstruktiv statsteori. I den här 
avhandlingen kan de statliga dokument som jag analyserar sägas motsvara en empirisk 
statsteori. Jag studerar olika sakområden och institutionella förhållanden inom fritidssektorn. 
Den normativa statsteorin motsvaras av de mål och intentioner som staten uttrycker att de vill 
uppnå. Konstruktiv statsteori, vad staten kan göra, framgår i denna studie endast till viss del. 
Det är när utredarna i dokumenten gör återkopplingar eller kommenterar effekter av tidigare 
gjorda insatser.

’Governance’, som bygger på grekiska ordet kybernáö betyder styra. Det är ett begrepp som 
förekommit i statsvetenskapliga sammanhang sedan 1990-talet. En åtskillnad görs mellan 
’governance’ och ’government’. ’Governance’ fokuserar på processer varigenom kollektiva 
mål definieras och implementeras och både offentliga och privata aktörer inkluderas (Pierre 
2001; Premfors, Ehn, Haldén, Sundström, 2003; Sundström 2003; Sundström 2005:6). Idag 
handlar samverkan om förhandling och dialog i ett komplex spel mellan olika aktörer på flera 
olika institutionella nivåer21, ’multi-level governance’ (Pierre, 2001). Exempelvis kan en och 
samma fråga indirekt eller direkt organisatoriskt tillhöra en eller flera departement, en eller 
flera myndigheter eller enheter inom regional nivå. Frågor kan också beröra flera kommuner 
eller kommundelar. Konsekvenserna blir att det kan förekomma motsättningar kring 
offentliga åtgärdsprogram eller insatser eftersom politiska system ofta innehåller flera nivåer 
(Rothstein, 1994). Policys beslutas och genomförs inom olika samhällsnivåer med olika 
aktörer som samspelar, både statliga, regionala, kommunala och privata. Ansvarsfördelningen 
är ofta oklar och resultaten inte sällan avvikande från det förväntade.

Inom EU kan utgångspunkten enligt ’principal-agent-teorin’ vara att medlemsstaterna vill 
fatta självständiga beslut men att de samtidigt utsätts för styrning från EU avseende 
implementering av internationella överenskommelser. Principal-agent-modellen, är den 
modell som forskare använder för att beskriva förhållandet mellan politiker och deras 
medarbetare, experter/sakkunniga, och tjänstemän med verkställande och producerande 
uppgifter. Sveriges inträde i EU innebär en förpliktelse att följa internationella avtal genom att 
internationell rätt är överordnad inhemsk lagstiftning, ’Bosmandomarna’22 är ett sådant känt 
exempel (Sannerstedt, 2001; Premfors, Ehn, Haldén, Sundström, 2003).

20 Begreppet staten handlar här om kommunen, landstinget, nationalstaten, övernationella kollektiva organ och 
deras samarbetspartners (Rothstein, 1994). 
21 Dessa nivåer kan vara europeisk (EU), central genom statliga myndigheter och lokal kommunal nivå. 
22 Proposition (1998/99:107). 
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Ibland överlåter parlamentariska organ inflytande till olika intresseorganisationer. 
Grundtanken i den korporativa modellen bygger på att representanter för den grupp eller de 
grupper till vilka de offentliga åtgärderna riktar sig till får inflytande över implementeringen 
På så sätt kan arbetsgivarorganisationer och fackliga organisationer ha inflytande över olika 
politikområden. Rothstein (2001) menar att det finns tillfällen då den svenska staten uppifrån 
har skapat organisationer för att ge legitimitet åt beslut i tillämpningsskedet. 
Organisationernas representanter anses ha förtroende hos de medborgare som är medlemmar i 
den organisation de företräder eftersom de är utsedda i någon demokratisk ordning. Olika 
intresseorganisationer, fortsätter Rothstein (2001), har olika styrka och möjlighet att skapa de 
resurser och förtroende som behövs för att komma i fråga för implementering av offentlig 
politik. Fördelen för staten är att kunna öka legitimiteten för fattade beslut och åtgärder 
genom att brukarna själva är med och utformar verksamheten.  

En implementeringsprocess kan studeras utifrån beslutsfattaren och dennes möjligheter att 
handla eller, när vi är intresserade av att studera styrning, utgå från tillämparen. Vid dessa 
tillfällen är det beslutsfattarens perspektiv som studeras. Centralt för beslutsfattare är att de 
som ska implementera beslutet inte ska kunna missförstå beslutsfattarnas intentioner, att det 
är klart uttalat var ansvaret ligger och att de som skall implementera beslutet är motiverade att 
försöka genomföra det enligt intentionerna. Dessutom förutsätts att omgivningen inte 
motarbetar beslutet, att hinder undanröjs som att externa aktörer vill försvåra tillämpningen 
eller för det i en annan riktning än beslutsfattarna avsett. Sannerstedt (1997) ser problem vid 
implementering som i det närmaste oundvikligt. Orsaken anser han vara att politiker och 
tjänstemän har olika roller att spela, att organisationer är komplexa och med egen karaktär och 
att vissa organisationer är svåra att styra och kontrollera. Lundqvist (1992) menar att det inte 
alltid är säkert att förvaltningsprocesser och beslut är avsedda att vara instrumentella, det vill 
säga att verkligen leda fram till beslut. Processerna kan vara symboliska och inte avsedda att 
implementeras.  

Förutom det traditionella vertikala implementeringsperspektivet kan implementering också ha 
ett nätverksperspektiv. Statliga, kommunala eller privata aktörer som delvis har motstridiga 
intressen, kan agera i nätverk där förhandling och problemlösning är viktiga inslag. Nätverken 
är delvis informella, fördelning av auktoritet och ansvar oftast oklar, de är elastiska och 
förändras ständigt. Lundqvist (1992) menar att i gränsområdena mellan vad som är offentligt 
eller privat finns ofta nätverk med aktörer från olika samhällsområden. Ibland svarar dessa för 
utformning av de offentliga åtgärderna, nätverken blir verkställare av politik. Gränserna 
suddas ut, det blir svårt att avgöra vad som är offentligt respektive privat. Nätverken kan vara 
spontana eller konstruerade och det blir en empirisk fråga att avgöra på vilket sätt detta 
präglar politiken. Men menar Lundqvist (1992), ”Nätverken medför inte nödvändigtvis att 
alla offentlig administration och verksamhet är överlämnad till mer eller mindre diffusa och 
svårförutsägbara nätverk. Offentlig hierarki och blandade nätverk existerar sida vid sida” 
(Lundqvist, 1992, s. 137). Det är situationsberoende var makten ligger.  Det kan vara antingen 
inom förvaltningen eller inom nätverket beroende på hur starka och väl samman satta 
nätverken är. Se även Sannerstedt (2001).

Jönsson (2002) anser att nätverk håller på att bli en dominerande social organisationsform 
inom kultur, ekonomi och politik. Idlinge (1998) är inne på samma tankar och ser en ökad 
trend att agera på egen hand och i horisontella nätverk. Som exempel nämns fritidsforskning 
som visat på detta inom den organiserade idrotten, där anläggningar ägs och drivs av 
idrottsföreningar. Den organiserade idrotten som traditionellt sett ägnar sig åt interaktion och 
identitet kommer att fortsätta att vara stark aktör i nätverken. En bidragande orsak till 
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nätverkens utveckling är nutida informationsteknologi som har vidgat gränserna för 
nätverksbyggande. Jönsson (2002) ser EU som ett växthus för olika typer av nätverk och att 
deltagarna i nätverken fungerar som förbindelselänkar mellan olika nivåer, lokalt, regionalt, 
statligt och överstatligt. Sundström (2003) framför liknande tankegångar och menar att 
samarbete inom nätverk har inneburit en fragmentering horisontellt, mellan statens olika 
sektorer men även vertikalt mellan politiker och byråkratin. Denna utveckling har medfört att 
byråkrater ofta intar en central position i nätverken medan politikerna som har svårt att 
överblicka nätverken befinner sig i periferin. Utvecklingen påskyndats av den ökade 
internationaliseringen och ger påverkan på demokrati och jämlikhet. Det blir svårare att 
avgöra vem eller vilka som har fattat besluten, på vilken nivå besluten är fattade och om de är 
fattade på jämlik och demokratisk grund.  

I det här avsnittet har jag visat att det vid implementeringsstudier finns ett antal faktorer att 
beakta som berör de sakområden som jag valt att studera. Sverige genom medlemskap i EU 
har att förhålla sig till beslut som ska implementeras på olika nivåer. Pierre (2001) talar om 
detta som multi-level governance. Lundqvist (1992) talar om implementering i nätverk där 
politiken genomförs i samspel mellan olika aktörer ofta med oklara ansvarsförhållanden. 
Sannerstedt (1997) slutligen ser implementeringsproblem som i det närmaste som 
oundvikliga.

I min analys av den empiriska studien kommer jag att beakta policyprocessens akilleshäl. 
Med detta menar jag att synliggöra och kritiskt granska olika processer där intentioner, beslut 
och implementering kopplas samman. Det gör jag genomgående i den teoretiska modellens 
tre delar, Samhällsnivå, Förvaltningsnivå och Prioriteringsnivå. 

I offentligt material förekommer ofta begreppen institution och organisation. I det empiriska 
materialet kommer jag att försöka finna exempel på organisatoriska och institutionella 
lösningar. Se Prioriteringsnivån i min empiriska modell samt Figur 2, Analysmodell. I nästa 
avsnitt kommer jag som grund för den kommande analysen att utveckla begreppen institution 
och organisation samt kopplingen dem emellan. 

Institutioner

Lundqvist (1992) menar att man strängt taget inte kan förstå någonting väsentligt om politik i 
välfärdsstaten utan att beakta förvaltningen. Den offentliga förvaltningen kan studeras genom 
institutions- och organisationsanalys. Institutionsanalyser kan genomföras av beteenden och 
idéer i förvaltningen eller på förvaltningens organisation och verksamhet. Organisationsanalys 
är också användbar vid studiet av offentlig politik. Detsamma gäller för det som skrivs och 
talas om inom fritidens politik. Begrepp som kultur- och musikinstitutioner, 
främjandeorganisationer, organiserad och organisering används i texter inom fritidens 
sakområden. För att kunna förhålla mig till begreppen organisation och institution i den 
empiriska studien och den kommande resultatdiskussionen avser jag att mycket kort utveckla 
begreppen. Exempel på definition av organisation kan vara en samling människor som 
bestämt sig för att verka tillsammans för att nå ett eller ett antal för dem kända mål. Det kan 
också vara ett system av roller som knyts samman med kommunikationsvägar för att 
deltagarna ska kunna nå vissa gemensamma mål. En organisation, en sammanslutning av 
människor ses i detta fall som en institution (Wikipedia, 2006-03-05).   
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Abrahamsson, Berg och Wallin (1999) anser att grundläggande för ett traditionellt 
rationalistisk organisationsperspektiv, och med ett weberianskt förtecken, är att en 
organisation betraktas som ett instrument och skapas av sina huvudmän för att tillgodose de 
mål som angetts av huvudmannen. ”En organisation är en planmässigt inrättad 
sammanslutning av personer med syftet att nå vissa mål”(Abrahamsson, Berg, Wallin, 1999, 
s. 150). Christensen et. al (2005) skiljer mellan strukturellt-instrumentellt förhållningssätt och 
ett institutionellt förhållningssätt.  Det instrumentella perspektivet ser organisationer som ett 
redskap eller verktyg som står till förfogande för ledningen. Den formella 
organisationsstrukturen sätter begränsningar för den enskildes handlingsalternativ och skapar 
möjlighet att realisera bestämda mål och värderingar. Ett institutionellt perspektiv öppnar för 
att organisationer har egna institutionella regler, värderingar och normer som gör att de har ett 
självständigt inflytande på beslutsbeteendet. De anpassar sig inte lika smidigt till olika 
styrsignaler från ledningens sida. Abrahamsson, Berg och Wallin (1999) anger en tentativ 
definition. ”En institution är uppbyggd på intressegruppsbaserade värdebaser. Dessa är 
samhälleligt sanktionerade och därmed allmänt accepterade som mål- och/ eller regelsystem 
för den operativa nivån” (s. 148). Abrahamsson et. al (1999) ser organisationer ur ett 
instrumentellt perspektiv, ett redskap eller verktyg som står till förfogande för ledningen. 
Rationaliteten ligger i den formella organisationsstrukturen och sätter begränsningar för den 
enskildes handlingsalternativ. Detta skapar kapacitet att realisera bestämda mål och 
värderingar. ”Detta innebär att alla institutioner är organisationer, men inte att alla 
organisationer är institutioner. I praktiken har emellertid ofta organisationer olika grader av 
institutionella drag” (Christensen; Laegreid; Roness; Rövik, 2005, s. 12). För Abrahamsson 
et. al (1999) och Christensen et. al (2005) tycks institution och organisation smälta ihop.  

North (1993) menar att till organisationer hör bland annat politiska enheter vilka utgörs av 
grupper av individer som hålls samman av en gemensam strävan efter att uppnå vissa mål. 
Han menar vidare att de formella institutionerna, lagarna, bestäms av det politiska systemet 
och är av stor betydelse för att förstå drivkraften bakom politiska beslut. North (1993) skiljer 
mellan institutioner och organisationer. I likhet med institutioner ger organisationer en 
struktur för mänsklig samverkan. Till organisationer menar North (1993) hör politiska-, 
utbildnings-, sociala- och ekonomiska enheter. I sociala enheter ingår exempelvis 
idrottsföreningar. Dessa organisationer är grupper av individer som hålls samman av en 
gemensam strävan efter att uppnå vissa mål. North (1993) ser institutionernas viktigaste 
uppgift i samhället att bilda en stabil struktur för samspelet mellan människor. Institutionerna 
förändras gradvis, mycket marginellt, vilket innebär att de måste ses i ett historiskt perspektiv. 
Inte ens större samhällsförändringar förändrar detta, anledningen är att informella restriktioner 
styr samhället. Institutioner kan vara både formella regler eller informella restriktioner och 
omfatta konventioner och beteendenormer. Formella regler kan relativt snabbt ändras genom 
politiska beslut medan ”/ ... de informella restriktioner som tar sig uttryck i seder, traditioner 
och beteenderegler är mycket mera svåråtkomliga för en medveten politik” (North, 1993, s. 
21). Han menar att skillnaden mellan institutioner och organisationer och samspelet 
däremellan bestämmer inriktningen på de institutionella förändringarna och när organisationer 
utvecklas förändrar de institutionerna. Institutioner skapar maktförhållanden genom en 
återkopplingsmekanism som förstärker institutionernas inneboende kraft. ”Det institutionella 
systemet skapar således sin egen inneboende logik som gör dem svåra att förändra” (North
1993, s. 9).

Rothstein och Pierre (2003) har en liknande uppfattning och menar att “once the system gets 
there, it stays there” (s. 9). Bretzer och Norén (2002) säger att en institution är detsamma som 
spelregler vilka kan vara av mer eller mindre formell karaktär. Exempel på formella 
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institutioner är lagstiftning, konstitutioner och andra gemensamt överenskomna regler för hur 
olika aktörers gemensamma angelägenheter ska skötas. 

Putnam (1996) frågar sig vilka förutsättningar som finns för att skapa starka, effektiva, och 
representativa institutioner som svarar mot medborgarnas behov? Han visar genom sin 
forskning att ju mer människorna har varit engagerade i frivilliga organisationer desto bättre 
fungerar demokratin. Tätheten och tyngden i det lokala frivilliga organisationsväsendet är 
avgörande för hur demokratin fungerar. Ju mer människor organiserar sig i olika frivilliga 
nätverk och organisationer desto bättre fungerar demokratin. Organisationsväsendets styrka 
kan också förklara ekonomisk tillväxt. Att delta i organisationer skapar förtroende, ett kitt 
uppstår som blir en form av fysiskt humant och socialt kapital. Kumlin och Rothstein (2003) 
utesluter inte att staten kan både skapa och förstärka socialt förtroendekapital genom att på 
olika sätt organisera offentliga institutioner. Putnam (1996) menar vidare att forskare är ense 
åtminstone på två punkter och det är att institutionerna formar politiken och att institutioner 
formas av historien. ”Institutionerna är inrättade för att uppnå syften inte bara för att 
åstadkomma enighet” (Putnam, 1996, s. 20). Begreppet institutionell effektivitet i hans 
undersökning bygger på, vad han själv anser vara, en mycket enkel styrmodell. Den handlar 
om samhällets krav, politisk interaktion, statens roll, val av åtgärd och verkställande.

Ett demokratiproblem uppstår enligt Rothstein (2001) om inte politikerna kan styra de 
organisationer som skall genomföra den verksamhet som beslutats i demokratisk ordning. För 
att vara effektiv måste staten utforma tydliga spelregler, ibland föregripa krav som ännu inte 
har formulerats. Den måste skapa organisationer och kommunikationsvägar samt vara vaksam 
på att organisationer inte utvecklar ett institutionellt minne som förhindrar och blockerar 
nytänkande.

Det här kapitlet visar, för att tala med Putnam (1996), att centralt för staten är vilka 
förutsättningar och möjligheter som det finns för att skapa starka och effektiva institutioner 
som svara mot medborgarnas krav, behov och förväntningar av, som i detta fall, produktion 
av fritidstjänster. Offentlig verksamhet bedrivs under politisk ledning och politiskt ansvar, 
vanligen under höga effektivitetskrav och ibland under dåliga ekonomiska förhållanden. På 
lokal nivå handlar det om att upprätthålla effektiv service, rättssäkerhet och demokrati. Brister 
i styrningen kan leda till att politikerna inte känner ett samband mellan verksamhetens behov 
och medborgarnas behov. Begreppet institutionell effektivitet blir avgörande för 
serviceproduktionen. Med det menar jag att det måste finnas en fungerande organisation för 
ändamålet och tydliga institutionella spelregler som lagar, konventioner, förordningar och 
föreskrifter.

Innan vi går in på nästa avsnitt vill jag klargöra hur jag kommer att använda begreppet 
organisation och spelregler i den empiriska studien. Inom ’Prioriteringsnivån’, Figur 2, 
Analysmodell kommer jag att beakta organisatoriska och institutionella lösningar. När det 
gäller begreppet organisation ser jag det som ett instrument, ett rationellt verktyg, skapat av 
sina huvudmän för att tillgodose de mål som angivits. När det gäller begreppet spelregler har 
jag funnit Bretzer och Noréns (2002) definition som användbar. De menar att en institution är 
detsamma som spelregler och kan vara av mer eller mindre formell karaktär. Exempel på 
formella institutioner är lagstiftning, konstitutioner och andra gemensamt överenskomna 
regler för hur olika aktörers gemensamma angelägenheter ska skötas.

Vi har tidigare konstaterat att professionella tjänstemän påverkar politikens utformning. Men 
som nästa avsnitt visar finns det fler teorier om tänkbara utförare av politik. Enligt Lipsky 
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(1980) är det i mötet mellan medborgaren, nyttjaren eller brukaren och den som genomför 
tjänsten som den politiska handlingen utförs. Motiveringen till detta är att de ofta arbetar i 
situationer som är komplicerade och inte passar in i instruktioner eller program.  

Närbyråkrater 

Eftersom det finns goda skäl att anta att fritidstjänster inom offentlig förvaltning ibland utförs 
i mera situationsbundna sammanhang, i mötet mellan utförare och nyttjare finns det för 
analysens skull anledning att belysa ytterligare ett perspektiv på styrning. Idealt och genom ett 
traditionellt sätt att se på styrning ska det gå en obruten linje mellan statligt fattade beslut om 
mål och intentioner genom alla samhällsnivåer och ändå fram till att brukaren möter 
utföraren. Ett motargument till mera traditionella styrningsperspektiv anges av Lipsky (1980). 
Lipsky (1980) som också finns refererad till i Premfors (2000), Premfors, Ehn, Haldén och 
Sundström (2003), Rothstein och Pierre (2003), Rothstein (2001), Lundqvist L J och Pierre 
(1995) och Schierenbeck (2003). Lipsky (1980) lanserar en teori om Street-Level 
Bureaucrats, och menar att typiska Street-Level Bureaucrats är socialarbetare, pedagoger, 
poliser, hälsoarbetare och många andra offentligt anställda. Lipsky (1980) menar att den 
operativa personalen måste ha möjlighet att utforma åtgärder efter situationerna och deras 
egna bedömningar. Dessa byråkrater har så stor faktisk handlingsfrihet i sin dagliga 
verksamhet att det i själva verket blir de och inte politikerna som utformar politiken inom 
området. Det är heller inte ovanligt att Street-Level Bureaucrats arbetar efter nya intentioner 
innan det auktoritativa beslutet är fattat. Den alltmer heterogena gruppen av 
samhällsmedborgare med nya krav, ofta på selektiva lösningar, behov och önskemål har lett 
till en ny utmaning för Street-Level Bureaucrats. Deras avvägningar och arbetsgång, det vill 
säga vad de faktiskt gör, blir avgörande för att förstå utfallet av offentlig politik. Om det 
uppstår problem menar Schierenbeck (2003), kan detta bero på att Street-Level Bureaucrats, 
ibland inom en och samma myndighet, har olika syn på regelverket och det 
handlingsutrymme som finns. Om det uppstår en situation där de förvaltningsdemokratiska 
principerna om likabehandling och opartiskhet inte kan upprätthållas kan det innebära en 
legitimitetskris där tilltron till institutionerna och myndighetsutövningen vacklar 
(Schierenbeck 2003). ”Det är väsentligt att närbyråkrater inte ska kunna ta skydd bakom ett 
obegripligt regelsystem” (Agevall, 1998, s. 47). Det kan skapa ett speciellt demokratiproblem 
anser Rothstein och Blomqvist (2000). Politiker kan däremot påverka genom indirekt 
styrning, av förutsättningar för verksamheten genom beslut om organisering och tilldelning av 
resurser. Centrala politiska organ kan inte i detalj föreskriva och förutse alla de åtgärder som 
behöver vidtas. Beslut om utformning av offentliga tjänster kommer att tas av lokal offentlig 
förvaltning och enskilda tjänstemän. Ett demokratins svarta hål kan uppstå. Detta innebär att 
valda politiker bara har ett begränsat inflytande över utformningen av den offentliga politiken. 
En slutstats som dras av Rothstein och Blomqvist (2000) är att det därmed inte är självklart att 
ett offentligt huvudmannaskap innebär en bättre politisk styrning än om det är någon annan 
producent som utför uppgiften.  

Detta kan jämföras med den inkrementalistiska modellen23, även kallad ’the science of 
muddling through’(Lundqvist, 1992). Det är en beslutsmodell som används både empiriskt 

23 Beslutsfattande ses ofta som synonymt med att vid en viss tidpunkt välja mellan olika alternativ. Det är 
däremot inte möjligt att skilja mellan beslutet och alternativen. Man kan se ett beslut som ett verkligt val, det vill 
säga något som har ett mål, och att det finns samtidiga alternativa vägar att nå målet. Beslut kan i det fallet 
beskrivas som en process. Det inkrementalistiska synsättet innebär att en beslutsprocess speglas som marginella 
förändringar av en organisation/institution (Larsson & Bostedt, 2000).  
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och normativt. Modellen utgår från att aktörer som saknar färdiga målföreställningar, inte kan 
skilja mellan mål och medel. Oftast har de dessutom endast kunskap om några få alternativ 
som ligger nära existerande praxis och väljer därför ett alternativ som de känner till. Målen 
kan upptäckas efterhand som beslutsprocessen fortgår och aktörerna kan lika gärna välja mål 
som passar de medel som finns till förfogande som tvärtom. Inkrementalismen är inriktad på 
en beslutsprocess som beaktar att beslutsfattaren finns i en politisk miljö där olika former av 
hänsyn måste tas. Modellen består i att aktörer börjar processen nära redan befintliga 
positioner och därefter söker att få andra aktörer med sig genom små förändringar. Lundqvist 
(1992), Lagergren & Pierre (2003) och Sundström (2003) menar att modellen kan verka 
konserverande eftersom utgångspunkterna alltid är det tillstånd som faktiskt föreligger. 
Lundqvist (1992) vill inte heller rekommendera modellen vid situationer som kräver snabb 
förändring. En farhåga med modellen är att formen för beslutsfattandet kan göra att olikheter 
inte kommer att slå igenom utan att besluten slutligen kommer att innebära konsensus. En 
tredje modell är garbage-can-modellen där beslut, problem, lösningar och deltagare 
slumpmässigt sammanfaller (Premfors, 1989). Lundqvist (1992) anser att garbage-can-
modellen24, soptunnemodellen som avser kollektivt beslutsfattande, utgår från en situation där 
målen är oklara och motsägelsefulla och där aktörerna inte förstår sin egen organisation. 
Lösningar kan komma före problemen och inte omvänt, problem definieras och omdefinieras 
där beslutsmöjligheterna är skiftande och flytande (Christensen, Laegreid, Roness, Rövik, 
2005). Att fatta beslut med rutin som beslutsform underlättar generellt beslutsfattandet och 
minskar kostnaderna. Organisationer med många närbyråkrater som har stor kontaktyta mot 
medborgarna har behov av rutiner för att kunna handla beslutsamt och för att kunna 
koordinera många aktiviteter. Fördelen med beslut fattade genom rutin är att de fungerar väl 
för normala beslutssituationer, nackdelen att de kan antas verka konserverande på 
organisationers handlingsmönster. 

Det här avsnittet visar tre olika sätt på vilken byråkrater kan vara utförare av politik. Dessa 
modeller bygger på antaganden om troliga beteenden och ger sinsemellan olika svar på hur en 
beslutsprocess ser ut. Modellerna är användbara verktyg för att förstå olika steg inom en 
beslutsprocess. Jag finner dem användbara för att förstå hela policyprocessen. I det ena fallet 
kan enligt teorin om Street-Level Bureaucrats, situationer uppstå där operativ personal kan bli 
de som i själva verket utformar politiken och inte politikerna. Den andra modellen, den 
inkrementalistiska, utgår ifrån att aktörer saknar målbilder och därför använder sig av 
alternativ som ligger nära praxis. Den tredje garbage-can-modellen menar att anledningar till 
beslut, problem, lösningar och deltagare slumpmässigt sammanfaller vilket sedan leder till att 
beslut fattas. En slutsats av detta är att ett demokratins svarta hål kan uppstå i 
beslutsprocessen men även att effekter av styrning kan te sig synnerligen svåra att mäta och 
hantera. Operativ personal som möter brukare och nyttjare har ett relativt stort 
handlingsutrymme för att avgöra precis vilka slags åtgärder eller handlingar som är lämpliga 
vid varje enskild situation. Summan av deras handlingar blir det offentliga 
handlingsprogrammet eller målet. De som beslutar om medborgarnas välfärd är förvaltningar 
och tjänstemän. Att utkräva något slags ansvar, vad gäller om åtgärderna står i 
överensstämmelse med lagstiftarens intentioner om demokrati och enskildas rättigheter, är i 
det närmaste omöjligt. Vid allmänna val är det politikerna som ställs som ansvariga inför 
något som de i verkligheten har litet inflytande över och det ’svarta hålet’ är en realitet. 

24 Soptunnemodellen består av fyra strömmar, valtillfällen, problem, lösningar och deltagare. Valtillfällen kan 
konkret gälla implementering av beslut och i modellen beskrivs dessa valtillfällen som soptunnor som strömmar 
genom systemet. Mötena mellan dessa strömmar bestämmer resultatet av beslutsprocessen, antingen kommer 
man bort från problemet eller så når man fram till ett beslut (Lundqvist, 1992). 
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De avsnitt som härefter följer inleds med en introduktion under rubriken fritid och politik.  
Med förståelsen av detta problematiseras därefter begreppet fritid och fri tid, avsnittet har 
rubriken fritid och fritidsbegreppet. Det sista avsnittet har rubriken fritiden, den fria tiden och 
upplevelsen och fokuserar på postmoderna fenomen i förhållande till den fria tiden och 
fritiden.  

Fritid och politik 

För att granska de statliga intentionerna för fritidssektorn behöver vi utveckla och skapa 
förståelse för begreppet fri tid och fritid. Följande avsnitt är ett försök till att synliggöra 
begreppen. Medborgarnas preferenser varierar över tid och avsnittet som handlar om 
postmodern fritid försöker att klarlägga olika företeelser som kännetecknar ett postmodernt 
sätt att se på fritid och den fria tiden. Men först inledningsvis några tankar om det politiska 
systemet, betydelsen av ett enhetligt begrepp och dess påverkan på fri tid och fritiden, vilket 
jag också visat i min historiska genomgång. 

J S Mill i De Grazia (1962) anser att det politiska systemet definierar vem som kommer att ha 
fri tid. Under industrialismen, och inom socialismen värdesattes arbete och fritid. Fri tid var 
belöningen för utfört arbete. En person som inte arbetade kunde inte heller ha fri tid eller 
fritid. Demokrater och socialister kombinerar skyldighet att arbeta med den rätt till arbete som 
ansågs finnas. Alla arbetare har lika rätt till arbete och det ska inte finnas någon arbetsfri 
klass. Alla har rätt till fri tid genom arbete och ingen har rätt att få mer av den fria tiden än 
någon annan. Den fria tiden, kan därmed inte förändras innan doktrinen om arbete och 
jämställdhet förändras (Ibid, 1962). 

Fritidsvetenskaplig forskning i Europa har ofta haft sina rötter i ett liberaldemokratiskt 
perspektiv, oftast utgående från termen frihet. Andra har utgått från en marxistisk tradition 
som har sett fri tid och fritiden i förhållande till arbete som De Grazia här ovan. Enligt en 
marxistisk syn på fritiden är den en spegel av det kapitalistiska samhället. I Bourdieus (1994) 
sociologiska texter finns en ambition att förklara varför vissa grupper eller individer särskiljer 
sig i olika praktiker som sport, spel eller kulturella nöjen. Den politiska arenan ser han som ett 
fält i bemärkelsen att det sker en kamp mellan olika grupper och individerna om de resurser 
som står till förfogande. 

Kritisk teori inom fritidssociologin studerar ’leisure’ som en myt eller verklighet, ’leisure’ 
som tom tid som fylls upp och ’leisure’ som en social kontroll av medborgare. Perspektiv på 
kunskap, ibland som flyktig och icke reflekterande diskuteras, auktoritära system, byråkrati 
och ledarskap likaså. Dessutom analyseras kultur, både elit- och masskultur samt 
kommunikation och massmedias roll. Slutligen belyses individens upplevelse av att vara 
privat eller offentlig (Rojek, 1995). Henry (2001) i The Politics of Leisure Policy förklaras 
hur och varför regeringar implementerar ’leisure policy’. Henry har ett kritiskt perspektiv och 
han tittar på ’leisure politics’ i Storbritannien från 1780 och framåt till millenniumskiftet. Det 
visar sig att riktlinjer för ’Leisure in the Countryside’ och ’Sport and Recreation’ drogs upp 
under mitten av 1970-talet och därefter ‘Policy for the Arts’. Henry visar hur ’leisure policy’ 
växer fram ur politisk ideologi. Politisk ideologi och ’leisure policy’ kopplar han sedan 
samman med faktorer som kön och etnicitet. Hans ibland kritiska fokus ligger på hur sport, 
kultur och fritid nyttjas för politiska poäng och hur förhållandet är mellan olika politiska 
ideologier. Han rör sig mestadels mellan statlig och lokal nivå och ibland, för att göra 
överstatliga jämförelser, till en Europeisk nivå. Från samma tidpunkt och framåt gör han en 
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separat historisk beskrivning av den omfattande och mångfacetterade kommersiella och 
volontära sektorn. Henry ser ett antal implikationer när det gäller begreppet ’leisure’. Först ser 
han att ’leisure policy’ har olika betydelse beroende på sammanhanget. Det sker lätt en 
sammanblandning mellan olika politikområden och dess syften. Han nämner rekreation och 
friskvård, fritid och fri tid, passiva och aktiva fritidsaktiviteter, aktiviteter avsedda som 
kompensation för arbetslösa eller aktiviteter som har ett mera socialt och fostrande syfte. I 
politiska termer, menar han, är ’leisure’ en tillgång som ett perspektiv inom ett av flera 
politikområden. Henry menar att det har blivit en steril debatt kring begreppet ’leisure’ och 
’leisure policy’. Han gör ett försök att reda ut begreppet och säger att, “/… the difficulty of 
providing definitions that incorporate all that is leisure while excluding all that is not. Leisure 
is defined in terms of residual time, or of its function, typically in opposition to work, in terms 
of its content, leisure activities, or as an ideal state of mind” (Henry, 2001, s. 5). Kaplan 
(1975) vill genom det vetenskapliga studiet av politik finna formerna för ett samhälle där 
målet är att möjliggöra för människor att ha fri tid och att kunna utöva aktiviteter på sin fria 
tid. Horna (1994) menar att dagens samhälle med sociala, ekonomiska, teknologiska, politiska 
och miljömässiga förhållanden utgör utmaningar för både form och innehåll i policys för 
fritiden. De Grazia (1962) ansåg att ’leisure policy’ var kontextuellt beroende och att det 
politiska systemet definierade vem som kommer att ha fri tid. Henry (2001) menar 40 år 
senare att politik har betydelse för fritidens och den fria tidens innehåll och organisering. 
Hans kritiska fokus visar också att fritiden nyttjas för att ta politiska poäng. Han visar 
dessutom att begreppet är komplicerat och omfattar många politikområden. 

Fritid och fritidsbegreppet 

Fritid är ett mångtydigt begrepp med flera gångbara definitioner. Invändningar finns 
naturligtvis mot dessa. En sådan fråga är om sömn kan inordnas i begreppet.  Frivilligt 
deltagande i olika aktiviteter under fri tid och arbetsfri tid är det fritid? Ett arbete som ger ett 
personligt välbefinnande eller tillfredsställelse, kan det vara fritid? Frivilligt arbete, under 
socialt tvång utan personlig tillfredsställelse, under arbetsfri tid eller fri tid är det fritid?  

Sebastian De Grazias stora historiska exposé Of Time, Works and Leisure från 1962 tillhör de 
klassiska texterna (De Grazia, 1962). Genom hans arbete etablerades fritiden som ett 
forskningsfält. Idag finns en omfattande internationell, både teoretisk och empirisk forskning 
om fritid, ’leisure studies’25. De Grazia menade att vem som helst kan ha fri tid men alla kan 
inte ha fritid. De Grazia ser det som en demokratisk fråga att förfoga över fritid, men det är 
inte tillräckligt för ’leisure’. Veblen (1926) ser ’leisure’ som en symbol för klassamhället och 
ett sätt att positionera sig. Veblen behandlar, i sin teori om överklassen som fritidsexploatörer, 
företeelser som lyxkonsumtion, klädernas funktion som markörer, hur sport och idrott har sitt 
ursprung i jakt och krig. Överklassen ville visa att de hade det gott ställt genom att utöva, som 
Veblen såg det, improduktiva fritidsaktiviteter. Bondesamhällets ideal av produktivt arbete 
tycktes långt bort (Veblen, 1926; Zetterberg 1998; Johansson 1997; Haglund 2001; Friberg & 
Jonsson, 1999). Veblens värderingar är starkt präglade av sekelskiftets värderingar och 
synsätt.

25 ”Inom forskarvärlden görs ibland en åtskillnad mellan leisure studies och leisure sciences. Leisure studies har  
kommit att omfatta undervisning och forskning samt publikationer inom universitetsvärlden medan leisure 
sciences omfattar definitioner, modeller och forskningsansatser företrädelsevis inom samhällsvetenskap och 
humaniora”  (Horna, 1994, s. 112). 
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Bramham, Henry, Mommaas och van der Poel (1996) menar att de i många länder inte finns 
någon riktigt översättning av ordet ’leisure’. Dessutom saknas det ofta en samlad ’leisure 
politics’. Men aktiviteter förekommer och “/ … local, national, transnational and even global 
influences mediate policy in leisure as in other areas of government activity” (s. 231). 
Begreppet fritid i svenskan har inte riktigt samma betydelse som det engelska begreppet 
leisure (Haraldson, 2004). Eskilsson (2000) menar att det inte är möjligt att göra en direkt 
jämförelse mellan fri tid och leisure. I engelskan finns två begrepp, ’free time’ eller ’spare 
time’ och ’leisure’. ’Leisure’ kan ha en vidare betydelse än ’fritid’, då det ofta kopplats till en 
viss klass, ’the leisure class’, eller en livsstil. Samma aktivitet kan betyda olika för olika 
personer vid olika tillfällen (Horna, 1994).

År 1784 var första gången som Svenska Akademin kunde belägga att ordet fritid använts i det 
svenska språket (Olson, 1997). I Nordisk familjebok från 1908 saknas ordet. I Svensk 
Uppslagsbok från 1954 finns ordet fritid med som uppslagsord (Eskilsson, 2000). I 
Nationalencyklopedin (2004-11-22) definieras fritid som den del av dygnet och veckan som 
inte omfattas av arbete, måltider och sömn.   

Haglund (2001) menar att begreppet fritid kan ses som undflyende eftersom det ur 
forskningssynpunkt är svårt att enas kring en definition. Det finns olika synsätt på vad fritid 
är, vad det kan vara, vilket innehåll de bör ha samt vilket innehåll människor faktiskt har 
under sin fritid. Kelly (1982) ser vikten av att studera ’leisure’ ur både kvalitativa som 
kvantitativa aspekter och menar att när ’leisure’ uttrycks kvalitativt kan i princip alla 
aktiviteter, var som helst för vem som helst inkluderas.  

År 1962 kom den första fritidsutredningen, där fritiden definierades som all den tid en person 
fritt förfogar över och som inte är bunden av arbete utom eller inom hemmet. Om personen 
däremot av fri vilja ägnar mer tid åt sitt arbete än det som krävs så räknas detta som 
fritidssysselsättning. Enligt (Torkildsen, 2003; Rojek, 1995; Horna, 1994), har ett hundratals 
teorier och beskrivningar av ’leisure’ skrivits under 1900-talet26. Torkildsen (2003) gör 
följande iakttagelse; 

The English word ‘leisure’ appears to be derived from the Latin licere, ‘to be permitted’ 
or ‘to be free’. Han fortsätter, Hence the French word loisir, meaning ‘free time’, and the 
English word ‘licence’ – permission or freedom to act. Thus the word ‘leisure’ is 
associated with a complexity of meanings in our language. Generally it is defined in 
terms of ‘freedom from constraint’, ‘opportunity to chose’, ‘time left over after work’ or 
as ‘free time after obligatory social duties have been met’ (Torkildsen, 2003, s. 73).  

Torkildsen (2003) har valt följande definition: ‘leisure as time’, ‘leisure as activity’, ‘leisure 
as a state of being’, ‘leisure as an all pervading’, ‘holistic concept’ och ‘leisure as a way of 
life’27. Olson (1999), Carlsson (1995) och Friberg och Jonsson (1999) använder sig av 
Torkildsens definition som bas. De definierar fritid som tidskvantitet med en åtskillnad 
mellan fritid och tvångstid. Fritiden ses som den tid som står till förfogande och som man kan 
bestämma över när man har gjort de nödvändiga förpliktelserna. Fritid som aktivitet, ses 
främst som ett sociologiskt verktyg där man har försökt att ta reda vem som har utfört olika 
aktiviteter, när och hur ofta. Fritidens kvalitetsaspekter lämnas dock utanför. Fritid kan ses 

26 “Many readers, particularly novices to leisure studies, might find the number and variety of leisure definitions 
or conceptualizations rather overwhelming, perhaps even confusing” ( Horna, 1994, s. 43). 
27 Haywood, Kew, Bramham, Spink, Capenerhurst och Henry talar om ’Leisure as residual time’, ’Leisure as 
activities’, ’Leisure as functional’, ’Leisure as freedom’, ’Leisure and play’ och ’Leisure and work’ (Haywood, 
Kew, Bramham 1990). 
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som ett tillstånd, ett mentalt tillstånd eller ett sinnestillstånd och en åtskillnad görs mellan 
fritid och fri tid. Fritid som holistiskt begrepp utgår från en helhetssyn på människan. Den 
gamla dikotomin mellan arbete och fritid kan sägas vara upphävd. Den sista aspekten i 
Torkildsens definition, fritid som livsstil, berör inte Olson (1999). Friberg och Jonsson (1999) 
menar däremot att arbetet kan vara både ett sätt att leva, en livsstil, likväl som det kan vara ett 
sätt att försörja sig på.  

Tåhlin (1985) gör i sin uppföljning av låginkomstutredningen på 80-talet en definition av 
termen fritid i vid mening. I utredningen har den setts som den tid som återstår av 
dygnet/veckan när tid för sömn, personlig hygien, tid för hushållsarbete och bruttoarbetstid28

har räknats bort. Den restpost som uppstår ansågs inte spegla fritid direkt eftersom 
undersökningen saknar uppgifter om tidsåtgång till vissa sysslor som måltider, barntillsyn och 
annat som kan räknas som plikter. Tåhlins undersökning som avser åren 1968, 1974, 1981 
visar att den totala aktivitetsnivån avseende fritidsaktiviteter har ökat allt eftersom. Läsning 
och arbete i trädgården är ett vanligt sätt att använda fritiden. Undersökningen kunde, förutom 
en höjning av aktivitetsnivån, också påvisa en viss utjämning av skillnaderna mellan olika 
befolkningsgrupper i samhället. 

Westlander (1976) har i ett forskningsprojekt rörande förhållandet mellan å ena sidan 
individens förvärvsarbete och å andra sidan innehåll och utbyte i den övriga livssituation gjort 
följande distinktion. ”Med arbetsfri tid avses då den tid som återstår efter förvärvsarbete, 
hemarbete och eventuella andra uppgifter som är att betrakta som rena förpliktelser” (s. 8). 
Haraldson (2004) instämmer i detta och skriver att från början av 1900-talet har fritid främst 
definierats i förhållande till antingen arbete eller lönearbete.  

Gratton och Taylor (2000) utgår från följande definition " / … the main indicators of leisure 
time are commonly indicators of paid work, since leisure time in its broadest sense is time 
free from such work” (s. 35). Många tidiga studier såg ’leisure’ som den tid som blev över, 
’residual time’. Andra fritidsforskare såg ’leisure’ som extra tid, ’spare time’ och intresserade 
sig för vilka aktiviteter som människor ägnade sig åt (Haywood, Kew, Bramham, 1990). 
Horna (1994)  argumenterar för en definition av ‘leisure’; 

/… som en njutbar erfarenhet i vilken personer väljer att fritt delta i när tid ges eller som 
speciell aktivitet, i ett sammanhang och i begränsning av kulturella- och socioekonomiska 
faktorer samt kön. Fritidserfarenheter kan vara objektiva och/eller subjektiva, kan räcka 
länge eller vara korta, planerade eller spontana, bara vara för sin egen skull eller som 
terapi/kompensation, sällskaplig eller solidarisk handling (egen översättning, viii). 

Rojek (1995) utgår i sina studier från kategorierna kön, klass, kultur och etnicitet och 
behandlar fritidens materiella och mentala bas från ett sociologiskt perspektiv. Han menar att  
/ … there is a discursive level to leisure studies … / ( s. 1). Under kapitalism och modernitet, 
som Rojek uttrycker det, har det funnits en tendens att associera ’leisure’ med flykt och frihet. 
”By committing ourselves to decentring leisure we emancipate leisure from the modernist 
burden of necessarily connoting freedom, choice, life satisfaction and escape with leisure. We 
recover what the illusions of modernism have concealed” (s. 192). Han ser fri tid och frihet att 

28 Bruttoarbetstiden består av nettoarbetstid som är ordinarie arbetstid, övertid, förberedelsetid och extra arbete 
samt raster och resor. Syftet med begreppet bruttoarbetstid var att få ett mått på den totala tidsåtgången som 
förvärvsarbetet medförde för individen och för att kunna sätta detta i relation till fritiden (Tåhlin, 1986). 
Lindar (2001) hänvisar också till Låginkomstutredningen (1971) och talar om total arbetstid som ordinarie 
arbetstid, övertid, förberedelsetid samt extra arbete. När han sedan lägger till resor och raster får han ett en 
bruttoarbetstid (Lindar, 2001). 
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handla som en social konstruktion29, ofta med utgångspunkt från sociologisk fenomenologi, 
där studier av det dagliga livet ingår. ’Leisure’ har koppling till frihet, val, flykt och 
tillfredsställe i våra liv och är en social konstruktion som varierar historiskt.  
Inom samhällsvetenskap, främst i USA, Canada och Storbritannien, används sedan 1982 ordet 
’serious leisure’. Med ’seriuos leisure’ avses en systematisk strävan av en amatör, volontär 
eller en som utövar en aktivitet som hobby, att finna aktiviteter som är betydelsefulla, 
intressanta, och till vilka de kan hänge sig åt. Det är aktiviteter som beskrivs ge framgång, 
kunskap och erfarenhet.  ”/… the atmosphere of serious leisure, which is characterized by, for 
example, significantly greater flexibility, openness, experimentation, and lack of coercion” 
(Stebbins, 2004, s. 49). Att utöva ’serious leisure’ ses som en möjlighet för individer som 
exkluderats från arbetslivet. ’Leisure’ ses som en demokratisk möjlighet i samhället mer än 
vad tillträde till arbetslivet gör. Valtonen (2004) gör en jämförelse mellan miljöförstöring och 
att sätta sina skor på bordet. Det blir smutsigt och det finns ett behov av rengöring. De Grazia 
(1962) skriver även om de moraliska aspekterna, fri tid är inte skilt från moraliska aspekter 
menar och exemplifierar med brott och andra kriminella handlingar. 

Kaplan (1975) presenterar, från sin sociologiska forskning från 1950- och 60 talet, ofta 
baserad på sekundärdata från USA, sex teoretiska modeller, var och en kopplade till olika 
aspekter på fritiden. De aspekter som belyses är motivationens betydelse, tidsåtgång för olika 
aktiviteter, eventuell utrustning, kostnader och fritidens syfte. Den humanistiska modellen tar 
sin utgångspunkt från de gamla grekerna och deras syn på fri tid och kontemplation. 
Terapimodellen är vad vi idag skulle föra in under området rekreation och friskvård och den 
kvalitativa modellen visar på den tid som blir över när vi har gjort det som anses som 
nödvändigt för att vi ska kunna leva. Den institutionella modellen är ett försök att 
åskådliggöra beteenden och mönster skilda från religiösa och moraliska aspekter men även 
politiska samt det som rör familj och utbildning. Den epistemologiska modellen relaterar till 
fritidens aktiviteter och mening med fritiden. Ett analytiskt och estetiskt perspektiv på världen 
förutsätts. Slutligen i den sociologiska modellen, ses fritiden som en konstruktion. Han 
fokuserar på processer där mening skapas. Han talar om det politiska systemet som skapar 
och distribuerar makt och om fritidens grundstenar, utbildning, arbete och familjen, som 
påverkas av detta. Hans slutsats är att det finns och har genom olika tidsepoker i olika kulturer 
funnits unika möjligheter till ’leisure’. Neulinger (1981), ofta refererande till Kaplan (1975), 
ser ’leisure’ rent psykologiskt som ett tillstånd, ’ leisure as a state of mind’.  

Horna (1994) menar att ’leisure’ har blivit mycket mer än bara den lilla tid som blivit över 
efter arbetet. De finns de som spår att ’leisure’ kommer att bli allt mer betydelsefullt, 
åtminstone i den industrialiserade delen av världen, och menar han, att det i framtiden kan 
resultera i ett fritidssamhälle. Horna har ett psykologiskt, socialpsykologiskt och sociologiskt 
perspektiv i sin forskning och anser att ’leisure’ betyder olika för olika personer, grupper eller 
individer. Det gäller även hinder och möjligheter till att utöva fritid. Han drar exempelvis 
paralleller till arbetslösa och deras syn på fri tid som något onödigt ont. ”Leisure can not be 
equated with free time, but it definitely thrives better when there is adequate discretionary 
time ”(Horna, 1994, s. 233).  Det finns forskare som teoretiskt utgår från antingen en 
subjektiv eller objektiv definition av begreppet, men han menar att det är ett mångfasetterat 
begrepp. Han anser att de flesta tidiga studier har sett ’leisure’ som ’residual time’, tiden efter 
arbetet, slutet av veckan eller året. Några skiljer mellan frihet till eller frihet från arbete. 
Andra forskare menar att leisure är en lista på speciella aktiviteter som människorna gjort 
under sin ’spare time’.

29 Se även Bjurström (1998, s 68) ”/ … fritid är en social konstruktion…”/  (Bjurström, 1998). Den moderna 
ungdomspolitiken och ungdomars fritidskulturer.  I  Zetterberg (1998).  
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Valtonen (2004) gör en kritisk granskning av begreppet fri tid. Valtonen (2004) använder 
genomgående begreppet ’free time’. Begreppet ’leisure’ används inte alls i avhandlingen vars 
empiriska del är genomförd i Finland. Utgångspunkten är att fri tid är en historiskt 
konstruerad kategori. För förståelse av den fria tiden har fyra symboler utvecklats ‘battle with 
temporal systems’, ‘battle with boundaries differentiating work and free time’, ‘dirty and 
clean free time’, och ‘waking and sleeping’. Subvärlden, som kallas fri tid, ser hon som en 
mental värld. Med det avser hon hur vi tänker om den fria tiden som fri eller bunden. 
’Boundaries’ serverar olika tankar i en symbolisk värld för att vi skall kunna tänka på rätta 
saker vid rätt tid och plats. Detta förmår oss förstå att vi kan tänka på frånvaro av arbete, eller 
närvaro av ’leisure’ aktiviteter eller genom att förhålla oss till tidsrymden.  Hon för också in 
moraliska aspekter genom begreppen smutsig och ren fri tid. Avvikande från annan forskning 
är att kategorin sova tillförs arbetet som ett nöje, inte som en nödvändighet. ”Pleasure free 
time may mean that one sleeps well” (Valtonen, 2004, s. 30). Valtonen använder symboler 
och gränser i sina beskrivningar och i sin forskning och vill belysa begreppet fri tid. Metoden 
är språk/konstruktivistisk och Valtonen har använt sig av fokusgrupper. Dessa grupper har 
gett henne små historier, som har blivit kollektiva historier. Undersökningen visar att det inte 
är något motsatsförhållande mellan arbete och fri tid eftersom subvärlden som kallas fri tid är 
en mental värld, en tankekonstruktion. 

Kelly (1982) har studerat statliga rapporter, gjort kvantitativa undersökningar och intervjuer 
och har funnit att fritiden är en del i den personliga och sociala utvecklingen. Han försöker 
klarlägga sambandet mellan arbete och ’leisure’ och hur ’leisure’ förändras under en 
livscykel. En annan fråga är hur fri ’leisure’ egentligen är och om den är beroende av andra 
sociala och socioekonomiska faktorer. Kelly (1982) frågar sig om skola och utbildning kan 
förbereda för en god fritid. Kön, sexualitet och ’leisure’30 diskuteras och han frågar sig vilka 
erfarenheter vi kan dra kring ’leisure’ och olika subkulturer beroende på kultur, livsstil eller 
lokala kulturer. ’Leisure’ och hållbar utveckling diskuteras, resande, platser och dess 
betydelse och resan som ett mål i sig eller resan som en upplevelse. Andra aspekter är 
’leisure’ i framtiden, ’leisure’ och en teknisk utveckling. Han belyser den kommersiella 
friskvården, populärkulturen, den verkliga eller mediala, som han uttrycker det. Slutligen 
problematiseras naturen och ’leisure’.  

I svenska fritidsundersökningar används begreppen instrumentell och expressiv (SOU 1996:3; 
Olson 1999). En instrumentell fritidsaktivitet eller fritidsstil kräver oftast föranmälan, den är 
tidsbunden och deltagandet sker regelbundet. En instrumentell aktivitet kännetecknas av klart 
uttalade mål och av att den är sluten. Expressiv fritidsstil eller fritidsaktivitet är mera inriktad 
på kortsiktiga mål, ingen föranmälan krävs, aktiviteten är varken tids- eller regelbunden.
Eftersom den enskilde individen själv kan delta när hon eller han har tid och lust kan 
aktivitetstypen kallas öppen.

Kritik har framförts på att kvinnors erfarenheter av olika slag inte har kommit till sin rätt inom 
fritidsforskningen. En stor del av den forskning som gjorts kring fritid och den fria tiden 
belyser ofta mäns erfarenheter av fritidsaktiviteter. Liten vikt har tagits till kvinnors definition 
av fritid. Fritiden och den fria tiden varierar dessutom beroende på livssituation, tid och plats. 
Den bild som tar form när fritidens framväxt studeras är att utformning och innehåll till stor 

30 Geoffrey Godbey tar i sin bok Leisure in your life – an Exploration upp ’Leisure and Sexuality’.  Han gör 
historiska nedslag från greker och romare, reformationen och  fram till 1900-talet. Han talar om pornografin i 
konst, litteratur, bio och om prostitution som en del av vårt samhälle. Vidare talar han om ’The Gay and Lesbian 
Revolution’ och om ’Sexual behavoir och Sexual Needs’ (Godbey , 1999). 
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del skapats utifrån hur män ser på fritid och efter ett manligt livsmönster. Fritidsforskning av 
vår fria tid och fritid är påverkad av rådande könsideologier i hemmet och/eller på 
arbetsplatsen samt av mansdominerade strukturer och fattade beslut som sätter gränser (SOU, 
1996:3).

Feministisk fritidsforskning handlar oftast om att behandla frågor som rör kvinnors rätt att på 
jämlika villkor delta i fritidsaktiviteter. En viktig aspekt är att finna analysmetoder som inte 
exkluderar kvinnor och kvinnors erfarenhet. Ledande namn inom den feministiska 
fritidsforskningen är Rosemary Deem från Storbritannien och Karla Henderson från USA 
(Eskilsson, 2000; SOU 1996;3; Olson, 1997). Deem intresserar sig för strukturer, hur 
kvinnors fritid struktureras teoretiskt och praktiskt. Hon började ställa frågor om fritidens 
betydelse för kvinnor och gick därmed emot de forskare som accepterat antaganden om att 
fritiden sett lika ut för både kvinnor och män. Hendersons fokus ligger på teoretiska analyser 
och utveckling av begrepp. Hon gör en dekonstruktion av begreppet och menar att fritid inte 
enbart kan definieras utifrån tid och aktivitet. Till detta måste läggas aktiviteter som ger 
meningsfull erfarenhet (Eskilsson, 2000; SOU 1996:3; Horna, 1994).

Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns en mängd definitioner av begreppet fritid 
och fri tid. Svenska forskare som Bjurström (1998) ser fritid som en social konstruktion och 
Haraldson (2004) väljer i sin forskning att exkludera förvärvsarbete och hemarbete. Kaplan 
(1960) definierar ’leisure’ som en aktivitet eller ett kluster av aktiviteter. Andra forskare som 
Torkildsen (2003) ;Horna (1994); Tåhlin (1985); Westlander (1976); Gratton & Taylor (2000)  
inkluderar delvis alla dessa tre tillstånd; ’leisure’ som tid, aktivitet eller tillstånd. Det är inte 
svårt att dra slutsatsen att en jämförelse mellan olika forskningsresultat skulle innebära 
implikationer avseende validitet och reliabilitet. Nästa avsnitt belyser begreppet postmodern 
fritid och dess kännetecken för att sedan kopplas ihop med medborgarnas preferenser av den 
fria tiden och fritiden. 

Fritiden och upplevelsen

En värdeförskjutning har skett i samhället och inom fritids- och upplevelseområdet märks den 
tydigt. Många unga känner en maktlöshet (Tebelius & Ericsson, 2001). Ronald Ingelhart har 
studerat värderingsförändringar i ett antal länder i Europa och funnit att medborgarna under 
1980-talet var mer intresserade av själslig livskvalitet än av materiell framgång. Svensk 
attitydundersökning visar att medborgarna inte blivit mindre benägna att bidra till vårt 
välfärdssystem men att deras värderingar är mer individualistiska (Johansson, 2002; 
Blomqvist & Rothstein, 2000). Detta påverkar synen på fritiden, den fria tiden och 
upplevelse.

I detta avsnitt vill jag belysa det samtidstillstånd som beskrivs som postmodernt. Väl 
medveten om begreppets breda definition31 så vill jag inledningsvis tala om hur jag använder 
begreppet. Min utgångspunkt har varit att det postmoderna samhället visar på en på ökad grad 
av globalisering, tendenser till en ökad individualisering och en värdeförskjutning avseende 
den fria tiden och fritidens omfattning och innehåll. Det moderna samhällets grunder kan säga 
ändras i riktning mot osäkra postmoderna32 livsformer. Detta innebär förändringar, både på 

31 Alvesson och Sköldberg (1994) skriver att etiketten postmodern är ofta förekommande och har en bred 
spännvidd av diverse fenomen, stilar och aspekter som betecknas med samma ord. Se även  Alvesson (2003). 
Gert och Biesta (1999) anser att det är närmast omöjligt att ge en exakt definition av postmodernism. 
32 Enligt  Habermas har den förmoderna tiden karakteriserats av hierarkiska och auktoritära strukturer medan 
moderniteten lett till att alltfler medborgare har krävt rätt till att ha sin egen ståndpunkt och att uttrycka sin egen 
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kort och på lång sikt, för en offentlig förvaltning som ska verka i demokratins tjänst. Med 
postmoderna livsformer avser jag nya företeelser inom idrott, kultur, turism, friluftsliv, 
rekreation och friskvård. Nedan utvecklar jag utifrån olika aspekter fenomenet postmodern 
fritid. 

Enligt Haglund (2001) har begreppet postmodernt uppstått som ett sätt att se på vårt samhälle 
och på den riktning som vi är på väg mot. Att beskriva samhället från ett postmodernt synsätt 
är att påstå att det har blivit teknifierat, konsumtionsinriktat, individualiserat och privatiserat. 
Featherstone (1998) menar att;

With respect to the contemporary Western city it has been argued that postmodern and 
post modernizing tendencies can be observed in the new urban spaces which point to a 
greater aestheticization of the urban fabric and the daily lives of people, the development 
of new consumption and leisure enclaves (such as shopping centres, theme parks, 
museums) and the drawing back of new middle-class gentrifying populations into the 
inner city. These postmodern impulses suggest less strong neighbourhood identifications 
and a less fixed habitus or rigid set of dispositions and classifications into which 
encounters are framed. Some of the new urban lifestyle point to a de-centring of identity 
and a greater capacity to engage in a de-control of the emotions and aestheticized play 
(Featherstone, 1998, s. 109). 

På 1970-talet skriver Hall (1976) att traditionella beskrivningar av fritidens funktion är 
rekreation, underhållning, förströelse och personlig utveckling. Tjugo år senare, på 1990-talet 
ser Bjurström (1998) tecken på att fritiden på ett grundläggande sätt håller på att ändra 
karaktär. Tydliga tendenser till individualisering och en tilltagande differentiering mellan 
barn, ungdomars och vuxnas fritidsvanor. Han ser också en upplösning av åtskillnaden mellan 
olika livsområden och en framväxt av nya områden. ”Möjligtvis håller också åtskillnaden 
mellan arbete och fritid på att luckras upp” (Bjurström, s. 79). Bjurström (1998) ser det 
moderna postindustriella samhället som ett upplevelsesamhälle där en ny 
upplevelserationalitet uppstår och påverkar både kropp och medvetande. ”Det postindustriella 
samhället och dess utbud av upplevelsebaserade värden styr medborgarnas förväntningar på 
och utnyttjandet av den fria tid som finns att tillgå” (Bjurström, 1998, s. 68). 

Några år senare skriver Nilsson (2002) om en ny fas i samhället som kvalitativt skiljer sig från 
det förindustriella och industriella samhället. Ibland kallas det för ett informations- och 
konsumtionssamhälle, ibland för ett postindustriellt samhälle. Villkoren för arbetets 
organisation och människors värderingar ser annorlunda ut än tidigare och ”/ … i fotspåren av 
denna samhällsförändring förutspås stora förändringar inträda på fritidens område” (Nilsson, 
s. 52; Larsson 2002; Ericsson & Tebelius, 2001). Olson (1999) menar att vi har lämnat 
industrisamhället, som skapade en skarp gräns mellan arbete och fritid och är på väg in i ett 
post- eller efterindustriellt samhälle med en annan arbetsorganisation och en annan inställning 
hos människor. Även han menar att ”/ … gränsen mellan arbete och fritid håller på att luckras 
upp” (Olson, 1999, s. 23). 

Rojek (1995) analyserar begrepp som ’cyberspace’, ’hyperreality’, ’neo-tribalism’ lyfts fram i 
den meningen att individer med samma intressen och värderingar söker sig tillsammans. Detta 

identitet nationellt, etniskt, sexuellt och religiöst. Enligt Habermas måste man både filosofiskt och politiskt 
arbeta sig igenom denna diskursmångfald. Reaktionen på detta kallar han för postmodernism ( Gert & Biesta, 
1999). 
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skulle i sin tur, enligt Rojek, leda till utveckling av ett postmodernt fritidssamhälle. Andra 
postmoderna tendenser som han identifierar är viljan av att ta risker, söka utmaningar och ta 
personliga eller kollektiva risker. Postmoderna fenomen som att dyrka legender, celebra 
personer och kändisar samt de platser som har blivit kultförklarade uttrycks som ’necro 
fever’. Estetiken har en naturlig plats, i det postmoderna samhället. För en del individer 
innebär den fria tiden att pröva en mängd olika fritidsaktiviteter. Postmodern ’leisure’, enligt 
Rojek kännetecknas av att det är fartfyllda aktiviteter och att det är täta förändringar inom 
många områden (Rojek, 1995). 

Lindar (2001) hävdar att begrepp som upplevelseindustri, upplevelsesamhälle och 
upplevelsebaserat lärande är ord och begrepp som förekommer allt oftare. Det finns även de 
som menar att fritid eller fri tid som inte känns bra och ger en positiv upplevelse egentligen 
inte är fri tid eller fritid. Den allt mer omfattande fokuseringen på upplevelser, förväntas ge 
individen ökad frihet att uttrycka sig som denne själv vill. I dag talas det om 
upplevelseindustrin och dess kraftiga tillväxt, om upplevelserummet och dess effekter på 
användarnas beteende (Wahlström, 2002; Olszewska & Roberts, 1998; Rojek (1995). En 
postmodern konsumtion har växt fram med nöjes- och temaparker, hembygdsspel, stora 
centrum för shopping, festivaler, kulinariska upplevelser, museer och mycket annat. Det 
handlar om positiva upplevelser, om känslor, välbehag, lek och uppfyllelse av drömmar i en 
process där individen i olika grader aktivt deltar. Individen kan vara mentalt närvarande, som 
åskådare, eller fysiskt och mentalt närvarande som medproducent (Featherstone, 1991).  

Arnegård (2002) ställer sig frågande till om vi inte alltid har upplevt vår omvärld och de 
aktiviteter vi varit involverade i. Givetvis, svarar han sig själv men, ”/…  att fokusera på och 
att framhäva själva upplevelsens betydelse, har under senare år blivit betydligt vanligare” (s. 
109).  Det är en känsla av glädje och välbefinnande en känsla av förmåga och kontroll som 
individen upplever. När individen söker en sådan upplevelse är det typiskt att utövaren 
bedriver den bara för sin egen skull. Individen går helt upp i aktiviteten och är så uppslukad 
att ingenting annat tycks betyda något. Bjurström (1998) ser ”/... övergången till 
upplevelsesamhället som att människan inte längre får sitt värde av vad hon är eller har, utan 
av vad hon upplever” (Bjurström, 1998, s. 84). Starka upplevelser via sporter kan ses som ett 
sätt för många ungdomar och vuxna att uttrycka sig, visa sin stil eller smak, att vara någon. 
Ofta är själva upplevelsen så njutbar att man vill fortsätta göra det, även om priset är högt. 
Utövaren använder alla sina krafter och förmågor, återkopplingen kommer direkt, utövarna 
känner att de har kontroll och upplever därmed glädje, ’deep flow’ (Arnegård, 2002, 
Csíkszentmihályi, 1999). Haraldson (2004) menar att ”/ … en av dessa förändringar handlar 
om ökad individualisering” (s. 18) och fortsätter ”/ … andra hänvisar till 
värderingsförändringar bland den yngre delen av befolkningen och menar att den yngre 
generationen i högre grad antagit ett postmateriellt förhållningssätt … / ” (s. 19). 

O´Dell (2002) intresserar sig för upplevelsernas kulturella och sociala anatomi samt för dess 
ekonomi. Han försöker förstå upplevelser som kulturella företeelser. Upplevelser skapas 
tillsammans av människor och genom att fånga tidsandan vill han förstå upplevelsens yttre 
materialitet. Upplevelser, lek och lekfulla aktiviteter sammankopplas ofta med den fria tiden 
och fritiden. I den klassiska boken Homo Ludens33, beskrivs leken som en temporär teaterlik 
värld och en aktivitet som genomförs för sin egen skull (Rojek, 1995). En aspekt av leken kan 

33 Med begreppet Homo Faber menas den tid då arbetet  stod som det centrala, ett mänskligt fundamentalt behov 
och där lek och socialt engagemang var en parentes. Rojek (1995) refererar till Huizinga (1947) och menar att 
Huizingas diskussion om Homo Ludens är diametralt olik den modell om Homo Faber som bland annat 
utvecklats genom Habermas (1971, 1973), (Rojek, 1995).  
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vara negativism, att medvetet och provokativt bryta mot regler (O’Dell, Gyimóthy, Mykletun, 
2002). Leken finns också som ett inslag i den konsumtionskultur som håller på att utvecklas. 
Ett upplevelseinnehåll byggs in vid lansering, köp och leverans av en produkt eller tjänst. I 
den nya postmoderna konsumtionen, där kunden är producent, betraktare eller köpare, spelar 
arkitektur, inredningens design, estetiken – den konstnärliga utsmyckningen en allt större roll 
(Mossberg, 2003; Rojek; 1995). Torkildsen (1999) ser ‘pleisure’ som hjärtat det som 
sammanbinder lek, rekreation och ‘leisure’. ‘Pleisure’ principen innebär att kvalitén i 
fritidsaktiviteten i sig är viktigare än aktiviteten som sådan. 

Bjurström (1998) har, i ett försök att extrapolera framtida tendenser, ställt sig frågande till hur 
nya upplevelseorienterade aktiviteter passar in i fritidspolitikens föreningsmodell. Han frågar 
vidare, om den moderna ungdomspolitiken är anpassad till upplevelsesamhällets föränderliga 
utbud av fritidsaktiviteter och fritidsverksamhet. Han ser inte heller en tydlig 
demarkationslinje mellan god och dålig fritidssmak. ”Olika fritidspreferenser och 
sysselsättningars värde fluktuerar tvärtom över tid och är utsatta för såväl värdestegringar som 
inflationsprocesser” (Bjurström, 1998, s. 87).  

Johansson (1997) ställer sig frågande till vilka möjligheter vi har till en meningsfull fritid. Är 
det tid eller pengar eller både och som avgör vad vi fyller vår fritid med eller är det sociala-, 
politiska- och demografiska faktorer som påverkar graden och arten av aktivitet. Resultat 
visar att ”/ … den sociala, politiska och ekonomiska resursstyrkan avspeglas i vår fritid så till 
vida att de människor som är socialt, ekonomiskt och politiskt resursstarka också har en mer 
aktiv fritid” (Johansson, 1997, s. 253). Detta avser både graden och arten av aktivitet. Hall 
(1976) och senare Engström (2002) konstaterar att hur människor utnyttjade sin fritid på 
1970-talet i stor utsträckning var beroende av sociala och ekonomiska faktorer. Bjurström 
(1998), drygt 20 år senare, menar att det sätt som människor utnyttjar sin fritid på är bestämt 
av deras bakgrund, socioekonomiska kategorier, sociala klasser och köns-, ålders-, etniska- 
och geografiska skillnader. Dessa skillnader avspeglar sig också i upplevelsesamhället. 

Sammanfattningsvis har vi i det här avsnittet kunnat se några exempel på svensk välfärds- och 
fritidspolitik. Jag har också visat på en utveckling mot vad som på senare tid av vissa forskare 
har kommit att kallas för en postmodern fritid. I det postmoderna fritidssamhället har 
medborgarna utvecklat allt mer individuella fritidspreferenser samtidigt som produktionen av 
fritidstjänster flyttas från den offentliga sektorn. Detta innebär en utmaning för stat och 
kommun i fråga om att möta medborgarnas behov och förväntningar av fritidskonsumtion, 
också ibland laglig rätt av fritidsaktiviteter. Detta dilemma leder mig in på mina 
forskningsfrågor och mitt syfte som tidigare presenterats. 

Teoretisk referensram – en sammanfattning 

När det gäller fritidsbegreppet har jag funnit Bjurströms, (1998), Rojeks (1995) och 
Haraldsons (2004) definition användbar. De utgår alla från att fritid är en social konstruktion, 
Det vill säga en process där mening skapas. En meningsfull fritid kan ses som en positiv 
erfarenhet där personer väljer att fritt delta i när tid och möjlighet ges. 

Från fritidsvetenskaplig forskning kommer jag som Stebbins (2004) och Horna (1994) att utgå 
från att ha fri tid och kunna utöva en fritidsaktivitet, är en demokratisk och mänsklig rättighet.
Från det fritidsvetenskapliga fältet kommer jag att använda mig av ett strukturella kritiska 
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perspektiv där jag ser fritidssektorn som ett område för att vara ett diplomatiskt och 
ideologiskt verktyg för att kunna ta politiska poäng (Henry, 2001).

För den statsvetenskapliga analysen hämtar jag inspiration från olika källor. När det gäller 
statens styrning och uppgift, institutionernas roll och organisering av verksamhet och hur 
detta kan implementeras har jag funnit Rothsteins arbeten användbara. Rothstein som skiljer 
mellan statsförvaltningens uppgift ur två perspektiv, det ena är den autonoma principen där 
medborgarna önskar att staten låter dem själva ansvara för sina livsprojekt. Det andra 
perspektivet det kommunitära innebär att staten står för vissa kollektiva moraliska principer 
och visar på sätt att leva. Jag ser också hans olika förvaltningsmodeller, den legal-
byråkratiska, professionella, korporativa, brukarorienterade-, politikerorienterade och 
lotteribaserade modellen som användbara vid genomgången av mitt empiriska resultat. 
Blomqvist & Rothstein (2000) talar om skillnaden mellan offentlig verksamhet som bedrivs 
inom den offentliga sektorn alternativt inom en privat marknad. På liknande sätt skiljer 
Lundqvist (1992) mellan de som arrangerar, producerar och finansierar olika typer av 
verksamhet. Premfors, Ehn, Haldén, Sundström (2003) talar också om styrningsideal, 
offentligt eller privat och om styrformer som demokrati/byråkrati och marknad/civilsamhälle. 
Rothstein & Pierre (2003) skriver om det institutionella systemet och om institutionernas 
inneboende kraft. De kan utmana eller reproducera rådande förhållanden. (Rothstein, 1994, 
1997, 2001; Blomqvist & Rothstein, 2000; Rothstein & Pierre, 2003).

Lundqvist (1992) anger tre typer av implementeringsstyrning som jag har utgått ifrån för att 
konstruera en teoretisk modell som stöd för min analys (se figur 1). Implementeringen avser 
förvaltnings-, organisations- och samhällsstyrning och kan sägas vara länkar i den kedja som 
implementeringen av statliga beslut består av. Lundqvist (1992) har studerat den faktiska 
processen, medan jag endast studerar dokument. Därför har jag anpassat begreppen i min 
modell efter detta. 

Implementeringskedja   Innehåll 

Samhällsnivå  Mål, värderingar och intentioner  

Förvaltningsnivå     Modeller och styrningsideal       

Prioriteringsnivå     Organisationer, institutioner,
grupper av individer och aktörer 

Figur 2. Analysmodell. 

Begreppet samhällsnivå anger att det är en text som tillkommit i ett politiskt kontextuellt 
sammanhang som visar på statlig styrning och viljeinriktning.  Med detta menar jag att det 
finns partipolitiska program som styr innehållet i texterna. Under rubriken samhällsnivå, som 
avser hur politikerna genom riksdag och regering vill styra förvaltningen, redovisar jag de 
mål, värderingar och intentioner som anges inom de olika sakområdena. Den övergripande 
nivån, samhällsnivån följs sedan av en förvaltningsnivå där det idealt är tänkt att statliga 
intentioner på samhällsnivå skall förverkligas genom föreslagna modeller och 
styrningsformer.  



Teoretisk referensram 

41

Under rubriken förvaltningsnivå redovisas de modeller och styrningsideal som uttalats och 
lyfts fram i de undersökta dokumenten.  Lundqvist (1992) och hans arbete om 
förvaltningsstyrning och olika förvaltningsmodeller, speciellt organisations- och 
informationsstyrning och den legal-byråkratiska modellen samt den professionella modellen, 
har jag funnit som användbara. Anledningen till detta är att han i sin modell visar på flera 
olika sätt att utöva förvaltningspolitik på, nämligen att skapa organisationer, att styra genom 
information, utbildning och forskning samt genom att lagstifta och utfärda förordningar. Även 
hans processmodell som talar om ärenden som initieras, bereds, beslutas, implementeras och 
slutligen kontrolleras använder jag mig av och likaså Christensen, Laegreid, Roness, Rövik, 
(2005), Premfors, Ehn, Haldén, Sundström (2003) och deras tankar om beslutsmodeller och 
beslutsprocesser och effekterna av dessa. Jag menar att mål i offentliga organisationer är 
komplexa och har många områden, aktörer och aktiviteter att ta hänsyn till. 

Slutligen under rubriken prioriteringsnivå redovisas de institutionella spelregler som angetts, 
de organisatoriska lösningar som prioriteras samt de aktörer och grupper av individer som 
identifierats i texterna. Prioriteringsnivån avser därmed att visa förvaltningens interna 
styrning. Lipskys med flera (1980) tankar om närbyråkrater och deras roll som de verkliga 
utförarna av fritidspolitiken är aktuella i detta sammanhang.  

I detta arbete jämställs närbyråkrater med offentligt anställda inom fritidssektorn vilka jag ser 
som utförare av fritidstjänster och som i sitt dagliga arbete har stor faktiskt handlingsfrihet att 
utöva sitt arbete. Om vi talar med Lipsky med flera innebär att de i realiteten blir de som 
utformar politiken inom sitt område. I kommande kapitel övergår jag till att diskutera de 
metodologiska förutsättningarna för den empiriska studien. 
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Den empiriska studien 

Valet av forskningsmetod och ansats hänger nära ihop med vilken vetenskapssyn som vi 
ansluter oss till, hur samhället i stort ser på vetenskap och andra faktorer som vilken 
forskningsmiljö vi befinner oss i. Förenklat kan sägas att det handlar om ontologi, om hur 
verkligheten är beskaffad och om epistemologi, grunderna för vårt vetande och hur vi kan 
veta något. 

Francis Bacon som levde för 400 år sedan brukar anges som föregångare till den moderna 
vetenskapen. Kunskap för Bacon var att göra sig av med alla fördomar som han ansåg låste 
tankarna till vissa modeller. Han kallade detta för ’idola theatri’, teaterns fördomar, vilka 
består i att vi lätt låter oss influeras av tidens strömningar och aktuella åsikter i olika frågar. 
Sättet att se på vetenskap, metod och kunskap som säkra och exakta, med naturvetenskapen 
som förebild, var det positivistiska tänkande som dominerade vetenskapen fram till 1960-
talet. Från slutet av 1960-talet utsattes positivismen för stark kritik, främst, i alla fall i början, 
av den marxistiskt influerade vänstern. Inriktningar som strukturalism, hermeneutik och 
fenomenologi fanns och fick uppmärksamhet. För samhällsvetenskap är det centralt att tolka 
och förstå, att hitta förklaringar till olika sociala fenomen och belysa mänsklig verksamhet 
och social interaktion (Elster, 1990; Gilje & Grimen, 1992). 

Alvesson och Sköldberg (1994) menar att en induktiv ansats utgår från en mängd enskilda fall 
och hävdar därmed att ett samband som observerats i samtliga dessa också är generellt giltiga. 
Induktion utgår från empiri och deduktion från teori. Den deduktiva ansatsen utgår från en 
generell regel och hävdar att denna förklarar ett visst enskilt fall av intresse. Utgångspunkten i 
detta arbete är abduktion, en kombination av induktion och deduktion, där avhandlingen utgår 
från empiriska fakta kopplat till teorier. I forskningsprocessen sker en alternering mellan 
tidigare teori och empiri, varigenom en successiv omtolkning sker. Abduktion kombinerar 
induktion med deduktion genom att den bygger empiriska fakta men inte avvisar teoretiska 
föreställningar och ligger därmed närmare deduktionen. Det unika med abduktion är att 
metoden även inbegriper förståelse istället för att bara utgöra ett konstaterande (Alvesson & 
Sköldberg, 1994; Svensson & Starrin, 1996). Deduktionen i mitt arbetssätt består av de teorier 
som ligger till grund för Analysmodellen i Figur 2. 

Fortsättningsvis innehåller detta kapitel metoder för urval och genomförande samt analys. I 
det följande belyses hermeneutiken och därefter presenteras avhandlingens metodologiska 
angreppssätt.

Metoder för urval och genomförande 

I det här kapitlet redogör jag för begreppet hermeneutik med utgångspunkt från Alvesson, 
Sköldberg (1994), Betti (1980), Ricoueur (1988). Gilje och Grimen (1992) samt Gadamer 
(1997).

Begreppet hermeneutik kommer från det antika Grekland. Den som anses tydligast formulerat 
denna tolkningslära i modern tid är Wilhelm Dilthey (1833-1911). Hermeneutiken undersöker 
människan som ett handlande subjekt och inte som ett objekt. Mänskliga aktiviteter skall 
tolkas och förstås (verstehen), inte beskrivas och förklaras (erklären).  
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Alvesson och Sköldberg (1994) skiljer mellan den relativt empiriska eller objektiverande 
hermeneutiken och djuptolkande aletiska34 hermeneutiken. Ett gemensamt drag för dem båda 
är att de betonar intuitionens betydelse och menar att kunskap inte kan nås på sedvanlig, 
resonerande och rationell väg. Den objektifierande hermeneutikerns arbete ”/ … resulterar i 
förståelse av meningsbakgrund, inte förklaring av orsakssamband” (Alvesson & Sköldberg, 
1994, s. 115). Huvudtemat för hermeneutiken är att koppla ihop del med helhet, ofta ett 
alternerande av båda för att kunna förstå helheten. Dessa samband beskrivs som ett cirkulärt 
samband, den objektiverande hermeneutiska cirkeln. ”Man börjar alltså på någon punkt, och 
borrar sig sedan successivt in genom att alternera mellan del och helhet, varvid man får en 
undan för undan fördjupad förförståelse av bådadera” (Alvesson & Sköldberg, 1994, s. 116). 
Objektinriktade hermeneutiker gör en skarp åtskillnad mellan ett forskande subjekt och ett 
utforskat objekt. Den aletiska hermeneutikern talar om förförståelse och förståelse.  Alvesson 
och Sköldberg (2004) menar, refererande till Betti (1980), att förförståelsen är viktig men det 
finns en fara i att en alltför stark tonvikt läggs vid förförståelsen, vilket innebär att objektet 
försvinner och sugs upp av subjektet. 

Enligt Gadamer (1997) möter vi aldrig världen förutsättningslöst. När vi ska tolka en text 
börjar vi med vissa idéer om vad vi ska söka efter. Detta gör vi utifrån vår förförståelse, eller 
som Gadamer (1997) också benämner det, våra fördomar. Språk, begrepp och individuella 
personliga erfarenheter är några komponenter i en aktörs förförståelse. En aktörs förförståelse 
kan hänga ihop i ett mer eller mindre löst sammanfogade system där olika delar bygger på 
varandra, stödjer varandra och bildar en holistisk syn.  Den kan å andra sidan vara en 
fragmenterad, en splittrad och kaotisk bild av världen som träder fram.  

I tolkningsprocessen är grundprincipen att del och helhet ömsesidigt skall stödja varandra. 
Empirin får sin innebörd genom att relateras till uttolkarens erfarenhet, kunskaper och 
teoretiska perspektiv men även genom erfarenhet av de tolkningar som växer fram. Vid 
tolkning av del av text, avsnitt eller formulering så måste hänvisning ske till tolkning av hela 
texten, när tolkning sker av hela texten så måste vi hänvisa till en tolkning av textens delar, 
tolkningar motiveras därmed alltid genom hänvisning till andra tolkningar (Gilje & Grimen, 
1992). Svagheten i processen är att det kan bli en sluten, cirkulär förståelse. Lösningen på 
detta, att komma ur en självbekräftande process är öppenhet och en ständig vilja att ändra 
förförståelsen på basis av vad materialet berättar. En insikt inom hermeneutiken är att 
meningsfulla fenomen blir förståeliga i det sammanhang eller det kontext som de 
förekommer. Tolkning av texter eller andra handlingar måste, för att ge dem en bestämd 
mening, sättas in i ett sammanhang.  

Ricouer (1988) lanserar en hermeneutisk cirkel som beaktar sambandet mellan förklaring och 
förståelse, egentligen en ’hermeneutisk båge’. Ricouer ser förklaring och förståelse som två 
på varandra följande moment i en dialektisk komplicerad process som han kallar tolkning. Det 
som skall förstås i en text är först och främst det som texten talar om, den värld som texten 
utvecklar (Kemp & Kristensson, 1988). Ett sådant tänkande är tillämpbart på de dokument jag 
avser att tolka. 

34 Alvesson & Sköldberg (1994) har valt att använda begreppet ’aletisk’. Uttrycket är hämtat från det grekiska 
aletheia som betyder ofördoldhet. Begreppet står inte för korrespondensen mellan subjektivt tänkande och 
objektiv verklighet utan för avslöjande av det fördolda. En djuptolkande hermeneutik, där subjekts-
objektsproblematiken upplöses i mer fundamentala, underliggande förståelseformer.  
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Quentin Skinner i Gilje och Grimen (1992) föreslår att vid tolkningen av text kan frågan om 
mening ställas på minst tre olika sätt. Man kan fråga vad de enskilda orden och uttrycken i 
texten betyder, den lexikaliska meningen. Ord och uttryck i gamla texter kan ha en annan 
betydelse idag. Texten har också en viss betydelse för uttolkaren av texten, det vill säga 
textens relevans och betydelse för vår tid eller vårt eget liv. Slutligen har textens betydelse för 
den som skrivit den. Vi kan fråga oss vad författaren menar med det skrivna ordet och vad 
författaren avsåg att uttrycka. Texter och handlingar är till sin uppbyggnad sådana att de kan 
ges flera tolkningar. Enligt Gadamer så ligger kriteriet för korrekt förståelse på hur väl 
forskaren har funnit textens inre samband, hur delarna harmoniserar, hänger samman och 
bildar en helhet. Men för att återgå till Gilje och Grimen (1992) har detta holistiska synsätt på 
kriteriet för korrekt förståelse åtminstone två svagheter. Det ena gäller forskaren som läser in 
en sammanhängande harmonisk enhet som inte alls finns i texten, det andra är aktörskriteriet. 
För att kunna tolka en text korrekt, företrädelsevis en historisk text, så måste vi känna till 
författarens avsikt med texten. För att få reda på detta måste vi ha en korrekt förståelse av 
hans text, vilket är ett dilemma. Båda perspektiven, aktörskriteriet och holistiska kriteriet, är 
att föredra vid texttolkning. 

Enligt Gustavsson (2004) har Anthony Giddens myntat begreppet dubbel hermeneutik och 
menar att samhällsforskare måste å den ena sidan förhålla sig till en värld som redan är tolkad 
av sociala aktörer och kan därför inte i sin forskning bortse från sina beskrivningar och 
uppfattningar av sig själva och världen. Men å andra sidan menar han att forskare också måste 
gå längre än de sociala aktörernas självuppfattningar. De måste rekonstruera de sociala 
aktörernas tolkningar med hjälp av teoretiska begrepp och ett vetenskapligt språk. 

För att stärka förutsättningarna för en korrekt förståelse av det empiriska materialet analyserar 
jag både utredningar och propositioner samt en departementsskrivelse med beaktande av att 
dessa är framtagna i en politisk kontext. Jag studerar dem både till form och innehåll avseende 
förslag till verksamhet, lösningar och åtgärder. Återkommande formuleringar om mål, 
värderingar och förslag till lösningar från utredare och förslagsställare kan därmed bidra till 
en korrekt förståelse av texterna. Genom angreppssättet kan utredarnas avsikt med texten 
tydligare framkomma. I min avhandling gör jag åtskillnad mellan ett forskande subjekt och ett 
utforskat objekt, vilket för att tala med Alvesson & Sköldberg (1994), är definitionen på 
objektifierande hermeneutik För mig innebär det att jag anser förförståelsen som viktig men 
att jag samtidigt är observant på att långt driven förförståelse och givna referensramar kan 
innebära att objektet försvinner och sugs upp av subjektet. 

För att kunna svara på mina forskningsfrågor kommer jag, förutom de teorier som redan 
presenterats, att använda ett antal textverktyg. Dessa är text-, innehålls-, idé och 
argumentationsanalys, vilka presenteras härefter. 

Att analysera texter 

Följande avsnitt beskriver de verktyg som jag använder vid granskningen av de valda 
texterna. Arbetet med texterna består av granskning av textens struktur, och formuleringar 
vilka studeras med textanalys. Även innehållet kan behöva granskas och detta kan ske med 
idé-, innehålls- och argumentationsanalys.  

Textanalys är ett sätt att bedriva samhällsvetenskapliga undersökningar. Begrepp som text, 
diskurs och kontext är vanligt förekommande men samhälls- och språkforskare har ofta 
varierande definitioner. Hellspong (2001) visar en enkel modell i form av 
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kommunikationsanalys. Fokus i modellen ligger på vem som talar i texten, vem sändaren talar 
till, i vilken situation sändaren talar till mottagaren och hur texten är anpassad till sin 
situation. Jag beaktar samtliga dessa aspekter i min textanalys. Fyra huvudfaktorer 
utkristalliseras i kommunikationen: sändaren, mottagaren, situationen och texten som binder 
samman. När det gäller tolkningsstrategier skiljer Alvesson och Sköldberg (1994) mellan en 
eller ett antal tolkningsstrategier. En strategi som relaterar texten till uttolkaren själv, en som i 
huvudsak relaterar texten till avsändaren, en som mestadels relaterar den till mottagaren och 
en som först och främst relaterar den till den omgivande diskursen. Den strategi som jag i 
huvudsak använder mig av är att relatera texten till avsändaren eftersom jag är intresserad av 
att förstå statliga intentioner. Men jag relaterar också texten till ett kontextuellt sammanhang. 

Språk och texter har två huvudfunktioner. Den ena är författarens sätt att använda språket för 
att reflektera och för att uttrycka sina inre upplevelser. Den andra funktionen är att ge en bild 
av den omgivande verkligheten. Dessa texter har en slags innebördsaspekt. Om språket nyttjas 
till att uttrycka en åsikt, informera om något, för att utöva en handling, eller till att ställa en 
fråga, är språket en social relation. Hellspong (2001) talar om den interpersonella strukturen 
som vad som kännetecknar texten som social aktivitet. De utgörs av de språkhandlingar texten 
visar, vilka attityder och vilka slags samspel som texten vill föra in läsaren i. Texter 
förekommer i sammanhang. Jag analyserar vilka språkhandlingar texten visar, vilka attityder 
och vilka slags samspel som texten vill föra in läsaren i. Kontexten innehåller, förutom de 
språkliga, andra typer av handlingar och händelser. Handlingar och händelser är 
situationsbundna och har att göra med varje text och dess historiska tillkomst. 

Gustavsson (2004) menar att texttolkning, som fordrar både språklig skicklighet och 
lyhördhet, sker i två steg, en inomtextlig tolkning där olika delar av primärtexten relateras till 
varandra och en kontextuell tolkning där primärtexten relateras till sekundära texter och ges 
betydelse i relation till dessa. I mitt arbete gör jag en inomtextlig tolkning av primärtexterna i 
flera steg för att sedan göra en kontextuell tolkning. 

Innehållsanalyser kan göras både kvalitativt och kvantitativt. I en kvantitativ innehållsanalys 
kan förekomsten av ord eller uttryck, metaforer, argument av en viss typ eller olika mönster i 
texten räknas. Det kan ske genom att vi också kan göra kategoriseringar och väljer ut citat 
som illustrerar de olika kategorierna. Förändringar i inställning till något, hur något värderas 
och framställs, om sändaren är objektiv, saklig eller opartisk är exempel på kategorier. I min 
textanalys gör jag analyser ifrån samtliga dessa kriterier. Innehållsanalysen av dokumenten 
kan sägas utgå ifrån olika steg. Ett av dessa är urval av material, till exempel vilken tidsperiod 
som avses. Därefter bör ett analysinstrument konstrueras, vanligtvis ett kodschema, 
kodningsenheter där vissa ord, teman, metaforer eller argument anges. Den metodkritik som 
har framförts gäller möjligheten att visa på det outtalade, det som står mellan raderna. En 
annan reflektion rör metodens möjlighet att fånga upp ord och frasers betydelse, dessa 
skiftningar med olika avsändare samt att dessa förändras över tid.

I den här avhandlingen är jag intresserad av att studera vad texten uttrycker samt vilka 
intentioner som förmedlas. Jag försöker finna modeller, begrepp, ord och argument på det sätt 
som beskrivits ovan, grupper av individer som nämns och aktörer som lyfts fram. 
Tolkningsstrategin skulle vara, för att tala med Alvesson och Sköldberg (1994) att relatera 
texten till avsändaren och den omgivande kontexten genom att studera olika tidsperioder. 

Ibland finns det ett behov av att hantera en argumentation i en text. I detta sammanhang talas 
det om ’logos’, ett försök att övertyga mottagaren att dra rationella och intellektuella 
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slutsatser. Argumentationsanalysen syftar till att söka avgöra argumentationens beviskraft, 
dess saklighet och rationalitet. I min analys vill jag undersöka vilka skäl som en text ger för 
en viss uppfattning, hur dessa förstärker eller försvagar varandra. Syftet med 
argumentationen, som ofta tar sig an en öppen fråga, kan sägas vara att underbygga, 
undergräva eller undersöka en ståndpunkt genom att ta fram skäl för eller mot en given 
utgångspunkt. Hellspong (2001) talar på liknande sätt som Toulmin i Bergström och Boréus 
(2000) om argumentationens premisser och menar då de skäl som texten ser som så självklara 
att de inte behöver någon motivering. För att förstå dessa premisser på ett bättre sätt, för att 
förstå vilket perspektiv som texten utgår från sätts dessa in i ett större sammanhang. Det är 
den delen av argumentationsanalysen som jag kommer att använda mig av i denna 
avhandling. Jag vill studera på vilka grunder som vissa argument har valts ut, om det kan 
finnas aspekter som texten inte tar hänsyn till och om de uttrycker rimliga och genomförbara 
handlingsnormer. 

I min empiriska del av avhandlingen studerar jag offentliga dokument. Dessa är politiska 
dokument och har tagits fram i en politisk kontext. För att få svar på mina forskningsfrågor är 
jag intresserad av att studera idéer eller intentioner som rör samhället. En idé kan vara en 
tankekonstruktion, en föreställning om verkligheten, som en värdering av något, en företeelse, 
eller en föreställning om hur man bör handla. Begreppet ideologi används ofta i politiska 
sammanhang och en distinktion mellan politiska och andra ideologier måste klart uttryckas 
för att undvika missförstånd. 

Det finns olika inriktningar inom idé- och ideologiforskning. Som till exempel studeras olika 
grupper eller aktörer, olika perspektiv eller fokus. Ibland kan studien vara en kombination av 
exempelvis ett sakområde, en eller flera aktörer och idéer. En inriktning är innehållslig 
idéanalys, där man främst söker logiken i en politisk ideologisk argumentation. En sådan 
studie studerar omfattningen av outtalade premisser, söker identifiera eventuella 
huvudbegrepp, samt försöker att klargöra den betydelse som dessa begrepp ges. Kritisk 
idelogianalys, med rötterna i Frankfurt skolan, ser som sin uppgift att kritisk granska och 
avslöja den dominerande ideologins eventuella svagheter. Jag vill också undersöka hur texten 
speglar sociala och ideologiska förhållanden, samt hur rådande strukturer uppmärksammas. 
Hur texterna framställs kring ideologiskt värdeladdade ord som exempelvis kommersialism, 
fostran, civilsamhälle, rättssamhälle, välfärdsstat. Med detta avser jag också att undersöka hur 
dokumenten förhåller sig ideologiskt partipolitiskt under den valda tidsperioden. 

Hellspong (2001) sätter upp ett antal kriterier för ideologianalys. Dessa är textens bakgrund, 
textens ämne och textens framställningssätt. I min analys beaktar jag att texternas bakgrund är 
avhängigt det ideologiska och sociala sammanhang som texten ingår i. Vem är sändare, vem 
är mottagare, vilket är textens mål och vilken samhällsbetydelse har den verksamhet som 
texten representerar. I mitt fall får jag beakta att en texts ämne har betydelse beroende på om 
den är neutralt beskrivande, om det är myndighetstexter eller mer kontroversiella texter. 
Texter kan direkt eller indirekt ge uttryck för olika värderingar eller spegla en värdehierarki. 
Texters framställningssätt påverkas av den genre som texten tillhör och dess konventioner om 
innehåll och form. En text är uppbyggd kring ord, vilka kan vara sociala, ideologiskt 
omstridda eller värdeladdade, handlingsinriktade ord.35. En text kan uttrycka en ideologisk 

35 Texter kan ha ord med laddade konnotationer, skiftande med sociala erfarenheter och ideologiska 
ståndpunkter. Texter kan innehålla partiska beteckningar som mer eller mindre kan kopplas samman med en 
ideologisk ståndpunkt. Betydelsen mellan ord kan ha en ideologisk funktion, synonymi (liktydighet), hyponymi 
(över- och underordning) och antonymi (motsats). I texter kan ett synonymiskt förhållande mellan frihet och 
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position och utgå från en viss systematiseringsprincip, textens nyckelord kan uttrycka ett visst 
klassifikationssätt36. En text kan innehålla påståenden och perspektiv, en ideologisk text ofta i 
en ideologisk tankeram. Ibland består den av enkla faktabeskrivningar, ibland av 
komplicerade tolkningar och slutsatser, av språkligt konstruerade verklighetsbilder. Texter 
skapar roller, den skapar olika positioner till den som talar, men även i sändarrollen, men den 
skapar också en roll för den som är mottagare. Ibland kan en text innehålla motröster, dessa 
kan citeras, refereras, bemötas eller kritiseras. Texten kan vara socialt och ideologiskt 
homogen eller heterogen, ibland öppna och konsekvent i sin hållning eller ibland maskerad 
under en slöja av ett objektifierat subjekt (Bergström & Boréus, 2000; Hellspong, 2001; 
Holmberg & Lindholm, 1995). 

Sammanfattningsvis studeras texternas struktur samt vilka intentioner och idéer som visar sig 
igenom de formuleringar, ord och argument som används. Vem som talar i texten, vem 
sändaren talar till och i vilken situation sändaren talar till mottagaren. Jag studerar 
förändringar i inställning till något och hur något värderas och framställs.  

Studiens tillförlitlighet 

Begreppet validitet kan översättas med orden giltighet eller relevans. Med validitet menas ett 
mätinstruments förmåga att mäta det som man avser att mäta (Svenning, 1999). Forskarens 
arbete skall spegla den undersökta verkligheten på ett tillfredsställande sätt och en 
förutsättning för detta är att forskaren har använt sig av en rimlig metod. Om detta kopplas till 
min avhandling så skall den empiriska studien ge besked om den statliga synen på fritid och 
den fria tiden samt dess organisering och innehåll som den kommer till uttryck i offentliga 
dokument från 1962 och fram till och med 2004/05.  

Begreppet reliabilitet syftar till att mätinstrumentet som används skall ge tillförlitliga och 
stabila resultat. I denna avhandling är textanalysen, studiens mätinstrument och skall ge 
tillförlitliga svar.  I dessa sammanhang kan ett antal källkritiska frågor belysas. Urvalsfrågan 
är en sådan och om urvalet var tillräckligt omfattande eftersom vissa avgränsningar har skett. 
Bearbetnings- och analysfel är andra faktorer som kan ifrågasättas och om att fel slutsatser 
dras från materialet (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001). Har jag då använt mig av en 
rimlig metod för att få svar på mina forskningsfrågor? Jag bedömer att både validiteten och 
reliabiliteten är god i den genomförda studien för att kunna dra säkra slutsatser. Styrkan i 
avhandlingen är att samtliga undersökta dokument finns att tillgå i originaltext och därmed 
kan läsaren själv bedöma innehållet i dem och de citat som valts ut. Likaså omfattar 
tidsperioden drygt 40 års utveckling inom fritidssektorn vilket innebär att arbetet kan 
betraktas ur ett förhållandevis långt perspektiv. Jag har i avsnittet Metoder för urval och 
genomförande redogjort för det sätt som bearbetningen av texterna har skett för att öka 
arbetets trovärdighet.

Nästa kapitel inleds med en prolog, därefter presenteras avhandlingens struktur. I det avsnittet 
beskriver jag vilka urval som gjorts samt vilka urvalsprinciper som jag har använt mig av. I 
Tabell 1, Tablå över dokument, visas en tablå över de empiriska dokument som studien 

individuell självbestämmanderätt antas och ett hyponymiskt mellan frihet och låga skatter och ett antonymiskt 
mellan frihet och statliga ingripande (Hellspong, 2001). 
36 En text kan använda pronomen, ord som vi, ni och de för att uttrycka relationer. Dessa relationer kan ibland 
vara uttryck för gemenskap eller utanförskap. Texters bindeord kan röja ideologiskt färgade föreställningar om 
olika fenomen (Hellspong, 2001). 
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omfattas av. Under rubriken Teoretisk modell presenteras mina tre teman/områden som den 
empiriska studien omfattar. Slutligen presenteras det empiriska materialet under rubrikerna 
Samhällsnivå, Förvaltningsnivå och Prioriteringsnivå. 

Prolog

Innan jag introducerar den empiriska studien, vill jag som prolog, kortfattat delge läsaren 
resultatet av den av Statens ungdomsråd 1977 tillsatta arbetsgrupp, vars uppgift var att studera 
kommunernas satsningar på barn och ungdomars fritid. Studien genomfördes genom 
intervjuer med representanter för fritidsnämnden i 30 utvalda kommuner och visar på 
intressanta slutsatser. Undersökningar visar att fritidssatsningar ofta har skett utan fastställda 
mål och att satsningar setts som naturliga, något som inte behöver diskuteras. De mål som 
fanns var allmänt formulerade som att till exempel skapa en meningsfull fritid för alla 
kommuninnevånare. Satsningar på idrott sågs som självklara. Idrottsanläggningar, som 
ishallar, sim- och sporthallar, fotbollsplaner har byggts med allmänt hållna alternativt vaga 
mål som inte kan användas vid planering.  Målens främsta funktion tycks vara en vacker fasad 
och utsmyckning av kommunernas fritidspolitik. I de flesta kommuner saknar de politiska 
partierna mål för fritidspolitiken. Helst vill ledamöter att fritidspolitiken inte ska politiseras. 
Egenintresse och byapolitik dominerar. Vilka beslut som ledamöterna fattar beror på deras 
egna fritidsintressen och var i kommunen de bor. I det närmaste samtliga är fritidssatsningar 
för barn och ungdom viktigast.  Få fritidsnämnder tycker att det finns skäl att särbehandla 
andra grupper i kommunen. Endast ett mindre antal kommuner, 5 av 30, har diskuterat de 
statliga målen för fritids- och kulturpolitiken. Övriga tillfrågade känner inte till innehållet i de 
utredningar som ligger till grund för statlig fritidspolitik. De flesta kommuner är negativa till 
privata vinstintressen eftersom det kommersiella budskapet strider mot nämndens och 
föreningarnas strävan av samarbete och gemenskap. Studien visar att det finns påtagliga 
problem med att bedöma behoven av fritidsinsatser och de bedömningsgrunder som använts 
visar bara vissa gruppers behov. Önskemål från idrottsföreningar och deras publik är en stark 
maktfaktor och dominerar. Det är stor skillnad mellan pojkar och flickors engagemang i 
föreningar och olika fritidsaktiviteter. I samtliga undersökta kommuner deltar flickorna 
mindre än pojkarna. Nämnderna ser det emellertid som flickornas egen uppgift att ordna så att 
de kan delta i de aktiviteter som de är intresserade av.  

Avhandlingens struktur 

I min empiriska del av avhandlingen som redovisas i följande kapitel vill jag göra läsaren 
uppmärksam på att de offentliga dokumenten är beslutade i en bestämd politisk kontext. Från 
1930-talet satt socialdemokraterna oavbrutet i regeringsställning i fyrtio år. Detta bröts i 
riksdagsvalet 1976 då en borgerlig regering bildades under statsminister Thorbjörn Fälldin. 
Två mandatperioder senare, i valet 1982 återfick socialdemokraterna makten. Vid 1991 års 
val gick makten till en borgerlig regering ledd av moderaternas partiledare Carl Bildt men 
redan vid valet 1994 återkom socialdemokraterna till regeringsmakten. I valen därefter har det 
socialistiska blocket varit störst och socialdemokrater har tillsammans med vänsterpartiet och 
miljöpartiet utformat politiken. Detta innebär att de flesta studerade dokument är resultat av 
pragmatism.
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Urval av dokument 

Föreliggande avhandling studerar statliga dokument och har därmed ett ovanifrån perspektiv 
på fritidspolitiken under senare hälften av 1900-talet. Jag har studerat propositioner, Statens 
offentliga utredningar (SOU) samt en Departementsskrivelse (DS) för att kunna belysa flera 
av den fria tidens och fritidens områden. Under tidsperioden, 1962-2004/05, har en mängd 
utredningar gjorts och ett antal propositioner arbetats fram. Fritidens och den fria tidens frågor 
behandlas inom en rad specifika ämnesområden och av departement som miljö och 
samhällsbyggnadsdepartementet, utbildnings- och kulturdepartementet, socialdepartementet 
och näringsdepartementet. Bara för att nämna några exempel så gjordes en utredning 1968 om 
fritidsfisket, mellan 1974-1977 gjordes en utredning om fritidsbåtar. I början av 1970-talet 
kom en utredning med namnet ny kulturpolitik, den följdes på 1970 talet av ytterligare två. En 
annan utredning tog upp turism och rekreation i Sverige och 1974 kom en utredning om barns 
fritid. På 1980 kom ytterligare utredningar inom turism och rekreation, den första 1981 och 
den senare som kom 1983 och kom att handla om turism och friluftsliv. Fritidsboendet 
behandlades 1982 i ett betänkande, kulturmiljön både i början av 1980-talet och senare 
1987/88 i en proposition om kulturmiljövård. I slutet av 1980-talet kom också en 
folkrörelseutredning. I mitten av 1990-talet en utredning om kulturpolitikens inriktning vilket 
sedan ledde fram till kulturpropositionen 1996. Filmen representerades i en proposition i 
slutet av 1990-talet och propositionen Politik för tillväxt och livskraft i landet kom 2001/02. 
Under perioden har demokratiutredningar gjorts, nu senast, Att vara med på riktigt – 
demokratiutveckling i kommuner och landsting från 2001. Denna och andra utredningar låg 
till grund för den proposition som kom 2001/02, Demokrati för det nya seklet.  

Jag har gått igenom alla dokument under den aktuella perioden från 1960-talet, när fritiden 
började uppmärksammas till och med fram till idag. I dokumenten har jag identifierat vissa 
ofta nämnda områden och frekvent förekommande begrepp, nämligen idrott, barn och 
ungdom, eftersatta grupper, kultur, friluftsliv och turism. Urvalet av dokument gjordes för att 
djupare kunna studera hur uppgifterna för fritidssektorn formulerades. I de dokument som 
valts lyftes dessa teman och begrepp fram som särskilt intressanta ur ett pedagogiskt 
perspektiv. Att jag startar den empiriska studien med 1962 års fritidsutredning beror på att det 
var då som sektorn började byggas upp och att jag velat ha med dokument från hela perioden 
fram till 2004/05 för att lättare kunna dra slutsatser om vad som förändrats över tid. Den 
princip som slutligen avgjorde valet av dokument var att analysera material som belyser den 
breda fritidssektorn där flera av områdena kultur, idrott, turism, friluftsliv och folkhälsa finns 
med. 

Att jag inte valt några dokument från 1980-talet beror på att de områden som då berördes, 
turism, rekreation och friluftsliv, inte skilde sig nämnvärt mot tidigare.  Dessa utredningar 
berörde också specialområden som fritidsbebyggelse och folkrörelser. Istället har jag valt att 
lägga tyngdpunkten på de texter som kom på 1990-talet, därför att struktur och formuleringar 
kring dessa områden då förändrades bland annat genom principen om mål- och 
resultatstyrning och nya politikerområden. 

En översikt över de dokument jag använt ges på följande sida i tabell 1. Dessa utgör mitt 
empiriska material i bemärkelsen att det är autentiska dokument som jag analyserar. Mitt 
material omfattar både Departementsskrivelser, Statliga utredningar och Propositioner. Som 
jag har beskrivit under Teoretisk referensram skiljer sig karaktären på dessa dokument. Ds 
och SOU är utredningar medan propositioner utgör förslag till beslut. Trots olikheterna har 
jag sett det som ett värde att utforska de statliga intentionerna med fritidssektorn i båda typen 
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av dokument. Om de överensstämmer pekar det på en stabil trend i synsätten. Genom att 
senare dokument refererar till tidigare utredningar och beslut om lagar, förordningar och 
myndighetsföreskrifter har jag också indirekt kunnat få information om hur frågorna 
behandlats av regeringen. Jag har på så sätt fått en validering av mitt material. Eftersom mitt 
syfte är att belysa hur statliga förhållningssätt till fritidssektorn kommer till uttryck i 
dokumenten under den period jag valt att studera har jag bedömt att dokumentens karaktär 
inte påverkar mina resultat. 
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Tabell 1. Tablå över dokument.. 

Typ av dokument  Sakområde                   Avsikt 

Utredning (1962)                 Anläggningar,               Inventera, belysa  
                                             friluftsliv,                    och initiera insatser inom 

infrastruktur   fritidssektorn. 

Utredning (1969:29)         Idrott     Utreda betydelsen av  
          idrott som förebyggande                                 
          hälsovård och lämplig  
          fritidssysselsättning. 

Proposition (1974:28)    Kultur    Skydda yttrandefriheten 
och motverka kommersialismens 
negativa inverkningar. 

Utredning (1996:3)  Fritid     Kartlägga kvinnors och mäns  
      fritidsvanor.

Proposition (1996/97:3)   Kultur    Att förbättra förhållandena inom  
      områden som dans, teater, musik,
      film bildkonst samt arkitektur och
      formgivning. 

Utredning (1998:76)         Idrott och motion   Att utvärdera det statliga stödet  
     för livet    till idrotten och ge förslag till 
          nya tydligare mål för ändamålet 

Proposition (1998/99:107)  En idrottspolitik för  Uppmuntra till motion och idrott, 
     2000-talet    verka för en god folkhälsa och 

speciellt uppmärksamma barn, 
ungdomars, äldres och 
handikappades behov av motion. 

Departementsskrivelse  Statens stöd till    Skaffa kunskap om och redovisa  
(1999:78) friluftsliv och främjande människors utnyttjande av olika 

organisationer   former av rörligt friluftsliv och 
friluftslivets nytta för folkhälsan. 

Proposition (2002/03:35) Mål för folkhälsan  Att skapa samhälleliga  
          förutsättningar för en god hälsa
          på lika villkor för hela  
          för hela befolkningen.  

Proposition (2004/05:56) Turism         Att utveckla en politik för  
     långsiktig konkurrenskraftig
     svensk turistnäring. 
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Teoretisk modell 

Genomgången tidigare i avhandlingen av svensk fritidspolitik visar att den svenska modellen 
med social ingenjörskonst börjar ta form och att välfärdsstaten byggs upp enligt den 
kommunitära principen. På 1930-talet talas det om folkhemmet. Under 1990-talet kommer 
krav på sänkta kostnader och rationaliseringar vilket sätter fokus på vem som ska producera 
offentlig verksamhet. Diskussionen om skillnaden mellan offentlig verksamhet som bedrivs 
inom den offentliga sektorn alternativt inom en privat marknad tar fart. Frågor om vem som 
ska arrangera, producera och finansierar olika typer av verksamhet blir allt vanligare. 
Premfors, Ehn, Haldén, Sundström (2003) talar om styrningsideal, offentligt eller privat och 
om styrformer som demokrati/byråkrati och marknad/civilsamhälle. Mål och resultatstyrning 
blir under 1980-talet det sätt som offentlig organisation styrs på. Genom återkopplingar i 
systemet förväntas den offentliga förvaltningen fungera effektivt. I dessa avseende har det 
institutionella systemet och institutionernas inneboende kraft betydelse (Rothstein, 1994; 
Rothstein, 1997; Blomqvist & Rothstein, 2000; Rothstein, 2001; Rothstein & Pierre, 2003).

Genom att bearbeta, bilda mig en uppfattning om och förstå helheten av de olika dokumenten 
har jag funnit tre teman/områden som relevanta för att belysa den empiriska studien. De utgör 
komponenter i den process som används för att bereda och föreslå politiska beslut samt 
förslag till implementering. Dessa teman har utkristalliserats genom min teoretiska 
genomgång under huvudkapitlet Teoretisk referensram och där jag redovisar min teoretiska 
modell, Figur 2, Analysmodell. Där framkommer att statens roll ifrågasätts som den som är 
mest lämpad att producera fritidstjänster. Argument som kan ställas mot principen om lika rätt 
till fri tid och fritid enligt regeringsformens § 2. För att svara på mitt syfte och mina 
forskningsfrågor har jag valt att studera ett antal sakområden. Dessa sakområden är, 
anläggningar, idrott, kultur, friluftsliv, rekreation och friskvård samt turism. Sakområdena 
framkom vid den inventering som jag gjorde innan det direkta avhandlingsarbetet påbörjades.

Med Analysmodellen, figur 2 avser jag den tänka linjen från initiering, utredning och beslut 
som steg på flera olika nivåer. Med utgångspunkt i modellen har jag identifierat dessa nivåer i 
de aktuella texterna och lyft fram och analyserat vilka formuleringar som finns och hur de 
utformats på respektive nivå. I vissa fall kan det vara ett EU-beslut som skall implementeras i 
svensk lagstiftning, som därefter handhas av något departement för att sedan beröra regional 
nivå och slutligen den kommunala nivån och slutligen den enskilde medborgaren. Nya 
politikområden som exempelvis IT-politik, kultur- och kulturarvspolitik, turism-, och 
filmpolitik tillkommer på agendan vilka är exempel på hur politik och samhälle förändras. 
Värt att notera är också vårt statsskick och valssystem är en del av samhällsstyrningen. 
Medborgarna kan i fria demokratiska val rösta bort de politiska företrädare som inte kan leva 
upp till deras preferenser.

Jag har använt modellen för att systematiskt jämföra och granska de undersökta dokumenten. 
Mitt metodologiska verktyg är textanalysen och jag kommer att använda ett antal verktyg 
nämligen text-, innehålls-, idé och argumentationsanalys. Resultatkapitlet som följer härefter 
är strukturerat enligt samma modell med rubrikerna Samhällsnivå, Förvaltningsnivå och 
Prioriteringsnivå. I det första avsnittet behandlas de mål, värderingar och intentioner som jag 
har funnit i de olika dokumenten. I avsnitt två tar jag upp olika modeller för styrning och i det 
sista pekar jag på förhållningssätt till organisationer och institutioner samt vilka aktörer och 
målgrupper, som anges. 
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Samhällsnivå

Under 1960-talet formas mycket av vad vi idag med ett sammanfattande begrepp kallar för 
fritidssektorn. En huvudfrågeställning i fritidsutredningen var; 

 / … Hur vi ska få bästa utbyte i olika avseenden av den ökande fritiden. Denna 
frågeställning involverar flera stora delproblem. Här vill jag närmast till behandling taga 
upp vissa mera konkreta problem, nämligen de som rör fritidsområden, fritidsbebyggelse 
och därmed närbesläktade spörsmål  (SOU 1964:47, s. 7). 

Noteras bör att hälsofrågorna finns med på agendan redan på 1960-talet. 
Kommunikationsdepartementet, uppdragsgivarna, ser det ur allmän folkhälsosynpunkt som 
önskvärt att främst befolkningen i tätorter får möjlighet till stärkande rekreation i en annan 
miljö än vardagens, speciellt viktigt är vistelse i skog och mark. Nu uppkommer även ett 
behov av tomter för fritidsbebyggelse, uppställningsplatser för småbåtar, iordningställande av 
campingplatser, byggnad av vägar och parkeringsplatser. I spåret av den vidgade fritiden ser 
kommunens hälsovårdsmyndighet ett behov av att den allmänna ordningen ska förbättras. 
Departementets uppdrag är tydligt, ”/ … här måste propaganda och uppfostran sättas in och 
kommittén bör undersöka lämpliga åtgärder härför” (SOU 1964:47, s. 10). En hållning som 
finns med och stärks i del III av utredningen (SOU 1966:33). I SOU (1969:29), idrott åt alla, 
eller idrottsutredningen som den också har kommit att kallas, kan vi se ungefär samma 
ställningstagande från utredarna. Staten står för vissa ideal och värderingar, vilka också 
idrotten förväntas vara bärare av. Att staten propagerar och uppfostrar ses likaså som 
självklart, vilket framkommer av nedanstående citat. 

Idrotten är av betydelse för samhället och samhällets insatser av betydelse för idrotten. 
Samhällsvärderingar måste kunna anläggas på idrotten, liksom på andra företeelser i 
samhället. Samhällets stöd åt idrotten är en del av den totala samhällsverksamhet som 
grundas på politiska beslut (SOU 1969/29, s. 10).  

År 1962, fritidssektorn formas 

I 1962 års fritidsutredning, Statens Offentliga Utredningar (SOU), (SOU 1964:47; SOU 
1965:19; SOU 1966:33) framgår tydligt vad Rothstein (1994) kallar den kommunitära 
principen, ett ideal där staten står för vissa kollektiva moraliska principer och hävdar vissa 
värderingar och sätt att leva.

Det som kännetecknar utredningar på 70-talet är att de har ett långt planeringsperspektiv och 
att de gör indirekta tydliga markeringar mot det kapitalistiska samhället. I Proposition 
(1996/97:3) uppmärksammas kulturproposition (1974:28). Utredarna menar genom att sätta 
upp mål för kulturpolitiken visar staten sin viljeinriktning, målen som var antagna på alla 
nivåer blev en angelägenhet för hela landet. I texten använder utredarna begreppen motverka 
kommersialism ”/ … samt motverka kommersialismens negativa verkningar inom 
kulturområdet” (Proposition 1996/97:3, s. 15). 

Idrottsutredarna i SOU (1969:29) talar om att det finns starka motiv för en kraftig ökning av 
statens stöd till idrotten. Motivet till stödet är idrottens betydelse för förebyggande hälsovård, 
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men idrott ses även som en lämplig fritidssysselsättning, inte minst för ungdomar, en 
ambition som ligger kvar från 1962 års utredning. Idrotten anses vara en del av samhället och 
samhällsvärderingar, grundade på politiska beslut, menar utredarna, måste kunna läggas på 
idrotten. För att säkerställa att så sker vill staten ha en långsiktig planering. ”För utvecklingen 
av det fortsatta stödet vill utredningen fastställa en femårig planeringsram. En sådan 
långsiktig planering av expansionen finner utredningen önskvärd ur statsmakternas synpunkt” 
(SOU, 1969:29, s. 15). I Proposition (1974:28) talar författarna på samma sätt om 
kulturpolitiska insatser under en treårsperiod. På samma sätt som fritidsutredarna förmedlar 
kulturutredarna ett behov av en längre planeringshorisont för de samhällsvärderingar som de 
vill ska genomsyra kultursektorn. De vänder sig också indirekt mot det kapitalistiska 
samhället. ”De kulturpolitiska insatserna skall vidare medverka till att skydda 
yttrandefriheten, motverka kommersialismens negativa verkningar på kulturområdet och ge 
människor möjlighet till egen skapande aktivitet” (Proposition, 1974:28, s. 1). Statens insatser 
inriktas på att stimulera kulturverksamhet i landet inte att reglera den. Regeringen ser det som 
offentligas ansvar att bidra till att medborgarna har reella möjligheter att vara kulturellt aktiva 
och att det i ansvaret ligger att motverka kommersialismens negativa verkningar. Här 
uttrycker staten mycket konkret och tydligt sitt avståndstagande till kommersiell verksamhet 
genom att använda ord som i rent spekulationssyfte och om att vilja erbjuda alternativ till 
privat kulturutbud. 

Under 1980-talet gjorde staten ett antal separata utredningar om turism, rekreation, friluftsliv 
och kulturmiljövård. Det gjordes också en folkrörelseutredning i slutet av 1980-talet. Slutet av 
1980-talet kännetecknas av att staten infört mål- och resultatstyrning och kan därmed 
successivt sägas ha lämnat den kommunitära principen. Utredningar på 1980-talet leder fram 
till att staten ser att det finns behov av att ytterligare belysa fritidssektorn. 

I fritid i förändring, SOU (1996:3), efterföljaren till 1962 års fritidsutredning medger staten 
att fritid är politiskt outvecklat och staten ser nu ett behov av att utarbeta en sammanhållen 
fritidspolitik.  Vid tiden för SOU (1996:3) var idrotten fortfarande dominerande inom 
fritidssektorn. Därför efterlyser utredarna en sektorsövergripande diskussion om fritidens 
innehåll och organisering. 

Det är utredningens bedömning att behovet av att förstå fritidens betydelse kommer att 
öka och att det är angeläget att utarbeta en sammanhållen fritidspolitik som gör att 
fördelningen av de offentliga resurserna kan ske utifrån en bred samhällelig utgångspunkt 
och förståelse och med en medveten fördelningsprofil (SOU, 1996:3, s. 158).  

Fritidssektorn växer 

Likväl som synen på fritid vidgades breddades kulturen till att även föreslås omfatta områden 
som dans, teater, musik, film, bildkonst samt arkitektur och formgivning. Ett honnörsord är 
genomgående, tillgängligheten för medborgarna och tillmötesgå individens val. Utredarna ser 
det fortfarande som statens roll att tillgodose medborgarnas behov av kultur och 
kulturaktiviteter. Däremot visar citat att det finns en osäkerhet kring hur väl dessa överens 
med medborgarnas preferenser. 

Ytterst handlar medborgarnas deltagande i kulturlivet om individens val. Men det är det 
offentligas ansvar att bidra till att medborgarna har reella möjligheter att vara kulturellt 
aktiva. Hur väl de gångna tjugo årens kulturpolitik levt upp till målen är svårt att exakt
fastställa (Proposition 1997/97:3, s. 16).   
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Staten förstår nu att kultur är mer omfattande än de traditionella kulturinstitutionerna. Detta 
syns i och med att staten betonar förnyelse och mångfald utöver de traditionella 
institutionerna (Proposition 1996/97:3). Målet att värna om yttrandefriheten och att motverka 
kommersialismens negativa verkningar återkommer i citat nedan.

/ … värna yttrande friheten och skapa reella förutsättningar för alla att använda den, 
verka för allas möjlighet till kulturupplevelser och eget skapande, motverka 
kommersialismens negativa verkningar och främja kulturell mångfald, konstnärlig 
förnyelse och kvalitet, bevara och bruka kulturarvet, främja internationellt kulturutbyte 
och möten mellan olika kulturer inom landet (Proposition 1996/97, s. 27).  

I citatet ovan talas också om möten mellan olika kulturer inom landet vilket visar på att 
utredarna tagit fasta på att vi i slutet av 1990-talet alltmer blivit ett mångkulturellt land. 

Från mitten av 1990-talet blir alltså fritiden mycket mer än idrottsrörelsen. Det är också nu 
som begreppet jämställdhet sätts på agendan och utredarna menar att ”/ … jämställdhet skall 
vara ett övergripande mål i statens bidrag och övriga styrmedel inom fritidsområdet och att 
riktlinjer för en statlig fritidspolitik utformas och att denna utgår från jämställdhet” (SOU, 
1996:3, s. 158). Tidigare hade snarare fostran, och hälsoeffekter betonats. Det nya är nu att 
frågor om jämställdhet lyfts fram. 

På samma sätt som frågor om jämställdhet fördes upp på agendan i fritidsutredningen 
framkom de också i Proposition (1996/97:3). Kulturpropositionens målskrivning bryts sedan 
ner i fem konkreta övergripande målområden, yttrandefrihets-, jämlikhets-, mångfalds-, 
kulturarvs- och internationaliseringsmålet. Kulturen, konstarterna, medierna, 
bildningssträvanden och kulturarven, ses som ett kitt som håller ihop ett öppet demokratiskt 
samhälle. Fri debatt och en mångfald röster ses som en förutsättning för demokrati och ett rikt 
kulturliv. Författarna ser att den kommersiella delen av kulturen breder ut sig och det blir ett 
mål för kulturpolitiken av vara ett alternativ till denna, att motverka dess negativa krafter. Ord 
som likriktning och växande klyftor används. I propositionen används också starka uttryck 
som kampen för humanistiska värden vilket följande citat visar: 

Den internationella upplevelseindustrin kommer att expandera och erbjuda bilder av 
verkligheten och interaktiva produkter kring olika fantasivärldar. Kampen för ett av 
humanistiska värden präglat samhälle med stort utrymme för den enskilda människan 
måste prägla alla offentliga insatser (Proposition 1996/97, s. 212).  

Genomgripande förändringar i samhället som Sveriges medlemskap i EU, 
marknadsekonomins utbredning samt ett allt mer mångkulturellt samhälle syns nu i 
dokumenten. Ord som att bekämpa rasism och främlingsfientlighet används. Det talas om 
alternativa mötesplatser, om kulturvärden som kan ställas mot andra samhällsintressen och 
om dialog med medborgarna.  Detta har medfört att staten blivit medveten om och sett ett 
behov av att stärka kulturarvets ställning i samhället. Det har skett via lagstiftning och genom 
en professionalisering av kultursektorn vilket samarbetet med andra sektorer har krävt. 
”Staten har tillsammans med bl.a. kommuner, kulturinstitutioner, folkbildning, föreningsliv 
och enskilda, ett ansvar för att spåren efter tidigare generationer tas till vara, vårdas och visas 
”(Proposition 1996/97, s. 29-30). Här visar staten sina intentioner om kulturen som tillgång 
för individ och samhälle. 
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I Proposition (1996/97) tar utredarna för första gången i ett kulturpolitiskt sammanhang upp 
begreppen arkitektur och formgivning. Begreppen avser planering och gestaltning av miljön i 
vid bemärkelse, från stadsbyggnadskonst, landskapsarkitektur och byggnadskonst till 
inredning och utformning av föremål. Utredarna menar att hur städerna, landsbygden, 
byggnaderna och bruksföremålen ser ut och fungerar påverkar våra liv till det bättre eller 
sämre. Utredarna belyser dåvarande författningar, som reglerar och påverkar villkoren för 
verksamheter. Plan- och byggnadslagen, lagen om hushållning med naturresurser, lagen om 
kulturminnen, lagen om statliga myndigheters upphandling och förordning samt statliga 
myndigheters lokalförsörjning omnämns. Likaså omnämns Kulturdepartementets ekonomiska 
anslag som berör utformning av städer, parker, byggnader och bruksföremål, medel till 
kulturmiljövård, bidrag till bild- och formkonstnärer och bidrag för att inhandla konst för 
statens byggnader. Eftersom arkitektur och formgivning omfattar stor del av vår miljö 
bedömer utredarna att Sverige bör utarbeta ett handlingsprogram för arkitektur och 
formgivning. Genom detta kan arkitektur och formgivning ges goda förutsättningar för att 
utvecklas. ”Handlingsprogrammet bör inriktas på att statens insatser inom områdena 
arkitektur och formgivning skall medverka till att kvalitet och skönhetsaspekter inte 
underställs kortsiktiga ekonomiska överväganden” (Proposition 1996/97:3, s. 104). Vi ser här 
att staten ser det som viktigt att kvalitet och skönhetsaspekter inte underställs kortsiktiga 
ekonomiska mål och att detta är något som endast kan ske genom samverkan. Utredarna 
menar att tekniska och kortsiktiga aspekter skulle innebära att miljöer och föremål med låg 
brukbarhet och begränsad överlevnadsförmåga skulle prioriteras. En god arkitektur med 
utgångspunkt från äldre bebyggelsevärden, naturliga förutsättningar samt en 
helhetsbedömning utifrån miljön är betydelsefull och bör lyftas fram. Staten, väl medveten 
om omfattningen av politikområden, vill se en bred medverkan från kommun, landsting, 
utbildningsväsendet, folkbildning och näringsliv.

Människans gestaltning av den byggda, anlagda och formade miljön spänner över 
verksamheter som direkt eller indirekt berör de flesta politikområden. I Sverige har 
stadsbyggnad, landskapsplanering, arkitektur och formgivning dock aldrig behandlats 
som sammanhängande och ur kulturpolitisk synvinkel betydelsefulla områden 
(Proposition 1996/97:3, s. 103).  

Till handlingsprogram för arkitektur och formgivning vill utredarna också lägga 
medborgarnas hälsa med motivering ”/ … att en omsorgsfullt gestaltad miljö är av betydelse 
för vårt välbefinnande” (Proposition, 1996/97:3, s. 104). Författarna skriver också om 
begrepp som medmänsklighet, ansvar, brukbarhet, uthållighet och ekologi samt om ett 
samspel i processen. Detta tyder på en anpassning till överstatliga dokument och konventioner 
som exempelvis konventionerna om de mänskliga rättigheterna och konventionen om hållbar 
utveckling.

Nya politikområden innebär också nya utmaningar och en medvetenhet finns hos utredarna 
som namnger ett antal lagar och författningar som reglerar och påverkar villkoren för 
kulturverksamheten. Nämnas kan till exempel Plan- och bygglagen (1987:10), lagen om 
kulturminnen (1988:950) och arkivlagen från (1990:782). I slutet av Proposition (1996/97) 
anger staten att ” / … mål- och resultatdialogen mellan regeringen och dess myndigheter och 
de statligt finansierade kulturverksamheterna bör utvecklas vidare” (Proposition, 1996/97, s. 
200). Anledningen till detta är att det numera finns många aktörer inom kulturområdet och att 
staten vill förvissa sig om att avsatta medel används för ändamålet. Numera nämner de inte 
bara om myndigheter utan även om att stiftelser, bolag och föreningar har centrala uppgifter 
inom den statliga kulturpolitiken. Målet för staten är tydligt, ”/ … staten skall se till att 
statliga medel används för de ändamål och på de sätt som riksdag och regering avsett, dvs. att 
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institutioner arbetar för de mål som satts upp för verksamheten respektive bidraget och att 
arbetet sker så effektivt som möjligt” (Proposition, 1996/97, s. 201).

I idrottsutredningen, (SOU, 1998:76) idrott och motion för livet, anges statens mål för statens 
stöd till idrotten. Den hade föregåtts av fritidsutredningen och kulturpropositionen åren innan.
I utredningen kan vi se att staten tagit fasta på de frågor som lyfts fram i de tidigare 
dokumenten. I nedanstående citat visar staten att uppgiften är att stödja ideellt organiserad 
idrott och inte den kommersiella delen av idrotten. Det anses också viktigt ur 
jämställdhetsaspekt att idrott kan utövas oavsett bakgrund. 

Statens stöd till idrotten skall stärka sådan allmännyttig ideellt organiserad, demokratisk 
och medlemsstyrd barn- och ungdoms-, motions- och tävlingsverksamhet som omfattar 
en betydande andel av befolkningen oberoende av kön, social och etnisk tillhörighet, eller 
fysiska och psykiska förutsättningar (SOU, 1998:76, s. 11).  

Staten ser idrottsstödet som en del i den statliga välfärdspolitiken som ska bidra till att skapa 
värde för landets medborgare oberoende av var de bor, vilken ålder de har eller etnisk, social 
eller könsmässig tillhörighet. I texten anges att stödet motiveras med att den tillhandahåller ett 
värde för medborgarna under demokratiska former. Det här är något som känns igen från 
1962 års fritidsutredning och från SOU (1969:29) där idrotten ses som en del av samhället 
och där samhällsvärderingar grundade på politiska beslut anses kunna läggas på idrotten. 

Ett vidgat uppdrag 

Vi kan också se att förutom jämställdhet och integration omfattar nu statens verksamhetsmål 
även begreppet god etik. Etikfrågorna uppmärksammas framförallt när det gäller dopning och 
för att värna om idrottens värden om rent spel och god kamratskap. ”Att utveckla kvalitén i 
idrottsrörelsens barn-, ungdoms-, motions- och tävlingsverksamhet så att den främjar god etik, 
ökat deltagande och ideellt engagemang, jämställdhet och integration” (SOU, 1969:29, s. 12). 
Med idrottsrörelsen som värdeskapare tillkommer också andra åtagande som att tillsammans 
med landstingen och olika sociala projekt bekämpa våld och rasism. Samhället förändras och 
nya frågor och problem uppkommer som ska finna sin lösning.  SOU (1998:76) skiljer ut två 
statliga stöd, det ena till idrotten och det andra till främjandet av ett aktivt friluftsliv. 
Utredarna antar att idrott har betydelse för hälsan och frågar sig om idrotten, tävling och 
motion kan bidra till ett bättre fysiskt och psykiskt välbefinnande för medborgaren och 
generellt till bättre folkhälsa för nationen. Men de konstaterar och betonar samtidigt att folk 
motionerar mer än för trettio år sedan men att det ändå inte har bidragit till ett förbättrat 
folkhälsotillstånd. Anledningen till detta är förändrade kost- och dryckesvanor, stillasittande 
arbete samt att motionsaktiviteter inte har samma dragningskraft på alla individer. Människor 
med pragmatiska och materialistiska värderingar lockas mer till motionsaktiviteter än andra 
med värdefasta och humanistiska värderingar. Utredarna menar att det är en utmaning för 
idrotts- och motionsrörelsen att fundera över hur motionsaktiviteter kan erbjudas som kan 
locka individer med värdefasta och humanistiska värderingar.  

Med Proposition (1998/99:107) en idrottspolitik för 2000-talet kommer supportervåldet upp 
på dagordningen igen. Det noteras att supportervåldet utgör ett allvarligt hot mot idrottens 
trovärdighet och ställning främst som en familjeunderhållning. Idrotten förknippas med god 
moral, respekt för regler och andra människor samt begrepp som rent spel. Med rätt ledning 
och kontroll kan unga människor utvecklas, men menar utredarna, om så inte sker kan det bli 
en farlig plattform för destruktivt beteende och ökade motsättningar. Uttryck som 
antidopningsarbete, idrottens etikfrågor, jämställdhet, jämlikhet och integration återkommer i 
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propositionen. Idrotten anses kunna på ett positivt och förebyggande sätt arbeta med dessa 
områden. 

Idrottsutredningen får statens uppdrag att ge förslag till tydligare mål för stödet till idrotten 
och modell för uppföljning och utvärdering. Fokus har flyttats från form, vägen till målet är 
mindre intressant, resultatet är det viktigaste. I ett tilläggsdirektiv uppdras åt utredningen att 
bedöma konsekvenserna för den statliga idrottspolitiken om idrott bedrivs i annan form än 
den ideella föreningen. ”Det är resultatet av den bidragsstödda verksamheten som står i fokus 
inte hur den genomförs” (Proposition, 1998/99:107, s. 199).  Staten kan därmed sägas ge mer 
frihet att själva forma processen genom att lyfta fram resultat i stället för form. Indirekt pekar 
detta på att en förändrad huvudman vad avser produktion av fritidstjänster kan få 
konsekvenser för medborgarna. Om staten fråntar sig ansvar och produktion av fritidstjänster 
kan det innebär att principen om lika rätt till fritid åsidosätts för andra mål. Den så kallade 
NPM-rörelsen menar däremot att variation mellan olika serviceproducenter är bästa sättet att 
tillgodose lika tillgång till service. 

I en redogörelse av idrottsrörelsens organisation, verksamhet och finansiering i SOU 
(1998:76) framkommer att huvuddelen av intäkterna kommer från idrottsrörelsen själv. 
Penningströmmarna in i idrottsrörelsen betraktas som komplexa eftersom de skiljer sig mellan 
olika organisationsnivåer. Medel kan komma från offentliga bidrag, sponsring, 
medlemsavgifter och spel. Samhällsutvecklingen under 1990 talet har gjort att staten har ett 
annat förhållningssätt till den kommersiella sektorn och diskussioner om gränsdragningar blir 
allt vanligare. Vid tidpunkten för tillkomsten av SOU (1998:76) drevs hälften av landets 
anläggningar av föreningarna själva. Därmed kan man inte förvånas över att utredarna ser en 
tilltagande professionalisering, bolagisering och internationalisering. ”Att följa utvecklingen 
av idrott och motion som näringsverksamhet är av betydelse för utformningen av statens stöd 
till idrotten” (SOU, 1998:76, s. 213).

Utredarna visar tydligt statens intentioner, att staten inte skall stödja sådan idrottsverksamhet 
som tjänar privata vinstintressen. Den allmännyttiga ideella föreningen ska vara mottagare av 
statens stöd och ha uppdraget att förverkliga målet idrott åt alla. Begrepp som ett 
välfärdsvärde för alla används.  Utredarna menar att utgångspunkten är att alla som så önskar 
ska ha tillgång till fritid oberoende av sociala och ekonomiska förutsättningar. De menar att 
den allmännyttiga ideella föreningen på bästa sätt kan tillgodose medborgarnas behov och 
förväntningar på utbud av fritidstjänster. Det övergripande målet för statens stöd till idrotten 
är att det ska stärka allmännyttig ideellt organiserad demokratisk och medlemsstyrd barn- och 
ungdomsverksamhet samt motions- och tävlingsverksamhet och att den ska omfatta alla 
medborgare.  De medger samtidigt att gråzoner och gränsland blir allt vanligare avseende 
organisation, produktion och finansiering av fritidstjänster.

I SOU (1998:76) omnämns den tilltagande kommersialiseringen igen men inte på samma sätt 
som tidigare utredningar. Denna gång görs en koppling mellan statens indirekta stöd, till 
exempel befrielse av inkomstskatt och en tilltagande kommersialisering. Utredarna påtalar 
också att det här rör sig om ett gränsland, ett begrepp som ska visa sig återkomma i flera 
sammanhang. ”Då även statens indirekta stöd såsom befrielse från inkomstskatt förutsätter att 
verksamheten drivs i ideell och allmännyttig form görs även en redovisning och analys av 
skattebefrielsens gränsland i relation till idrottens tilltagande kommersialisering” (SOU, 
1998:76, s. 48). Den kommersiella underhållningsidrotten omnämns nu i positiva termer. 
”Underhållningsidrotten har sitt värde främst genom att den skapar förströelse och glädje för 
många idrottsintresserade människor i vårt land” (SOU, 1998:76, s. 29). Båda dessa citat visar 
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att staten har omprövat sin tidigare hållning och numera ser positivt på kommersiella inslag 
inom idrotten. 

Idrottsrörelsen har som andra ideella organisationer begränsad skattskyldighet samt vissa 
möjligheter att tjäna pengar på spel- och lotterimarknad. Detta uppmärksammas av utredarna, 
”Vår genomgång av idrottsrörelsens skattesituation har uppmärksammat gråzonerna i 
skattebefrielsens gränsland” (SOU, 1998:76, s. 204). Detta tyder på en insikt i att det inte är 
lätt att förena statens roll som styrande och den faktiska verkligheten. Utredarna talar om 
behovet av tydliga mål för uppföljning och om uppföljningssystem med tydlig 
ansvarsfördelning. För att hitta precisionen i statens bidrag till idrottsrörelsen blir det allt 
viktigare att hitta modeller för uppföljning och utvärdering. Utredningen visar också allt 
tydligare att föreningarna har ett stort behov av inkomster från det statligt ägda spelbolaget 
AB Svenska Spel. ”Vår genomgång av idrottsrörelsens finansiering uppmärksammar 
föreningarnas stora behov av inkomster från spelmarknaden” (SOU, 1998:76, s. 205). I 
utredningen konstateras att kommunernas bidrag till idrottsrörelsen har minskat samtidigt som 
andelen intäkter från spel och sponsring har ökat. I förhållande till rörelsens totala intäkter är 
stödet till idrotten litet och för att nå enhetlighet, rättvisa och tydlighet föreslås villkoren för 
statsbidrag bli en förordning. Detta är en garant för att idrottsrörelsen tilldelas medel menar 
utredarna. Genom det har staten tagit tillbaka initiativet och utredarna menar att 
förutsättningarna för att bidragsgivningen uppfattas som rättvis av inblandade därmed skulle 
bli goda. Staten skulle då inte ha hamnat i ett etiskt dilemma vad avser spel och sponsring.

Underhållningsidrotten har sitt värde främst genom att den skapar förströelse och glädje 
för många idrottsintresserade människor i vårt land. Underhållningsidrotten har en stark 
tillväxtpotential och kommer sannolikt att ge allt fler människor möjligheter till arbete 
och försörjning (Proposition 1998/99:107, s. 29).  

I en nationell syn på motion och idrott för 2000-talet kan vi konstatera att staten tydligare 
visar på ett behov av samverkan för att nå sina mål. ”Ansvaret för att skapa och förbättra 
förutsättningar för motion och idrott, och även skapa ett livslångt intresse för detta, delas 
mellan staten, kommunerna, idrottsrörelsen och organisationerna som bedriver frilufts- och 
främjandeverksamhet” (Proposition, 1998/99, s. 28). Målen har annars inte nämnvärt 
utvecklats sedan SOU (1998:76). Det handlar om aktivt stöd till en fri och självständig 
idrottsrörelse som värnar om god etik och demokratisk fostran samt beaktar och arbetar aktivt 
för integration och jämställdhet. Den stora skillnaden handlar däremot om statens syn på den 
kommersiella underhållningen. Vi kan tala om en total omvändning från 1980-talet och 
framåt, främst avseende elitidrotten.  ”En medvetenhet om att elitidrotten också till viss del 
består av kommersiell underhållning som har ett värde genom att den ger många människor 
förströelse och glädje, men som bör bedrivas utan offentliga subventioner ”(Proposition 
1998/99:107, s. 27).  Utifrån ovanstående citat kan vi se att elitidrotten numera accepteras
som något som har ett värde men att staten fortfarande håller kvar sin ståndpunkt om att inte 
ge offentliga bidrag till underhållningsidrotten. Utredarna ser både risker och möjligheter med 
detta och menar att det till viss del har skapat kulturkrockar. Detta syns genom att föreningar 
köpts upp och antagit nya namn som överensstämmer med firmamärken. ”Detta har skapat 
såväl nya möjligheter och utmaningar som spänningar och risker” (Proposition 1998/99:107, 
s. 57). Utredarna använder ord som trovärdighetsfråga och det blir en fråga för idrotten att 
balansera det ideella och kommersiella perspektivet så att inte folkrörelsens karaktär går 
förlorad genom att föreningar köps upp eller att föreningsstyrelser består av ledamöter med 
näringslivet som referensram. Ord som balansera, inte sammanblanda och riskera att skada 
idrottens egen identitet förekommer.  Statens uppgift blir att övervaka att den verksamhet som 
bedrivs sker på ett konkurrensneutralt sätt.
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I och med Proposition (1998/99:107) ställer staten delvis nya krav på kommunen dels genom 
att peka på det ansvar som finns för den fysiska planeringen där olika intressen ska vägas 
samman för en god livsmiljö. Det kan ses som ett sätt för staten att göra en markering till 
kommunerna eftersom förutsättningar för motion och idrott är en frivillig uppgift. Vid 
propositionens tillkomst ägdes och drevs ungefär hälften av anläggningarna av kommunen 
och hälften av föreningarna. Nu syns det också tydligt att staten vill ha ett samhälle för en 
hållbar utveckling vilket innebär ett nytt förhållningssätt som påverkar hela organisationer. 
Staten pekar på ett behov men lämnar verkställandet och genomförandet till idrottsrörelsen 
själva, genom ett brukarinflytande förutsätts de vara en påverkansfaktor till kommunen.  

Anläggningar av olika slag bör kretsloppsanpassas både vad gäller själva anläggningen 
och driften av verksamheten. Genom att idrottsrörelsen själva ställer sådana krav på 
kommunerna tar de ansvar för att kretsloppsanpassa Sverige. Genom åtgärder för att 
minska energiförbrukning, att utföra allergisanering och använda utrustning utan freoner 
visar idrottsrörelsen att miljöhälsan är lika viktig som folkhälsan (1998/99:107, s. 33). 

Begreppet hållbar utveckling får allt större utbredning och efterföljs av begreppet hållbar 
tillväxt. I propositionen anses idrottens framtidsfrågor vara att behålla den svenska modellen 
med idrottens folkliga förankring och stora bredd. Staten vill hålla kvar folkrörelsekaraktären, 
att fritidssektorn ska skötas på ideell grund, trots att utvecklingen hela tiden förändrar bilden 
av den fria tiden och fritiden. Frågan är hur omfattande ideellt arbete blir i framtiden och vad 
det kommer att omfatta. 

I statens stöd till friluftsliv och främjandeorganisationer DS (1999:78) gör staten en tydlig 
markering. Friluftsliv skall inte längre ses som en del av statens stöd till idrotten utan stödet 
skulle komma direkt från staten. Organisationer som har inriktning mot friluftsliv bör ha egna 
övergripande mål och verksamhetsmål, som föreslås vara ”/ … att stödja och utveckla ett 
aktivt friluftsliv för i första hand barn och ungdomar” samt att ”utveckla kvaliteten i 
främjandeorganisationernas friluftsverksamhet så att den främjar god etik, ökat deltagande, 
ideellt engagemang, jämställdhet och integration”(Ds 1999:78, s. 19). Här ser vi igen samma 
betoning på demokrati, jämställdhet och integration. 

Målet med att utveckla ett hållbart samhälle återkommer. Som ett första led i arbetet med mål- 
och resultatstyrning av samhällets miljöarbete har riksdagen lagt fast femton nationella 
miljökvalitetsmål. Bland dessa finns frisk luft, grundvatten av god kvalitet, ett rikt 
odlingslandskap, god bebyggd miljö, hav i balans samt levande kust och skärgård. För att 
kunna användas har målen, efter uppdrag av regeringen, utvecklats av berörda myndigheter. 
Naturvårdsverket anger följande sektorsmål för friluftsliv och naturturism.  

Landets främsta områden för friluftsliv/naturturism i fjäll och skog, kust och hav, sjöar 
och vattendrag och de för friluftsliv lämpade tätortsnära områden skall till år 2010 
bevaras, vårdas och utvecklas på sådant sätt att de kan nyttjas för dessa ändamål inom 
ramen för en hållbar samhällsutveckling (Ds 1999:78, s. 34).  

Friluftsgruppens budskap i Ds (1999:78) är att den svenska friluftspolitiken var tydligare för 
30 år sedan. Anledningen till detta bedöms vara att friluftsfrågorna integrerats med andra 
politikområden. Trots en medveten politik har frågorna inte kommit upp på agendan, vilket 
anses bero på att ett delat ansvar och rollfördelningen mellan myndigheter, förvaltningsnivåer 
och huvudmän successivt har lett till att den statliga friluftspolitiken har marginaliserats. 
Friluftsgruppen vill därför bygga upp en statlig organisation för stöd till friluftsliv och 
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främjandeorganisationer så att friluftspolitiken kan synliggöras, men nu också med hänsyn 
tagen till turism. Friluftsgruppen ger 1962 års fritidsutredning en bekräftelse på att de hade en 
framsynt inställning och menar att även om man slår vakt om principen att den enskilda 
människan själv skall avgöra vad hon bör ha lust att ägna sig åt på sin fritid och vilka former 
av friluftsliv som passar anser de att de faktiska valmöjligheterna är beroende på  
förutsättningar som står till förfogande i människans omgivning. ”Samhällets huvudansvar på 
friluftslivets område blir därför att tillse att den yttre miljön är så beskaffad att den ger så 
många som möjligt förutsättningar för ett rikt friluftsliv” (Ds, 1999:78, s. 132). Detta citat 
ovan, en 35 år gammal motivering för ett samhällsansvar när det gäller friluftslivets 
infrastruktur, stämmer fortfarande väl enligt friluftsgruppen, följande citat understryker detta 
ytterligare. 

Offentliga insatser för att säkra marker, vatten, anläggningar m.m. för friluftslivet är alltså 
förhållandevis lätta att motivera. Det handlar, med nationalekonomisk vokabulär, om s.k. 
kollektiva nyttigheter av samma typ som exempelvis försvaret, rättsväsendet, 
naturskyddet, kulturmiljövården och vissa delar av vägnätet. När det gäller sådana 
nyttigheter kan den privata marknaden inte uppfylla alla politiska prioriterade mål (Ds 
(1999:78) s. 132).

Ovanstående citat visar att staten i alla fall till viss del är medveten om den komplexitet som 
kollektiva nyttigheter kan medföra med tanke på exempelvis naturlagstiftning, allemansrätten 
och status som nationalpark.

Proposition (2002/03:35) belyser folkhälsan och staten anger ett övergripande mål. Att skapa 
samhällsförutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Utredarna talar 
om folkhälsans betydelse för samhällsutvecklingen och som en viktig del i arbetet för en 
uthållig tillväxt, en god välfärd och ett ekologiskt hållbart Sverige. Detta är ett folkhälsoarbete 
som förutsätter insatser av flera samhällsaktörer inom flera politikområden. Inte mindre än 
fjorton politikerområden anges för att nå målet delaktighet och inflytande i samhället vilket 
bara är ett målområde av totalt elva olika målområden. De politikerområden som anges är 
medie-, arbetsmarknads-, arbetslivs-, jämställdhets-, integrations-, handikapp-, storstads-, 
barn-, ungdoms-, utbildnings-, äldre-, social-, folkrörelse-, och kulturpolitik. Detta kan 
jämföras med tidigare propositioner som ofta endast pekat ut idrottspolitiken som ansvarig för 
folkhälsan. Att så många politikområden anges tyder på att staten valt att prioriterar en god 
folkhälsa.

Nu introduceras även nya begrepp som uthållig tillväxt. ”Folkhälsan är av stor betydelse för 
samhällsutvecklingen och insatserna för en bättre folkhälsa bör ingå som en viktig del i 
arbetet för en uthållig tillväxt, en god välfärd och ett ekologiskt hållbart Sverige” 
(Proposition, 2002/03:35, s. 1). Det är enligt Proposition (2002/03:35) också angeläget att 
nästa generation lämnar över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. ”Att bevara 
goda förutsättningar för friluftsliv utgör en hörnsten inom naturvårdspolitiken” (Proposition, 
2002/03:35, s. 80). Författarna konstaterar att både arbetsliv och fritid för vuxna och barn 
präglas allt mer av att vi blir stillasittande. Fysisk aktivitet har mer blivit en fråga om social 
tillhörighet. Utredarna talar om att fysisk aktivitet, precis som många andra levnadsvanor 
följer tydliga sociala mönster och är kopplad till livsstil och levnadsvillkor i stort. Närmiljön 
har betydelse för om man är fysiskt aktiv, vistas ute och bedriver friluftsliv. Individen har ett 
eget ansvar. Samtidigt är det enligt regeringens bedömning viktigt att klargöra att samhället 
har ansvar för att ge goda förutsättningar för fysisk aktivitet. 
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Besöksnäringen uppmärksammas 

I Proposition (2004/05:56) skriver utredarna avseende turism, att vilken inriktning politiken 
än har haft så har den avsett att främja innovationer och nytänkande. Turismen har ändrat 
karaktär, från resandet under början av 1900-talet med idé- och intresserörelser som 
pådrivande faktorer fram till 1930-talet då de sociala aspekterna övervägde och statliga 
insatser fokuserade på balansen mellan arbetstid och fritid. Under 1960-talet skedde en kraftig 
utbyggnad av kommunikationer, stugområden och båthamnar. Den offentliga sektorn växte 
sig stark och engagerade sig i utvecklingen av turism och rekreation.  

De senaste 15-20 åren har den idéburna politiken, med konsumenten och resenären i 
centrum, tonats ner och ersatts med ett närings-, företags- och exportfokus. Det statliga 
främjandet vill kombinera en dynamisk näringsutveckling med information om och 
marknadsföring av Sverige som resedestination (Proposition 2004/05:56, s. 7). 

Utredarna menar att målet för turistpolitiken är att Sverige skall ha en hög attraktionskraft 
som turistland och att en långsiktig konkurrenskraftig turistnäring bidrar till hållbar tillväxt 
och ökad sysselsättning i alla delar av landet. Regeringen fokuserar på två områden och anger 
för staten två huvuduppgifter inom turismens område. Det Sverigefrämjande arbetet med 
marknadsföring och marknadsbearbetning och det näringsfrämjande arbetet med ett 
huvudsakligt syfte av att stödja utvecklingen av en konkurrenskraftig och innovativ 
turistnäring inom en allt hårdnande konkurrens. ”Det krävs ett gott samarbete och en tydlig 
ansvarsfördelning mellan turistnäringen och olika lokala, regionala och nationella aktörer om 
Sverige skall lyckas växa som turistland” (Proposition, 2002/03:35, s. 5). Turism berör ett 
stort antal samhällsfenomen och frågor som berör turistnäringen behandlas av olika 
myndigheter inom många olika politikområden. Staten visar härmed att turism är en näring 
som måste omfattas av en rad politikområden och att staten har ett samordnande ansvar. 

Staten äger eller förvaltar kulturminnen, museer, naturreservat, nationalparker men även 
idrottsarenor, teatrar och möteslokaler av olika slag. Samarbete, samordning planering 
och starka nätverk, vare sig det sker på turistdestinationen eller på nationell nivå, är 
viktigt inom turistfrämjandet. Genom oklara ansvarsförhållanden mellan regionala och 
lokala myndigheter har statens roll förstärkts, som enande kraft i en splittrad näring 
(Proposition 2004/05, s. 49).

Nya områden som kallas dynamiska anges i propositionen inom ett antal produktområden 
som storstadsturism, ekoturism och hållbar turism, kulturturism, kulturarvsturism och 
landsbygdsturism där måltidsturism, fritidsfiske, jakt och hästturism också inryms. Utredarna 
menar att kvinnors och mäns efterfrågan på resetjänster växer och att detta medför krav på 
utveckling av nya, intressanta och dynamiska reseerbjudanden och resmål. Intressen och 
livsstil anses som tunga faktorer som styr marknadens efterfrågan. Turistnäringens 
medvetenhet om detta har inneburit att turistnäringens aktörer använder nya begrepp för att 
träffa rätt intressesegment på marknaden.  Upplevelsen och att tillföra upplevelser kopplat till 
en produkt eller tjänst förutspås också bli en avgörande faktor i flera branscher. I och med nya 
fritids-, rekreations- och nöjesaktiviteter samt en allt mer växande efterfråga av 
upplevelserelaterade aktiviteter ställs också nya krav. Upplevelsebaserade tjänster ställer till 
exempel andra krav på tjänsters säkerhet. En ny lag om produkters säkerhet har tillkommit 
och på EU-nivå har via kommissionen ett arbete inletts avseende tjänstesäkerhet. Kan 
exempelvis vara säkerhetsfrågor i samband med extremsporter som klättring, forsränning eller 
säkerhetsaspekter vid cykling och ridning. 
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Författarna i Proposition (2004/05:56) ser nya möjligheter med IT-användning i svensk 
turistnäring. Utredarna uppmärksammar att de flesta turistprodukter normalt köps före 
konsumtionstillfället och då på en annan plats än där de slutligen konsumeras. Behov av 
korrekt information vid rätt tidpunkt till kunden anses kunna tillgodoses genom IT-baserade 
tjänster. De talas om nya möjligheter för företag och organisationer vad gäller marknadsföring 
och distribution av produkter samt skapandet av själva produkterna. Utredarna 
uppmärksammar nya möjligheter för produktutveckling och marknadsföring men även 
möjligheter för företag att knyta sig samman för utveckling av nya produkter. Det finns en 
tilltro till att IT-baserade tjänster kommer att vara en konkurrensavgörande faktor när det 
gäller att förenkla och fördjupa upplevelsen innan, under och efter ett besök eller deltagande i 
ett evenemang vilket nedanstående citat visar på. 

Kunskap och information om attraktiva företeelser i natur- och kulturlandskap behöver 
samlas in, struktureras och göras tillgänglig, till exempel i form av databaserad och GIS-
kodad (Geografiska informationssystem, egen anm.) information som kan göras sökbar 
och tillgänglig för turister (Proposition 2004/05:56, s. 71).  

Detta menar staten är en information som med fördel kan vara individanpassad och ta hänsyn 
till de olika behov och intressen som turisten kan ha. Staten vill därför till exempel stödja 
både fast och mobil uppkoppling med avseende på tjänster för turism för att på så sätt täcka 
skilda behov i samband med en resa. Genom att ansluta interaktiva miljöer till Internet, menar 
utredarna, kommer nya globala mötesplatser att skapas där människor från hela världen möts i 
realtid, interagerar, kommunicerar och turistar virtuellt. Programvaran Google Earth är ett 
sådant exempel. 

 I och med Proposition (2004/05:56) uppmärksammas nu också en del hinder. Utredarna 
menar att ett ökat kommersiellt nyttjande av naturområden kan medföra en risk för ökade 
konflikter mellan naturturism, markanvändning och naturvård. En genomtänkt planering 
anses som viktig för att förebygga så att bevarande och ett nyttjande genom naturturism och 
friluftsliv kan förenas. Exempelvis omnämns bland annat fisketurism vilket kan medföra 
konflikter mellan olika kategorier fiskare och entreprenörers begränsade möjligheter att råda 
över resursen fisk. Jaktturism och hästturism uppmärksammas också men utredarna nöjer sig 
med att konstatera att kommersiellt turistförtagande kan ha stor betydelse för sysselsättningen 
och livskraften i en region. I Proposition (2004/05:56) framkommer att staten i grunden är 
positivt inställd till naturturism generellt i naturen men även i skyddade områden. / … staten 
bör ha ett ansvar att på olika sätt underlätta och stimulera en ökad naturturism, såväl i 
skyddade områden som i naturen generellt (Proposition, 2002/03:35, s. 63). Kopplingar 
mellan samisk turism och hållbar utveckling syns också ”En hållbar ekonomisk tillväxt måste 
förenas med hänsyn till rennäringen, miljö- och kulturhänsyn och en naturresurshushållning” 
(Proposition, 2002/03:35, s. 70).

Statens roll inom turism anges tydligt där insatserna ska vara en ökad samordning mellan 
olika politikområden, både på nationell och regional nivå, en ökad samverkan mellan stat, län, 
landsting och kommuner. Dessutom skall staten stimulera entreprenörskap och företagande. 
Det klargörs att den svenska turistnäringen är en viktig näringsgren med tillväxtpotential. En 
tydlig bild framträder av vilka uppgifter som naturligen ska falla på staten utifrån turismens 
speciella karaktär därför att ingen annan anses kunna ta ett samlat nationellt ansvar av det som 
är av nationellt och samhälleligt intresse. Dessa områden kan sammanfattas i 
kunskapsbildning och kvalitetsutveckling, samverkan och samordning, marknadsanalys, 
marknadsbearbetning och marknadsföring. I proposition (2004/05:56) framkommer också 
vilka principer för ägarstyrning som staten och regeringen utarbetat. ”Regeringen har 
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värdeskapande som övergripande mål för sin ägarstyrning” (Proposition, 2002/03:35, s. 89). 
Författarna menar att statens ägarroll och förvaltning är komplex, eftersom staten äger företag 
som är aktiva i allt från gruvindustri till opera, från fastigheter till spel. ”Regeringens 
ägarförvaltning kräver därför en tydlig och öppen ägarpolitik, som anpassas till de ökade och 
förändrade krav som ställs” (Proposition, 2002/03:35, s. 89). 

Den 1 januari 1995 blev Sverige medlem i EU. Det syns nu alltmer i det empiriska materialet. 
I och med regeringens proposition (1998/99:107) som behandlar folkhälsa, folkrörelse och 
underhållning blir det mycket tydligt att fritidspolitiken och i synnerhet idrottspolitiken lyfts 
till EU-nivå. Det framgår att Sverige är en del av Europa och den dåvarande EG-
kommissionens syn på idrotten behandlas i propositionen. ”/ … att idrotten har fem 
funktioner, nämligen en uppfostrande funktion, en funktion för hälsan, en social- och en 
kulturell funktion samt en funktion för lek” (Proposition, 2002/03:35, s. 24). Kommissionen 
anser vidare att idrotten är en viktig fritidssyssla, en ekonomisk aktivitet och ingår som en del 
i den europeiska identiteten. Internationella idrottsevenemang är exempel på detta. EG-
domstolens princip om att idrotten bör underkastas gemenskapsrätten i det fall den är en 
ekonomisk aktivitet inom ramen för den inre marknaden har lett till anpassningar av idrottens 
regelverk i Sverige. Främst har det gällt frågan om arbetskraftens fria rörlighet, den så kallade 
Bosmandomen, och om idrott som ett avlönat arbete, ofta kallad artistidrotten. Men trots detta 
så vill staten se idrottspolitiken främst som en nationell angelägenhet och avser samtidigt att 
tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att föreslå en svensk EU-strategi som kan stärka idrottens 
sociala, kulturella och demokratiutvecklande betydelse inom EU-samarbetet.  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att statliga moraliska principer syns mindre tydligt 
2004/05 jämfört med 1960-talet och fram till slutet av 1970-talet. I mitten av 1970-talet 
frångår staten den kommunitära principen och selekterade lösningar blir allt vanligare. När det 
gäller statens syn på den kommersiella sidan av fritiden och den fria tiden har det skett en 
successiv men total omvändning från 1980-talet och framåt. Kommersiella inslag accepteras 
numera helt inom samtliga undersökta sakområden. En bolagisering och professionalisering 
av fritiden blir allt vanligare. Vissa värderingar läggs fortfarande på idrottsrörelsen som rent 
spel, en rörelse fri från dopning samt tankar om en idrottsrörelse som ska verka för integration 
i samhället.  Jämställdhet lyfts upp på agendan under 1980-talet och framåt. Demokrati, mål- 
och resultatstyrning införs som den dominerande förvaltningsmodell och ramlagar stiftas. Nya 
politikområden som arkitektur och formgivning samt turism uppmärksammas. Under 2000-
talet blir staten alltmer den strateg som formulerar mål medan vägen till målen sker genom 
decentraliserat beslutsfattande. Hållbar utveckling och uthållig tillväxt blir nya honnörsord. 
Under den valda tidsperioden framträder många olika förvaltningsmodeller och samtliga av 
Rothstein (1997) framtagna idealtyper kan indirekt skönjas dock inte i någon renodlad form. 

I det undersökta materialet vilket omfattar sakområdena kultur, idrott, turism, friluftsliv och 
folkhälsa har jag kunnat se att staten från 1960-talet och framåt lagt ett moraliskt ansvar på 
fritidssektorn, då främst idrottsrörelsen. Detta var tydligast fram till 1980-talet för att senare 
inte alls påtalas lika tydligt. Samhällsutvecklingen fram till och med 2005 har också gjort att 
andra frågor har tillkommit som att värna om etik och rent spel, förhållningssätt gentemot 
kommersialisering, ökad jämställdhet och utveckling mot ett hållbart samhälle.   
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Förvaltningsnivå

Nästa steg i implementeringskedjan efter samhällsnivån är förvaltningsnivån. Genom 
förvaltningspolitiska beslut om former för styrning förverkligas den beslutade politiken. I den 
teoretiska delen har jag konstaterat att förvaltningsstyrning är olika sätt att styra den offentliga 
förvaltningen. Förvaltningspolitik är sättet att styra den offentliga förvaltningen. 
Förvaltningspolitik bedöms dock vara av litet intresse för våra folkvalda politiker. Andra 
politiska områden bedöms som mer intressanta (Statskontoret, 1998:11A). Från 1962 och 
framåt har olika styrningsideal och styrningsformer använts. Under tidigt 60-tal, när 
fritidssektorn byggdes upp, uttrycks behov av tre till fem års planeringstid. Denna period följs 
av decentralisering, ramlagstiftning och mål- och resultatstyrning under 1980- och 1990-talet. 
2000-talet har dominerats av en fortsatt utveckling mot alternativa styrningsformer och ett 
inte lika tydligt uttalat styrningsideal som tidigare.  

Bland de dokument som jag undersökt har jag funnit att statens synsätt avseende 
styrningsideal förändrats under den valda tidsperioden. Successivt under tidsperioden har 
marknadslösningar kommit att bli allt vanligare. I mitt empiriska material från början av 
1960-talet och framåt framkommer olika teoretiska och praktiska lösningar på hur staten vill 
styra fritidssektorn. En sådan är selektiva eller standardiserade lösningar ibland blandat med 
förväntningar på att folkrörelserna utan auktoriserade regler ska verka för meningsfull fritid 
för alla medborgare. Exempel på detta kan vi se inom idrotten och kulturen.  Nedanstående 
citat från 1960-talet visar att utredarna är tveksamma till standardiserade lösningar eftersom 
både friluftsliv och idrott är aktiviteter med ett brett utbud av aktiviteter. 

1962 års fritidsutredning, Friluftslivet i Sverige, Del I, Utgångsläge och utvecklingstendenser, 
ser ”/ … en mycket klar bild av friluftslivets stora variationsrikedom” (SOU, 1964:47, s. 7).
Enskilda individer ägnar sig inte åt en aktivitet utan åt ett knippe aktiviteter.  Utredarna 
konstaterar att ” / … man bör därför iaktta stor försiktighet gentemot alla standardiserade eller 
urvalsbegränsande åtgärder på detta område” (SOU 1964:47, s. 161). Idrottsutredningen talar 
på liknande sätt om idrotten som en verksamhet för alla. 

Utredningen vill betrakta idrotten som en skala av aktiviteter från motionsidrott och 
friluftsverksamhet i nu gängse mening till de yppersta prestationer inom elitidrotten. 
Samhällsstödet, bör, menar utredningen, ges en sådan utformning att idrott erbjuds alla 
människor och över ett så brett och differentierat fält som möjligt (SOU 1969:29, s. 9).  

Samhällets stöd åt idrotten ses som en del av samhällsverksamhet som grundas på politiska 
beslut. När det gäller idrotten vill staten lämna över ansvaret till idrottsrörelsen och det civila 
samhället. ”Som folkrörelse bör idrotten ha förtroende att själv utforma sina regler och sedan 
stå till svars inför allmänheten för dessa. Något behov av statligt auktoriserade regler 
föreligger inte” (Proposition, 2002/03:35, s. 10). Eftersom folkrörelserna, i detta fall 
idrottsrörelsen, ses som normskapande för andra grupper och individer lyfts utbildning och 
forskning fram. 

Det är ur pedagogisk synpunkt främst tre skäl, som talar för att samhället bör delta i den 
idrottsliga verksamheten på lämpligt vis, nämligen därför att, idrottsgrupperna är 
normskapande för sina medlemmar, idrottsgrupperna är normskapande för andra grupper 
och individer och idrottsgrupperna ger värdefullt forskningsunderlag (SOU 1969:29, s. 
222).
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Utredningen konstaterar att behovet av utbildade idrottsledare kommer att öka enligt 
prognoser och behovsräkningar. Idrottsutredningen belyser idrottsforskning och 
ledarutbildning, men menar utredarna att det mest framträdande för idrottsforskningen är att 
det saknas överblick över den forskning som egentligen bedrivs. ”Idrottsutredningen föreslår 
därför att en särskild nämnd för idrottsforskning skall inrättas” (SOU, 1969:29, s. 13). Vi ser 
därmed att forskning och utbildning blir en form av professionsstyrning och samhällets 
intresse av idrott motiverar idrottsforskning. Idrotten ska ledas av utbildade ledare och 
idrottsforskning ska komma samhället till godo. 

Ett annat sätt för staten att utveckla fritidssektorn är att styra genom insatser för forskning och 
utbildning. Till exempel i SOU (1998:76) anger staten som verksamhetsmål ”/ … att skapa 
bättre möjligheter för forskning, utveckling och utbildning med utgångspunkt i den 
organiserade idrottens behov” (SOU, 1998:76, s. 13). Här uttrycks också en ambition att 
skapa bättre möjligheter för elitsatsande ungdomar att kombinera sin idrottssatsning med 
utbildning som ger dem en god grund för livet efter en idrottskarriär. Utredarna talar dels om, 
forskarstyrd forskning, företrädd av universitet och högskolor dels om beställarstyrd 
forskning.  För det senare ges riksidrottsförbundet37 en framträdande roll. ”Vår bedömning är 
att RF:s egen FoU policy med prioriteringarna barn- och ungdomsverksamhet, motion och 
folkhälsa, jämställdhet och prestationsutveckling är en bra utgångspunkt för uppgiften att vara 
statens sektorforskningsorgan för idrotten” (SOU, 1998:76, s. 13). Staten har stark tilltro till 
den mång- och tvärvetenskapliga forskning som bedrivs och utgår från en helhetssyn på 
människan. Forskningsresultaten, som ofta belyser folkhälso- och livsstilsfrågor, ses som 
värdefull för skola, pensionärs-, och främjandeorganisationer. 

Liknande tankegångar kan vi se inom kulturområdet. Ett framträdande drag i kulturpolitiken i 
mitten av 70-talet var betoning på det fria, kollektiva skapandet i grupp utanför 
kulturinstitutionerna. Studieförbund och amatörorganisationer föreslås i proposition (1974:28) 
få ett förstärkt stöd. Detta ändrades på 90-talet i proposition (1996/97:3) som anger att 
sektorsansvaret behöver förtydligas och formerna för Kulturrådets samarbete med andra organ 
utvecklas. Kulturrådet föreslås även få uppgifter inom massmedieområdet. Uppföljning och 
utvärdering behöver medel och behovet av kontinuerlig produktion av statistik på 
kulturområdet anges vara stort. Staten har ett behov av att känna till medborgarnas behov och 
nyttjandegrad för att kunna anpassa sina anslag. Nu är det frågan om anslagsstyrning utifrån 
angivna mål vilket följande citat visar: 

Grunderna för den nationella kulturpolitiken formuleras som normer, anges genom mål 
och regler. En tydlig uttalad ansvarsfördelning klargör roller och förväntningar, Inom 
dessa ramar är pengar det dominerande styrmedlet. Uppföljning och utvärdering bör 
tillföras ökade medel. Behovet av tillförlitlig och kontinuerlig produktion av statistik på 
kulturområdet är stort (Proposition, 1996/97:3, s. 228). 

Vad som är påtagligt i Proposition (1996/97:3) är att utredarna anger arbetsmarknadspolitiken 
som viktig ur kulturpolitisk synpunkt. Man säger att ”Arbetsmarknadspolitiken har efterhand 
kommit att bli allt viktigare ur kulturpolitisk synpunkt. De arbetsmarknadspolitiska åtgärderna 
för konstnärer bör därför anpassas till de kulturpolitiska målen så långt det är möjligt” 
(Proposition, 2002/03:35, s. 34). Men hållningen är inte entydig. Det framhålls att ”Kulturen 
har ett egenvärde och bör i första hand inte betraktas ur ett nyttoperspektiv” (Proposition, 
2002/03:35, s. 23). Här kan vi se exempel på förvaltningsstyrning. Staten vill balansera 
arbetsmarknadsåtgärder balanserat mot insatser för att stärka  kulturområdet som sådant. 

37 Riksidrottsförbundet och specialidrottsförbunden (http://www.rf.se/, 2005-03-29). 
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Motsvarande tankegångar uttrycks för kulturarvsområdet. ”Under de senaste fem åren har 
stora arbetsmarknadsmotiverade insatser gjorts för att stimulera sysselsättningen inom 
kulturarvsområdet ” (Proposition, 2002/03:35, s. 159).  Satsningar anses ha fallit väl ut. Ofta 
har det varit arbetsintensiva projekt över hela landet som lett till många arbetstillfällen. EU:s 
strukturfondsprogram och strukturfondspengar nämns som en möjlighet till reell och varaktig 
sysselsättning. Det handlar också om sidoeffekter som är svåra att mäta som ökad stolthet 
över den egna kulturen anser utredarna. I SOU (1998:76) står att läsa att 
lönebidragsanställningar inom idrottsrörelsen spelar en viktig roll i arbetsmarknadspolitiken. 
Det här är exempel på hur flera politikområden interagerar för att påverka till exempel 
arbetslösheten. I texterna uppmärksammas även hur samarbete mellan olika politikområden 
kan öka möjligheten för fritidsaktiviteter. Lönebidragsanställningar förekommer ofta inom 
fritidssektorn. 

I Proposition (1974:28) anges andra exempel på sätt att styra. Utredarna anger hur de vill se 
kultursektorn organiserad och förespråkar att ett statens kulturråd inrättas (Proposition, 
1996/97:3).  De betonar decentralisering av verksamhet och beslutsfunktioner inom 
kulturområdet. I texten anges rådets uppgift: ”Rådet ska ha rådgivande, utredande och 
statsbidragsprövande uppgifter. Dess direkta ansvarsområde bör omfatta teater, dans, musik, 
litteratur, folkbibliotek, konst, museer och utställningsverksamhet” (Proposition, 1974:28, s. 
2). Författarna menar att begreppet decentralisering ”/ … bör främst syfta till en ökad 
geografisk spridning av institutionernas verksamhet och en bredare förankring av beslut och 
ansvarstagande” (Proposition, 1974:28, s. 298). Det här visar att utredarna i texterna talar om 
en förvaltningsstyrning genom både decentralisering och centralisering.  

För att få en uppfattning om medborgarnas behov och förväntningar på utbud och 
tillgänglighet av fritidsaktiviteter genomförs fritidsvaneundersökningar. Utredarna i SOU 
(1996:3), fritid i förändring, påtalar att en tredjedel av landets 288 kommuner i varierande 
omfattning och utformning har genomfört en fritidsvaneundersökning. Det innebär att en 
majoritet av landets kommuner tar fritidspolitiska beslut utan att ha ett ordentligt underlag om 
vad kommunens medborgare gör och skulle vilja göra på fritiden och under den fri tid. De 
framhåller följande, ”Utan kunskap om fritidsbehov och nyttjande av kommunens 
fritidsverksamheter kan nedskärningar få konsekvenser som inte är avsedda eller önskade” 
(SOU, 1996:3, s. 159). Detta kan ses som ett sätt att lyfta fram vikten av 
fritidsvaneundersökningar. Samtidigt säger utredarna att de är medvetna om sambandet 
mellan dålig ekonomi och nedskärning av fritidsverksamhet. 

En målstyrd verksamhet 

I och med SOU (1996:3) kan vi också konstatera att den statliga regelstyrningen har ersatts 
med målstyrning, uppföljning och utvärdering. Detta föranleder utredarna att komma med  
förslag om att pröva nya former för förvaltning och beslut.  

/ … att i enlighet med kommunallagens 8 kap. 20 § om självförvaltningsorgan uppmanas 
kommunerna att pröva möjligheterna till nya förvaltnings- och beslutsformer av 
fritidsanläggningar och där eftersöka en bred medborgerlig och tvärsektoriell 
sammansättning (SOU, 1996:3, s. 161). 

Detta motiveras med en vilja att fördjupa demokratin och att ge nya grupper en röst i det 
offentliga samtalet. Kommunallagen ses inte som något hinder för att pröva nya 
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förvaltningsformer och det slås fast att ”nyttjarna av de kommunala anläggningarna ska ha 
stort utrymme” (SOU, 1996:3, s. 161). 

Vi kan här notera att kommuner uppmanas att pröva nya former för styrning. Det finns inte 
någon antydan från utredarna om att institutionella spelregler kan utgöra hinder eller att 
medborgarinflytande kan åsidosätta andra principer som lokaliserings- eller 
likställighetsprincipen38.

Spänningen mellan centralisering och decentralisering syns också i Proposition (1996/97:3) 
där statlig kulturpolitik behandlas. Där finns förslag som tydligt visar att regeringen både vill 
centralisera och decentralisera. Att staten vill tilldela kulturinstitutioner olika nationella 
uppdrag kan ses som en konsekvens av att kultur som fenomen ofta har haft ett 
storstadsperspektiv. Statens ambitioner i propositionen är att genom nationella uppdrag 
försöka att åstadkomma en spridning på regional och lokal nivå. Det framhålls att 
kulturpolitiken måste anpassas för skiftande behov mellan storstäder, huvudorter i regionerna, 
småstäder och landsbygdssamhällen. En ambition att stödja en minoritetsgrupp visar förslag 
om att inrätta en fast samisk teaterinstitution.   

I propositioner framkommer ofta förslag om att införa nya lagar. Den här propositionen 
innehåller förslag om att införa en bibliotekslag för att säkerställa bibliotekens funktion 
(Proposition, 1997/97). Det föreslås också stöd till olika centrala befattningar till exempel 
länskonstnärer och institutioner eller resurscentrum. Operan, Dramaten och Svenska 
riksteatern som ledande institutioner i Sverige inom sina konstområden tilldelas nationellt 
uppdrag men skall även fungera som stöd till regional verksamhet inom dans, musik och 
teater. För framtida insatser inom musiken vill regeringen genom bidrag stödja länsmusiken 
som sedan förväntas planera sin verksamhet med Rikskonserters produktionsverksamhet. Ett 
annat tidsbegränsat nationellt uppdrag föreslås  inrättas inom området musik och ”/ … att 
uppdraget ges till Stiftelsen Falun Folkmusik Festival” (Proposition, 1996/97:3, s. 89). En 
decentralisering av musiklivet blir möjlig om musikföreningar och det fria musiklivet 
förstärks. På samma sätt argumenterar författarna när det gäller film och filmproduktion, att 
både centralisera och decentralisera statens insatser. Vi kan konstatera att både regelstyrning 
och organisationsstyrning förekommer tillsammans med en blandning av centralisering och 
decentralisering vilket nedanstående citat visar. 

Den statliga filmpolitiken generellt bör syfta till att upprätthålla och utveckla 
filmkulturen i hela landet. För att åstadkomma en långsiktig och hållbar utveckling är det 
nödvändigt att stärka filmens roll i det lokala och regionala kulturlivet. För detta krävs ett 
ökat samarbete mellan stat, landsting och kommuner (Proposition, 1996/97:3, s. 94). 

I Proposition (1996/97:3) anges att regionala resurscentrum39 bör ges ett förstärkt stöd och 
filminstitutet får till uppgift att fördela stödet. Ett nationellt uppdrag för regional och lokal 
filmverksamhet med syfte att fånga upp och uppmuntra barns och ungdomars skaparlust 

38 Frivillig verksamhet är fritids- och kulturverksamhet Utöver detta anges i kommunallagen att kommuner och 
landsting har rätt men inte någon skyldighet att utföra andra uppgifter, även kallad den allmänna kompetensen. 
Kommuner och landsting har inom ramen för den allmänna kompetensen att förhålla sig till 
lokaliseringsprincipen och likställighetsprincipen. Lokaliseringsprincipen innebär att verksamheten måste ha 
anknytning till kommunen eller landstingets område eller dess medlemmar och likställighetsprincipen innebär att 
kommunmedlemmar inte får särbehandlas (Premfors, Ehn, Haldén, Sundström; 2003, http://rixlex.riksdagen.se, 
2005-08-31). 
39 Filmpool Nord, Filmpool Jämtland, Film i Dalarna, Film i Värmland, Film i Väst, Filmpool Sydost samt Film i 
Skåne. Källa: Proposition (1996/97:3). 
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tilldelas Film i Väst, Alingsås. Staten vill ge fler, främst barn och ungdomar möjlighet till eget 
skapande med film och andra medier för rörliga bilder. För bild- och formkonsten föreslås ” / 
… att Statens konstråd skall medverka till att även andra gemensamma miljöer än sådana som 
ägs av staten tillförs konst, när det bedöms som särskilt betydelsefullt” (Proposition1996/97:3, 
s.118). Det här är ytterligare ett exempel på hur decentralisering av verksamhet kompletteras 
med central myndighet eller med speciella uppdrag till olika organisationer.  Malmö 
Konsthall föreslås få ett nationellt uppdrag inom samtidskonsten för att vitalisera det lokala 
konstlivet och få kontakt med nya strömningar inom samtidskonsten medan Moderna Museet 
har det nationella utvecklingsansvaret. Stiftelsen Arbetets museum i Norrköping tilldelas 
nationellt uppdrag att ansvara för det industrihistoriska arvet och arbetslivet.  Inom 
Proposition (1996/97:3) behandlas även arkivpolitiken, som föreslås ligga fast med 
riksarkivet och landsarkiven som högsta överinseendet över den offentliga 
arkivverksamheten. Här menar utredarna att samhällsutvecklingen skapar nya problem som 
måste lösas. Bland annat ställs frågan om hur nya medier skall bevaras och vårdas. 
”Förändringar i förvaltningen, bl.a. privatisering av statliga myndigheter och den ständigt 
pågående informationstekniska utvecklingen, kan utpekas som de två faktorer som sannolikt 
kommer att ha störst inverkan på arkivbildning och arkivvård i framtiden” (Proposition, 
1974:28, s. 154).

Även i denna Proposition (1996/97:3) om den statliga kulturmilöpolitiken berörs många 
politikområden. Detta motiveras med att kulturmiljöer finns överallt och berör alla människor. 
Utredarna menar att vår miljö måste förvaltas på ett långsiktigt sätt. På samma sätt som 
regeringen vill att arkivpolitiken ska ligga fast säger utredarna att kulturmiljöpolitiken bör 
ligga fast. Kännetecknande för sektorn har blivit samverkan mellan instanser på olika nivåer 
och breda kontaktytor mot andra samhällssektorer. ”Många av de problem och hot som 
kulturmiljösektorn förväntas motverka är också gemensamma med naturmiljösektor” 
(Proposition, 1996/97:3 s. 156). De menar att trots att den allmänna medvetenheten om 
kulturmiljöns betydelse blivit större hanteras kulturvärden i miljön fortsatt med ovarsamhet 
och okunskap, vilket följande citat visar.

 / … men att intresset för kulturmiljön blivit större antyds bl.a. av besöks- och tittarsiffror 
för kulturhistoriskt intressanta platser respektive TV-program samt köp av böcker om 
kulturmiljön. Även engagemang i bevarande och vård av den egna vardagsmiljöns 
kulturvärden, som det kommer till uttryck i deltagande i t.ex. aktionsgrupper för 
bevarande och medlemskap i hembygdsföreningar, förefaller ha blivit större (Proposition 
1996/97, s. 156). 

Utredarna ger också uttryck för en oro, ” / … när långsiktiga kulturvärden ställs mot andra 
samhällsintressen, som kan anses viktiga i ett kortsiktigt perspektiv, kan de förra fortfarande 
offras till förmån för offentlig och enskild exploatering av mark och byggnader” (Proposition, 
1974:28, s. 156). Ansvarsfördelning inom kulturmiljöarbetet behandlas och utredarna menar 
att flera offentliga aktörer ingår i kulturmiljöarbetet.  Detta är en tillgång men det förutsätter 
att enighet råder om ansvars- och arbetsfördelningen. I detta arbete har länsmuseerna en viktig 
uppgift. De är självständiga kulturinstitutioner med egna mål och prioriteringar, utan 
myndighetsuppgifter och ofta organiserade som stiftelser. De kan skapa opinion och väcka 
intresse. I propositionen kommenteras också problemet med att göra jämförande analyser och 
återigen poängteras att det finns ett behov av en samlad bild av Sveriges totala offentliga 
kulturinsatser och kulturkostnader. Men avsaknad av samlad statistik över medborgarnas 
intresse och behov återfinns också i denna proposition. Indirekt visar detta på svårigheter med 
att styra olika fritidsverksamheter. Exempelvis har aktörerna blivit fler och en total bild över 
medborgarnas preferenser saknas. Samtidigt uttrycks ett intresse för att ge brukarna inflytande 
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i kulturarbetet. En eventuell informationsstyrning skulle bli osäker genom avsaknad av 
statistik och samlad kunskap om medborgarnas preferenser. Följande citat visar på detta.

Kulturutredningen pekar på att det idag råder svårigheter vad gäller att göra jämförelser 
mellan de tre offentliga nivåerna, bl.a. mot bakgrund av skillnader i 
redovisningssystemen. Ett led i en fungerande mål- och resultatstyrning är en god 
uppföljning och utvärdering av de kulturpolitiska insatserna (Proposition 1996/97, s. 
202).

I kulturproposition (1996/97:3) har vi sett att staten genom olika förslag på nationella uppdrag 
eller speciellt riktat stöd velat göra kulturverksamhet tillgänglig för alla medborgare. 
Förvaltningsstyrning kan ske genom forskning och utbildning, vilket är en typ av 
professionsstyrning, men det kan också ske genom att direkt ange mål för en verksamhet eller 
att ställa upp mål och riktlinjer för att kunna få bidrag. I denna utredning anser till skillnad 
mot tidigare utredningar att staten skall ställa upp mål och riktlinjer för sin bidragsgivning och 
därigenom ange sin viljeinriktning för vad staten förväntar sig att bidraget skall leda till. I 
idrottens fall föreslås Sveriges Riksidrottsförbund få myndighet att fördela statsbidrag till 
idrottsverksamhet i enlighet med statens intentioner.  

Konsekvenser av en målstyrd verksamhet 

I texterna från 1990-talet och framåt syns allt tydligare effekterna av decentralisering och mål- 
och resultatstyrd verksamhet. En tidigare detaljstyrning som har ersatts med styrning genom 
mål och riktlinjer i kombination med resultatuppföljning och ny- och omorganiseringar på alla 
nivåer. I Ds (1999:78) om statens stöd till friluftslivet och främjandeorganisationer kan vi se 
detta. Från år 1967 till år 1991 var Naturvårdsverket central förvaltningsmyndighet för det 
som rörde rörligt friluftsliv. Genom en förordning 1991 försvann verkets uttalade ansvar för 
friluftslivet. I Ds 1999:78 påpekas att ”Ingen myndighet är idag enligt sin instruktion central 
förvaltningsmyndighet för friluftslivet” (Ds 1999:78, s. 31). Genom en allt tydligare 
decentralisering ökar nu kommunernas och landstingens ansvar. Stödet till friluftslivet 
kommer alltmer från kommunerna. Det ska synas i den kommunala översiktsplaneringen, 
menar utredarna.  

Den kommunala översiktsplaneringen är till sin karaktär framåtsyftande, 
sektorsövergripande och skall se till helheten. I samordningsprocessen sker samordning 
mellan olika allmänna intressen. Friluftslivsplanering, som ofta fordrar en helhetssyn, är 
därför väl lämpad att ges en samlad behandling i översiktsplaneringen (Ds, 1999:78, s 
34).

I detta sammanhang uppmärksammas områden med högt friluftsvärde. ”För friluftslivet är det 
speciellt viktigt att kommunen i översiktsplaneringen väger in behoven på samma sätt som 
annan verksamhet får sina behov prövade. Det gäller framförallt de områden som har ett högt 
friluftsvärde där många olika intressen kan kollidera” (Ds, 1999:78, s. 35). Utredningen berör 
också allemansrätten. Den svenska allemansrätten har genom regeringsformen 2 kapitlet, 18 § 
utvecklats till en viktig förutsättning för människors möjlighet att fritt vistas i naturen. Någon 
exakt precisering av allemansrätten, utöver det som finns i regeringsformen eller miljöbalken 
7 kapitlet 1 §, ges dock inte. Hänvisning görs till att alla ska ha tillgång till naturen enligt 
allemansrätten och var och en som nyttjar allemansrätten eller annars vistas i naturen ska visa 
hänsyn och varsamhet i sitt umgänge med den. Friluftsgruppen finner, likväl som andra 
utredningar, ett behov av kunskapsutveckling och vill initiera och stödja 
forskningsverksamhet med anknytning till friluftslivet.  
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Avseende turismfrågorna, Proposition (2004/05:56), kan vi konstatera att staten under 
perioden 1995-2004 kraftigt har stärkt sitt engagemang och vidgat sin syn på turistnäringen 
och turismens roll i samhället. Från 1996 fram till 2002 har sektorn tilldelats över 200 
miljoner i extra anslag. I propositionen anges att målet för turistpolitiken föreslås vara att 
Sverige skall utvecklas till ett land med en hög attraktionskraft som turistland och en 
långsiktigt konkurrenskraftig turistnäring som bidrar till hållbar tillväxt. Förvaltningspolitiskt 
har därmed turistdelegationens uppgift vuxit. Denna omfattas idag förutom av samordning, 
statistik, analyser och utredningar även hållbar utveckling och utvecklingsarbete inom ramen 
för Sveriges medlemskap i EU. Enligt utredarna har tyngdpunkten lagts på tillväxt, 
förutsättningar för företagande, förnyelse och samordning.

Förutom Turistdelegationen och Sveriges Rese och Turistråd finns en rad sektorsmyndigheter 
som direkt eller indirekt påverkar verksamheten. Dessa är, bara för att nämna några, 
Banverket, Vägverket, Sjöfartsverket, Luftfartsverket, Naturvårdsverket, Fastighetsverket, 
Fiskeriverket, Riksantikvarieämbetet, Svea Skog och Länsstyrelserna.  Exempelvis har 
Sveaskog AB, som är stor förvaltare av skogsmark, numera ett tillägg i sina riktlinjer om att 
verka inom området naturturism, rekreation och upplevelser. Utredarna ser det också som 
nödvändigt att staten som genom några myndigheter är ägare av betydande markarealer 
verkligen samverkar med andra inom turismnäringen. I propositionen lyfts fram att 
Länsstyrelserna står för en betydande del av statens insatser för utveckling av svensk turism 
inte minst genom EU:s regional- och strukturpolitik (Turistproposition, 2004/05:56). Citatet 
nedan visar hur detta uttrycks i propositionen. 

Vi ser därför en allt viktigare symbios växa fram mellan turistnäringen och det 
omgivande samhället, såväl på lokal som på nationell nivå. En framgångsrik turistnäring 
genererar värdefulla arbetstillfällen och ett större serviceutbud. Samtidigt genererar 
samhällets insatser, inte minst på infrastrukturområdet, avgörande förutsättningar för en 
växande, konkurrenskraftig och innovativ turistnäring. Kraften i denna symbios vill 
regeringen fortsätta att utveckla (Proposition, 2004/05:56, s. 5). 

Utredarna konstaterar att i nästan samtliga läns regionala tillväxtprogram som introducerades 
2001, har turistnäringen identifierats som en tillväxtnäring. Av betydelse har också lokal och 
regional samhällsplanering för att nå hållbar utveckling. Förvaltningspolitiskt innebär det att 
regeringen avsatt medel för detta i budgetpropositionen för 2005 vilket följande citat visar. 

Regeringen har enligt budgetpropositionen för 2005 (Prop. 2004/05:1) tre verktyg för att 
nå målet för politikområdet. Dessa är: nationell samordning och regional hänsyn för 
hållbar regional tillväxt, lokal och regional samverkan för hållbar regional tillväxt och 
stimulansåtgärder för hållbar regional tillväxt (Proposition 2004/05:56, s. 50). 

Utredarna i proposition (2004/05:56) menar att en högre utbildningsnivå hos kvinnor och män 
kommer att bidra till en större efterfrågan på resor med inslag av kultur, konst och historia, 
samt en fortsatt efterfrågan på intressestyrda reseprodukter med krav på fakta och information 
av besöksmål. Utredarna menar att turism på många olika sätt är en näring med speciella 
förutsättningar och mervärden och att turism kräver konsumtion på plats genom hotell, affärer 
och restauranger. De menar vidare att turism har sociala mervärden som inte är vanliga i 
andra näringar. ”Rekreation, förkovran, imagebyggande och mycket annat är exempel på 
svårgripbara, men ändå tydliga mervärden som förknippas med turismen” (Proposition, 
2004/05:56, s. 83). Utredarna menar att ”här krävs gemensamma satsningar av olika delar av 
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samhället – politik, näringsliv, utbildningssystem och myndigheter – på både nationell, 
regional och lokal nivå” (Proposition, 2004/05:56, s. 83). 

Utredningen uppmärksammar att verksamma inom vissa områden inom turistnäringen har 
något lägre utbildningsnivå än inom övriga tjänstesektorn. De anser vidare att dagens 
turismutbildningar inte är tillräckligt anpassade till behovet. ”Enligt studien är ett av de stora 
problemen med dagens turismutbildningar att de, trots centrala myndigheters ansträngningar, 
inte är tillräckligt anpassade till turistnäringens behov” (Proposition, 2004/05:56, s. 40). För 
att råda bot på detta inrättade regeringen 2002 en delegation, samverkansdelegationen, med 
uppgift att fram till 2004 stimulera regionalt samarbete mellan universitet, högskolor, 
kommuner, landsting, länsstyrelser eller motsvarande organ. Beslut fattades samtidigt om att 
medel skulle avsättas vilka gör det möjligt att bygga upp ett turismforskningsnätverk.  

Återrapportering av gjorda insatser 

Utvecklingen mot mål- och resultatstyrd verksamhet ställer krav på återrapportering. I mitt 
empiriska material från 1962 och framåt återkommer utredarna i departementsskrivelsen, 
offentliga utredningar och propositioner till avsaknaden av verktyg för uppföljning och 
utvärdering. I Proposition (2002/03:35), där insatser görs inom elva målområden och ett 
tjugotal politikområden, görs bedömning att det finns behov av en samlad 
folkhälsorapportering för att göra det möjligt att analysera och bedöma effekterna av 
insatserna. Detta var något som vid propositionens tillkomst helt saknades. ”Det finns ingen 
samlad nationell uppföljning eller utvärdering av folkhälsoåtgärder och deras effekter på de 
faktorer som påverkar eller bestämmer hälsan. Det saknas därför samlad kunskap om hur 
olika insatser påverkar befolkningens hälsoutveckling” (Proposition, 2002/03:35, s. 89). 

Avsaknad av enhetliga begrepp, tillgänglig statistik och nyckeltal återkommer även i 
turistpropositionen. Det betyder att det finns en osäkerhet kring nyttjandegraden av olika 
tjänster inom turismnäringen vilket också leder till svårigheter med att styra och rikta insatser 
till sektorn. Utredarna i proposition (2004/05:56) ser det som ett problem att turistområdet 
saknar en etablerad svensk terminologi. Begrepp används synonymt, exempelvis 
turistnäringen och besöksnäringen och den terminologi som finns tillämpas inte konsekvent. 
”En gemensam begreppsbildning är viktig när information och kunskap om en näring skall 
analyseras, spridas och tolkas” (Proposition, 2004/05:56, s. 19). ”Det mest typiska exemplet 
på detta är begreppet turist som allmänt tolkas som fritidsresenär men som enligt modern 
terminologi står för en betydligt bredare resenärsgrupp omfattande även affärsresenär” 
(Proposition, 2004/05:56, s. 19). Oron från utredarna handlar också om avsaknad av eller inte 
tillräckligt omfattande och precisa prognoser om fritidssektorn i form av utbud och 
tillgänglighet.  

När vi summerar styrningsidealet kan vi konstatera att det på 60-talet, främst vad gäller 
idrottsrörelsen, har funnits en förväntan på selektiva lösningar för vissa grupper och inom 
vissa områden. Från mitten av 1970-talet syns tankar om decentralisering allt tydligare 
tillsammans med anvisningar om speciellt riktat stöd. Noteras kan att beslut som 
decentraliserats ibland föreslås förflyttas tillbaka till en central nivå med motivering att 
helhetssyn behövs vid beslut och verkställande. I dokumenten finns en tilltro till att centralt 
placerade myndigheter kan tillhandahålla material och ge en överblick över en decentraliserad 
verksamhet. Statens bidragsgivning är många gånger avgörande för den verksamhet som 
bedrivs, vilket också indirekt påpekas av utredarna. Utbildning och forskning finns 
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genomgående med i det empiriska materialet som ett argument för att kunna möta 
fritidssektorns behov, vilket ska ses som en form av informationsstyrning.  

Kommuner uppmanas att göra fritidsvaneundersökningar för att staten ska kunna skapa sig en 
uppfattning om medborgarnas behov och förväntningar av fritiden och den fria tiden. Sveriges 
medlemskap i EU syns genom att en anpassning sker allt eftersom, bland annat inom 
idrottsrörelsen och turistnäringen. Exempelvis gemensamma åtgärder för att förebygga och 
åtgärda supportervåldet inom idrotten eller återgärder för att förebygga dopning. Medel från 
strukturfonderna blir vanliga inom olika sektorer, däribland kultursektorn. Från mitten av 
1990-talet dominerar mål- och resultatstyrning. Statens uppgift blir alltmer att ta fram 
statistik, formulera mål, utvärdera och följa upp framför att styra i detalj. Samtidigt blir det 
allt vanligare att ge olika myndigheter nationella uppdrag och skapa resurscentra med 
speciella uppgifter. Det syns med all tydlighet att fritidssektorn är en arena med många 
aktörer. Staten uppmanar nu också kommunerna att själva pröva andra former för samarbete i 
enlighet med kommunallagens 8 kap. 20 § om självförvaltningsorgan. Lundqvist (1992) talar 
om olika typer av styrning som förekommer i en förvaltningen direkt eller indirekt styrning, 
specifik eller generell styrning, i dokumenten förekommer alla. Likaså har de sex 
styrningsformer, order-, regel-, anslags-, rekryterings-, organiserings- och 
informationsstyrning, som han beskriver använts. Dessa har jag tidigare utvecklat i avsnittet 
Förvaltningsstyrning.

Prioriteringsnivå

Prioriteringsnivån är den sista nivån i implementeringskedjan enligt min modell. Denna nivå 
avser att visa vilka grupper av individer och aktörer som staten prioriterar i dokumenten samt  
vilka begrepp och ord som används när prioriteringarna görs. I avsnittet studeras också vilka 
organisationer som huvudmannen skapat eller avsett att skapa för att tillgodose de mål och 
visioner som angetts i det undersökta materialet och vilken organisatorisk lösning som valts. I 
detta sammanhang är det också av vikt att studera hur gränsdragningar mellan olika områden 
hanteras. Genom att studera institutioner avser jag att se vilka lagar som texten hänvisar till 
eller vilka lagar som föreslås stiftas i de olika dokumenten. Jag vill även studera vilka 
konventioner, regler eller förordningar som det talas om, vad dessa omfattar och vilka de 
riktar sig till. 

Pierre, Rothstein, (2003), Rothstein, (2004) och Lagergren, Pierre, (2003) diskuterar i olika 
sammanhang om generell politik kontra selektiva åtgärder och vilka sociala, politiska och 
ekonomiska effekter som kan uppstå genom dessa. Konsekvenser av olika åtgärder och beslut 
kan i de flesta fall inte konstateras annat än i ett långsiktigt perspektiv. I det empiriska 
materialet utkristalliseras olika sätt som staten vill organisera fritidssektorn för att på bästa 
sätt kunna samordna sina resurser utifrån medborgarnas önskemål och behov. I dokumenten 
används olika begrepp, ord eller uttryck. Dessa visar vilka grupper/individer eller insatser som 
utredarna prioriterar. De är till exempel genomsnittsmedborgaren, människor, alla åldrar, hela 
folket och skrivningar om att ”ge så många som möjligt” möjlighet att ta del av den 
verksamhet som erbjuds. Empirin visar i samtliga undersökta dokument att hälsoaspekten är 
framträdande. Ett flertal utredare oroas, som tidigare konstaterats, över att det finns 
bristfälliga prognoser eller avsaknad av prognoser avseende medborgarnas önskemål och 
förväntningar på fritidssektorn och att vissa frågor helt har utelämnats. ”Den problematik, 
som vi ställts inför i dagens och än mer i morgondagens samhälle, blir därför denna: hur skall 
vi kunna få det bästa utbytet i olika avseenden av den ökande fritiden. Denna frågeställning 
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involverar flera stora delproblem” (SOU 1964:47, s. 7). Se även SOU, (1965:19) och  SOU, 
(1996:3).

Perioden 1960 – 1975 

I början av 1960-talet när fritidssektorn växte fram och när medborgarna alltmer bosatte sig i 
städerna blev vistelse i naturen allt viktigare för hela befolkningen. Innehållet i 1962 års 
fritidsutredning har ett mycket klart budskap. ”Det måste i dagens samhälle från allmän 
folkhälsosynpunkt anses såsom synnerligen önskvärt, att främst tätorternas befolkning bereds 
möjlighet till stärkande rekreation i annan miljö än vardagens, särskilt genom vistelse ute i 
naturen” (SOU 1964:47, s. 7).  

Även friluftslivet hade tidigt en framskjutande position och i SOU (1965:19) menar utredarna 
att, ” / … den främsta anledningen till att samhället måste ägna omsorg åt friluftslivet är 
sålunda dess betydelse för människornas kroppsliga och andliga välbefinnande, en betydelse 
som ökat undan för undan som en effekt av samhällsutvecklingen själv” (s. 92).

Innan 1960-talet hade detaljplanering för fritidsbebyggelse skett på enskilt initiativ men 
genom en lagändring blev det till en kommunal angelägenhet. I en undersökning genomförd 
inom ramen för utredningen finner utredarna SOU (1964:47) att friluftsliv är intressant för 
alla åldrar. ”Man kan utan överdrift säga, att friluftsliv är en angelägenhet för alla – 
ungdomarna, barnfamiljerna, de ensamstående och t.o.m. åldringarna. Att befrämja 
friluftslivet blir därför ett allmänt samhällsintresse, icke ett gruppintresse” (s. 161). Att 
utvecklingen påverkas av samhällets friluftspolitik och av de många ideella organisationernas 
insatser påtalas i utredningen på flera ställen. Citatet som följer visar statens ambition av att så 
många som möjligt ska ges förutsättningar för ett rikt friluftsliv. Men menar utredarna: 

 / … även om man slår vakt om principen, att den enskilda människan själv skall avgöra, 
vad hon bör ha lust att ägna sig åt på sin fritid och vilka former av friluftsliv som passar 
henne bäst, är det uppenbart att de faktiska valmöjligheterna är beroende av de 
förutsättningar som står till förfogande i hennes omgivning. Samhällets huvudansvar på 
friluftslivets område blir därför att tillse att den yttre miljön är så beskaffad att den ger så 
många som möjligt förutsättningar för ett rikt friluftsliv (SOU, 1964:47, s. 92).  

I del III av utredningen använder utredarna ett annat ord och talar om 
genomsnittsmedborgaren till skillnad från medborgaren eller använder uttryck som ”så många 
som möjligt”. Utredarna förordar därmed selekterade lösningar. Nu talas inte längre om att 
friluftsliv är en angelägenhet för alla. Som citatet nedan visar talas det nu om att 
behovsgranska bidrag. 

I fråga om statliga bidrag anser utredningen, att en viktig utgångspunkt bör vara, att 
välståndsutvecklingen nu kommit så långt, att genomsnittsmedborgaren både kan och är 
beredd att betala ett rimligt pris för de tjänster som erbjuds honom. Bidragen bör därför 
styras av en sträng behovsgranskning och huvudsakligen reserveras för sådana objekt av 
stort allmänt intresse, som icke skulle komma till stånd utan stöd av staten (SOU, 
1964:47, s. 202).

Frågan om gränsdragningar mellan departement och sakområden finns alltid närvarande i det 
empiriska materialet. 1962 års fritidsutredning, både del I och del II antyder starkt 
gränsdragningsfrågor. Fritidsutredarna menar att fritidsutredningens uppdrag berör ett mycket 
vidlyftigt område med vaga gränser gentemot annan närbesläktad verksamhet.  
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Olika uppgifter på friluftslivets område är också f.n. såsom framgår av 2 kap., fördelade 
på många departement, myndigheter och organisationer. En gränsdragning, som är 
utomordentligt svår att göra, är den mellan friluftsliv och idrott. En kanske ännu svårare 
gränsdragning är den som ibland måste göras mellan friluftsliv och turism (SOU 1964:47, 
s. 94-95).  

Utredarna berör även allemansrätten och de rättigheter och skyldigheter som berör friluftslivet 
vilka anses vara i behov av förtydligande. Medborgarnas tillträde till naturen måste regleras. 
Detsamma gäller inom naturvården och de får representera en annan form av gränsdragning 
vilket följande citat visar. ” / … bland naturvårdsåtgärder av största betydelse för friluftslivet 
må särskilt nämnas tillskapande av naturreservat för friluftsändamål, strandskyddet, 
landskapsskyddet och kontrollen på naturvärdesförstörande teknisk exploatering” (SOU 
1964:47, s. 95). Citatet visar att staten vill underlätta medborgarnas tillgång till naturen 
samtidigt som naturtillgångar också behöver skyddas. 

I 1962 års fritidsutredning konstateras att ansvaret för friluftslivets utveckling fördelar sig på 
ett mycket stort antal myndigheter och organisationer, men utredarna menar att det är
omöjligt att samla ansvaret till en enda instans. Utredarna pekar på lösningar men vill inte 
skapa nya organisationer för ändamålet. ”Med hänsyn till arbetsuppgifternas art och samband 
med annan, närbesläktad samhällelig verksamhet finner utredningen att organisationen bör 
byggas upp på tre ansvarsnivåer, den kommunala, den regionala och den centrala ” (SOU 
1964:47, s. 296). Statens uppgift blir därmed att bekosta olika insatser, samordna, utreda och 
planlägga insatser för friluftslivet. Men, detta ska i möjligaste mån ske utan ytterligare 
byråkrati.

Utredarna i SOU (1969:29) vill se ett kraftigt ökat ekonomiskt stöd till idrotten. ”Motiven för 
detta är idrottens betydelse i den förebyggande hälsovården, som lämplig fritidssysselsättning 
och som en allmänt omfattad ungdomsverksamhet” (SOU, 1969:29, s. 10). De ställer sig 
tveksam till fortsatta statliga bidrag till att uppföra idrottsanläggningar, men menar å andra 
sidan att undantag kan göras för kommuner med ett stort antal studerande, till anläggningar 
avsedda i första hand för motions- och rekreationsändamål och till mindre anläggningar som 
uppförs av lokal idrottsförening. I SOU (1969:29) beskrivs handikappades särskilda behov av 
idrott som terapi och förströelse. ”15 handikapporganisationer har gått samman om ett 
gemensamt organ för handikappidrott anslutet till riksidrottsförbundet. Utredningen vill med 
utgångspunkt från denna nya organisatoriska slagkraft förorda en kraftig uppräkning av stödet 
till handikappidrott” (SOU, 1969:29, s. 12). Utredarna värnar också om studerandeidrotten 
och vill fortsättningsvis stödja det system som finns för motionsinriktad idrottsverksamhet vid 
universitet och högskolor. De vill också underlätta möjligheter att kombinera studier med 
elitidrott.  

I Proposition (1974:28) pekas på samma sätt vissa grupper ut som anses vara i störst behov av 
insatser för att kunna bedriva kulturell aktivitet. ”De grupper som bör uppmärksammas 
särskilt är bl. a. barn, handikappade, institutionsvårdande, invandrare och andra etniska 
grupper som människor i glesbygd” (Proposition, 1974:28, s. 300). 

Perioden 1980-1999 

I Ds (1999:78) återknyter utredarna till 1962 års fritidsutredning. De menar att under de 30 år 
som gått mellan utredningarna är gränsdragningsfrågor fortfarande aktuella. Områden och 
frågor kan beröra flera departement och myndigheter. Som exempel nämns frågor om 
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kulturmiljövård och att bevara kulturlandskapet i förhållande till utveckling av turistnäringen. 
Friluftslivet och dess betydelse för folkhälsan och uppgifter som gränsar till folkbildning och 
utbildning.

Återigen påtalas bristen på en entydig svensk definition, denna gång av begreppet friluftsliv, 
vilket skapar svårigheter vid praktiskt arbete som lagstiftning mellan social naturvård, 
naturturism och friluftsliv. Friluftspolitik på nationell, regional och lokal nivå vill skapa 
förutsättningar för friluftsliv och för detta finns ett uttalat behov av att bevara allemansrätten 
och strandskyddet. Företrädare för naturvårdspolitik, som på departementsnivå tillhör 
miljödepartementet, har tillsammans med naturvårdsverket gett förslag till sektorsmål för 
friluftsliv och naturturism.

Detta uppmärksammas i Ds (1999:78) och en rad insatser föreslås för att medborgarna ska få 
tillgång till naturen. ”Allemansrätten har utvecklats till en viktig förutsättning för människor 
att fritt vistas i naturen” (s. 26). Friluftslivet har en framträdande roll i ett antal lagar, 
exempelvis i miljöbalken och plan- och bygglagen. Miljöbalkens bestämmelser innehåller en 
aktsamhetsregel för arrangörer, både kommersiella och ideella, som organiserar andra 
människors friluftsliv. Utredningen visar också att svensk friluftspolitik värnar om naturen 
och sätter upp regler för dem som organiserar andra människors friluftsliv vilket följande citat 
visar.

Miljöbalkens bestämmelser (2 kap.) om allmänna hänsynsregler innebär bl.a. att den som 
organiserar andra människors friluftsliv, oavsett om det sker kommersiellt eller ideellt, 
har att följa balkens krav på skyddsåtgärder och försiktighetsmått som 
verksamhetsutövare skall vidta (Ds 1998:78, s. 26). 

Detta kan sägas vara till gagn för både fritidens entreprenörer eller medborgarna som vill 
nyttja skog och mark för friluftsliv. Miljöbalken gör det möjligt för Länsstyrelsen att ange 
anmälningsplikt för verksamhet som kan komma att påverka naturmiljön.  

I miljöbalkens 3 respektive 4 kapitel (tidigare naturresurslagen) ges områden med 
betydande nationella värden för naturvård respektive friluftsliv starkt skydd. Lagen anger 
att områden av riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv skall skyddas 
mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön (Ds 1999:78, s. 27). 

Utredarna konstaterar att Naturvårdsverket avgör vilka dessa områden är medan 
Riksantikvarieämbetet anger områden av riksintresse för kulturminnesvård, så kallade 
riksobjekt. År 1999 var dessa riksobjekt 215 till antalet. Det kan vara äldre värdefull 
bebyggelse, karaktären hos odlingslandskap eller fornminnen och andra lämningar intressanta 
för kulturmiljövården. Statens Naturvårdsverk tar tillsammans med Boverket, 
Riksantikvarieämbetet och Fiskeristyrelsen fram kriterier för klassning som riksobjekt. Utöver 
detta anger miljöbalken geografiska områden med natur- och kulturvärde som har beslutats 
genom lag kompletterade med olika föreskrifter. Vid Ds (1999:78) tillkomst fanns ett 25- tal 
kust- och inlandskommuner med särskilt stora värden för turism och friluftsliv. 
Nationalparker och naturreservat, för närvarande finns 26 nationalparker och drygt 2 000 
naturreservat, kan inrättas genom beslut i miljölagen. Natur- och kulturservat kan inrättas av 
länsstyrelser. Detta gäller oavsett om det är offentligt eller privatägd mark.  

Utredarna menar att ett bevarandevärde hos ett område av intresse för friluftslivet kan hänga 
samman med goda möjligheter till bad, fritt strövande i obebyggda områden, goda 
förutsättningar för fritidsfiske, båtliv och camping samt goda förutsättningar för vintersporter. 
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I Ds (1999:78) skriver utredarna att allt större del av befolkningen växer upp i tätorterna utan 
kontakt med naturen. Ungdomar, invandrare och socialbidragstagare konstateras vara minst 
benägna att vandra i skogen. Utredarna uttrycker det som oroande vilket också citatet nedan 
visar.

Sammantaget innebär detta att stora delar av befolkningen växer upp i tätorter. Här är 
möjligheten till kontakt med naturen ofta sämre. Ur ett friluftsperspektiv är detta oroande. 
Inte bara på grund av friluftslivets egenvärde (naturupplevelser, lek aktiviteter och 
samvaro med familjen) utan också därför att avsaknaden av naturupplevelser i 
barndomen kan bidra till att skapa en vuxen befolkning som saknar intresse för vård och 
hushållning av naturresurserna i samhället (Ds 1999:78, s. 41). 

Utredarna konstaterar att ett strandskydd, förbud mot nybebyggelse inom en zon på 100 meter 
inåt och utåt från strandlinjen, finns för att medborgarna skall ha möjligheter till rekreation 
men även för att skydda flora och fauna. Ansvaret för förvaltning av de skyddade områdena 
ligger främst hos Länsstyrelsen men kan också delegeras till stiftelser, kommuner eller ideella 
föreningar.

Friluftsgruppen anser att det ska vara möjligt för alla innevånare att utöva friluftsliv i 
varierande naturmiljö och skiljer mellan statlig stöd i form av organisationsbidrag eller 
verksamhetsbidrag. Gruppen ser det som viktigt att organisationerna själva får utveckla sin 
egen verksamhet utifrån organisationslivets egna villkor och om staten finner någon 
verksamhet som särskilt angelägen bör verksamhetsbidrag kunna utgå. För att följa upp och 
utvärdera friluftspolitiken finns ett antal områden som friluftsgruppen anser viktig att ha 
fördjupad kunskap om. Dessa är människors nyttjande av friluftsliv, medborgares önskemål 
och prioriteringar om friluftsliv, omfattning och inriktning av statens stöd, kommunernas 
satsningar på friluftsliv samt total finansiering av friluftsorganisationernas verksamhet. Det 
framgår också av friluftsgruppen att det även inom det här området finns ett behov av statligt 
framtagen statistik på områden och de föreslår samtidigt att någon måste ha ett beställaransvar
för detta. För att kunna följa upp, fördela bidrag och annat som tillhör den kollektiva 
beslutsformen har friluftsgruppen övervägt möjligheten att bilda en särskild nämndmyndighet, 
” / … att på nytt skapa en Statens friluftsnämnd” (Ds, 1999/78, s. 141). Därmed kan vi 
konstatera att Friluftsgruppen förordar en centralisering. Svenska Spel AB och i synnerhet 
värdeautomater och vinstdelningssystemet där vinster delas mellan staten och föreningslivet 
uppmärksammas av Friluftsgruppen. Gruppen konstaterar att överskott, främst avsett för barn- 
och ungdomsverksamhet inte kommit friluftsorganisationerna tillgodo. ”Friluftsgruppen ser 
det som angeläget att friluftsorganisationer i detta sammanhang får samma ställning som 
idrotts- och ungdomsföreningar” (Ds, 1999/78, s. 150). 

I hela det empiriska materialet framkommer på olika sätt statens ambitioner att bedriva ett 
folkhälsoarbete där fritiden ses som betydelsefull för människors välbefinnande. Människor i 
naturen blir en del av statens hälsopolitik. Den tydligaste prioriteringen som syns tydligast är 
den på barn och ungdomar samt funktionshindrade. En generell politik har ersatts av selektiva 
åtgärdsprogram med riktade  insatser mot särskilda grupper. 

I SOU (1996:3) påtalas också att fritid har en stor betydelse för människors hälsa och 
välmående och att fritid är en av de viktigaste faktorerna för upplevelse av tillfredsställelse i 
livet och en rik och varierad fritid främjar en hälsosam ålderdom. Utredarna vill se ett 
samarbete mellan sjukvård, socialtjänst och försäkringskassa om hur fritiden kan integreras i 
folkhälsoarbetet, vilket följande citat visar. 
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/ … att på ett lokalt plan initiativ tas till att sjukvård, socialtjänst och försäkringskassa 
samarbetar med fritidssektorn runt frågor om hur fritid kan integreras i ett aktivt 
folkhälso- och rehabiliteringsarbete och att alla personal som berör av arbetet ges 
möjlighet till fortbildning och kompetensutveckling utifrån detta perspektiv” (SOU, 
1996:3, s. 164). 

Staten ser friluftslivet som en viktig del i folkhälsoarbetet men har inte den kunskap som 
behövs för att göra rätta prioriteringar. Det är ytterligare anledning till att utredarna föreslår 
att en Statens friluftsnämnd inrättas för att kunna ge den överblick som anses behövas, vilket 
är en organisatorisk lösning och därmed en centralisering (Ds, 1999:78). 

I Ds (1999:78), belyses friluftsliv och folkhälsa ur fem olika perspektiv. Dessa är 
Riskperspektivet, det vill säga hur olika hälsorisker kan minskas eller elimineras med 
friluftsliv, frisk- och skyddsperspektivet och hur friluftsliv kan främja hälsa och skydda mot 
ohälsa. Sjukdomsperspektivet belyser hur friluftsliv kan förebygga, behandla och bota vissa 
sjukdomar och skador. Målgrupps- och arenaperspektivet som anger, hur arenan kan vara en 
stödjande miljö för friluftsliv samt hälsans betydelse för barn- och ungdom, äldre och vissa 
utsatta grupper.

I Proposition (1996/97:3) skriver utredarna att funktionshindrade personers tillgång till kultur 
på många områden har förbättrats sedan 1970-talet inte minst genom den tekniska 
utvecklingen. Men utredarna bedömer att delar av vårt kulturliv bedrivs i institutionella 
former som personer med funktionshinder fortfarande har svårt att ta del av. 

Även etnisk och kulturell bakgrund uppmärksammas under denna period. I proposition 
(1998/99:107) finns en oro över att idrottsrörelsen inte lyckas engagera alla barn och 
ungdomar. Speciellt nämns barn med annan etnisk och kulturell bakgrund som har begränsade 
möjligheter till kontakt med natur och miljö. Detta trots att staten ser idrotten som en mycket 
stark resurs för integration. Faktorer som att vuxna alltmer har ett stillandesittande jobb och 
att barn och ungdomar är mindre fysiskt aktiva har blivit mer påtagliga under 1990-talet och 
ses som en utmaning inför 2000-talet. Här vill staten både prioritera unga idrottstalanger med 
ett kraftfullt stöd och lokal barn- och ungdomsverksamhet genom ett förstärkt stöd genom 
Svenska Spel AB. Men ekonomin inger oro: ”Det föreligger risk för att allt större grupper av 
ungdomar inte längre har råd att delta i organiserad idrottsverksamhet, till följd av bl.a. höjda 
avgifter. Detta är en mycket oroande utveckling. Möjligheten att idrotta får inte bli en 
klassfråga” (Proposition, 1998/99:107, s. 43). Men återigen kan vi konstatera att staten vill 
försäkra sig om att bidrag, däribland det kommunala bidraget, utformas från lokala behov och 
möjligheter. Det framgår tydligt att staten vill se en precision i sin bidragsgivning och att 
behovet av statistik rörande människors idrotts- och fritidsvanor är stort.  

I och med propositionen Fritid i förändring, blir ordet jämställdhet ett centralt begrepp men 
utredarna anser vara i behov av konkretisering. ”Jämställdhet handlar om relationen mellan 
könen. Jämställdhet som begrepp är ett svar på kvinnors erfarenhet av tillkortakommanden 
och orättvisor” (SOU, 1996:3, s. 157). Män och kvinnors fritidsbehov och möjligheter till att 
utöva fritidsaktiviteter har förändrats och själva begreppet har, förutom av olika 
fritidsforskare, utmanats av feministisk fritidsforskning. För att säkerställa att den statliga 
fritidspolitiken i fortsättningen utgår från jämställdhet som ett övergripande mål vill utredarna 
att en organisation för detta skapas i form av ett rådgivande organ, fritidsrådet, inrättas.  

Även i Proposition (1996/97:3) ser vi att frågor om jämställdhet tar plats. Utredarna 
framhåller att kulturarvet är vårt kollektiva minne och att det är viktigt vad som bevaras. De 
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menar att kvinnors erfarenheter tidigare har exkluderats och anser att både det exklusiva och 
specifika och det vardagliga är lika intressanta att bevara. Detta kan uppfattas som en 
jämställdhetssträvan.  

Det kan hävdas att kvinnornas och den unga generationens kulturarv idag är 
underrepresenterat och att de vuxnas, och framför allt männens, kulturarv utgör normen. 
Frågan om vems kulturarv som bevaras och förmedlas är av betydelse, t.ex. för hur 
könsroller och generationsfrågor kan uppfattas (Proposition, 1996/97:3, s. 128).  

Utredarna har uppmärksammat vems kulturarv som bevaras och förmedlas och menar att 
urvalskriterier ofta är djupt rotade. Omedvetet riskerar vi att få luckor i framtidens 
minnesbank. ”I den traditionella historieskrivningen har t.ex. kvinnornas historia ofta fått stå 
tillbaka till förmån för männens. Samma sak har påtalats vad gäller andra resurs- och 
röstsvaga grupper i samhället” (Proposition, 1996/97, s. 131). 

Utredarna har genom att ta del av olika studier funnit att barn och ungdomar från socialgrupp 
1 och 2 är de som mest deltar i föreningsanknutna fritidsaktiviteter, och att flickor i 
socialgrupp 3 deltar minst. ”Utredningen föreslår därför att regeringen ställer resurser till 
förfogande för lokal utveckling av nyskapande kultur- och fritidsverksamhet som utgår från 
flickors behov och finner aktiva former för detta, invandrarflickors situation bör 
uppmärksammas ” ( SOU, 1996:3, s. 163). 

I Proposition (1996/97:3) framgår även att regeringen vill prioritera barn och ungdomar. 
Regeringen vill exempelvis ge statligt stöd till rikskonsulent i hemslöjd och stödja 
länskonstnärer ”/ … i syfte att höja kvaliteten inom amatörkulturen och stimulera barns och 
ungdomars intresse för konst och kultur” (Proposition, 1996/97, s. 42). När det gäller framtida 
insatser för litteratur och språk vill regeringen gå lagstiftningsvägen. ”Regeringen anser det 
angeläget att vissa bärande principer inom biblioteksområdet lagfästs. Regeringen föreslår 
därför att en bibliotekslag införs” (Proposition, 1996/97, s. 49). De bärande principer som 
avses är att garantera avgiftsfria boklån och att barn och unga ska prioriteras vid inköp av 
litteratur till folk- och skolbibliotek. Den grupp som anges när det gäller framtida insatser för 
teater är likaledes barn och ungdomar och ett nationellt uppdrag för barn- och ungdomsteater 
ges till Backa teater i Göteborg. Denna gång vill regeringen se ett rullande uppdrag som 
betyder att de har uppdraget under en begränsad tid innan det lämnas över till någon annan 
institution. Kulturskolan i Luleå föreslås få ett nationellt uppdrag inom området 
ungdomskultur. Inom musikområdet vill staten stimulera till musikutövande och 
musikskapande och för filmen vill regeringen ge möjlighet till eget skapande samt regionalt 
och lokalt stärka filmens roll i kulturlivet. 

Eftersom intresset för bildkonst är lika stort som intresset för litteratur och större än intresset 
för teater har staten en ambition att fler får ta del av bild- och filmkonst oavsett var i landet de 
bor. Särskilt betonas av utredarna barns och ungdomars möjlighet till eget skapande. För att 
kunna verka för god tillgång till bild- och filmkonst oavsett var du bor vill staten ge Statens 
konstråd ett speciellt uppdrag för ändamålet. Statens konstråd föreslås medverka till att andra 
miljöer än sådana som ägs av staten tillförs konst när det bedöms som speciellt värdefullt. 

Under 1990-talet börjar kommunerna att förändra sin förvaltnings- och nämndstruktur. Det 
blev vanligt att nämnder och förvaltningar för kultur och fritid slås samman, den inre 
strukturen förändras vilket får konsekvenser för medborgarna. Detta reagerar utredarna på och 
i SOU (1996:3) efterlyser utredarna en ”/ … sammanhållen fritidspolitik som gör att 
fördelningen av de offentliga resurserna kan ske utifrån en bred samhällelig utgångspunkt och 
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förståelse och med en medveten fördelningspolitisk profil” (SOU, 1996:3, s. 159). Utredarna 
hänvisar till kommunallagen som utgår från likställighet mellan kommunens medborgare och 
menar att jämställdhet är en del av likställighet.  

I och med proposition (1996/97:3) lyfts också fram att nya former av ägande kan få 
konsekvenser, ibland negativa sådana. ”Bolagisering och nya ägarförhållanden av offentliga 
miljöer har också medfört att principbeslut i många kommuner och landsting om att satsa en 
procent av byggkostnaderna på konst inte längre genomförs” (s. 113). En skillnad noteras 
mellan statlig verksamhet och verksamhet i kommun och landsting. ”Sammantaget har 
utvecklingen för den offentliga konsten i statliga miljöer varit positiv. Den statliga 
verksamheten har kunnat tjäna som föredöme för kommuner och landsting” (s. 114). I 
proposition (1996/97:3) lyfts forskningen fram som något som kan berika och förnya 
förvaltandet av kulturarvet.

Perioden 2000-2004 

I Proposition (2002/03:35) behandlas även den snabba utvecklingen av spelmarknaden. Nya 
spelformer introducerats på Internet samtidigt som den totala omsättningen på spel och 
marknadsföring av olika spelformer ökar. ”Denna utveckling kan medföra ökade negativa 
sociala och hälsomässiga konsekvenser. Regeringen finner det angeläget att motverka en 
sådan utveckling” (s. 88). Mot bakgrund av detta vill regeringen ge statens folkhälsoinstitut i 
uppdrag att analysera och beskriva behovet av vård, behandling och annat stöd till 
spelberoende och deras anhöriga. Institutet får även i uppgift att ta fram ett förslag till hur 
marknadsföringen av spel kan begränsas samt hur åtgärder för att möta en framtida 
spelmarknad i Sverige, särskilt med avseende på Internetspel, kan utformas.  Texten kan sägas 
spegla statens dubbla roller och budskap, att bygga upp en spelmarknad och samtidigt planera 
insatser för att förebygga spelmissbruk.  

I Proposition (2002/03:35) Mål för folkhälsan skriver utredarna att hälsa och folkhälsa är 
centrala begrepp i folkhälsorapporteringen. Hälsa anses vara ett medel för individen att kunna 
leva ett gott liv medan folkhälsa är ett välfärdsmål för samhället. Politikens uppgift sägs vara 
att främja människors förutsättningar och livsvillkor genom en hållbar utveckling som gynnar 
deras hälsa. Folkhälsopolitiska prioriteringar sker utifrån sociala faktorer vilket följande citat 
visar.

Folkhälsopolitiken inriktas därför på sociala faktorer, resurser och exponeringar som 
individerna har svårt att själva påverka samt konsekvenser av ohälsa som leder till 
ojämlik fördelning av resurser som kan vara möjliga att påverka med politiska åtgärder. 
(Proposition 2002/03:35, s. 90).

Att mäta hälsa är svårt menar utredarna. För att beskriva hälsan och identifiera hälsoproblem 
måste man känna till hälsans komponenter samt att mätning måste kunna ske med mått som är 
meningsfulla. Utredarna vill se en uppföljning och utvärdering ur ett klass-, köns- och etniskt 
perspektiv. Nu framträder återigen ett behov av statistik, mått, indikatorer och avgränsningar. 
För att klara detta vill staten ge Statens folkhälsoinstitut tillsammans med Socialstyrelsen och 
Statistiska Centralbyrån ansvaret. Motsvarande ansvar för forskning föreslås tillfalla 
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) och Statens folkhälsoinstitut (FHI). 
För metodutveckling föreslås dåvarande Svenska Landstings- och kommunförbundet i 
samarbete med länsstyrelsen svara för Hälsokonsekvensbedömningar (HKV) ses som ett 
viktigt verktyg på folkhälsoområdet som kan bidra till att synliggöra olika hälsoaspekter. En 
ambitionshöjning på nationell, regional och lokal nivå aviseras för folkhälsoarbetet. 



Fritidssektorn – en statlig utmaning 

82

Samhällets ansvar är hela befolkningen, men personer med funktionsnedsättning, svaga 
kunskaper i svenska eller med annan etnisk bakgrund, uppmärksammas speciellt. Utredarna i 
Proposition (2002/03:35) menar att statens styrning på folkhälsoområdet bör ske genom mål 
och genom regelbunden uppföljning och resultatredovisning, inte genom en folkhälsolag. Ett 
ställningstagande som bygger på att det redan finns tillämpliga lagar som socialtjänstlagen,
hälso- och sjukvårdslagen och plan- och bygglagen.

I Proposition (2004/05:56) kan vi se en ambition att göra resetjänster tillgängliga för alla 
medborgare. Det talas om turism för alla. Med det avses att göra det möjligt för personer med 
funktionshinder och personer med åldersrelaterad funktionsnedsättning att kunna resa och 
vara delaktig i samhället samt avgöra om resmålet överhuvudtaget är tillgängligt. ”En 
tillgänglig turism handlar både om ett konsumentperspektiv och ett entreprenörsperspektiv då 
funktionshindrade kan återfinnas bland både användarna och utförarna. Tillgänglighet skall 
därför skapas ur båda dessa perspektiv” (Proposition, 2004/05, s 15). Den demografiska 
utvecklingen innebär att antalet äldre kvinnor och män i befolkningen kommer att öka kraftigt 
och med dessa ett ökat krav på kvalitet, bekvämlighet och säkerhet. 

Frågor kommer tillbaka som exempelvis i Propositionen (2004/05:56), återkommer frågor 
som rör ägarskap, styrning, finansiering, utveckling och uppföljning. Utredarna redovisar ett 
antal större utvecklingsinsatser för turistfrämjandet från 1996 fram till propositionens 
tillkomst. Utvecklingen inom turistnäringen ligger till grund för att staten väljer att göra en 
omorganisation. Utredarna beskriver att den 1 juni 1995 startade myndigheten 
Turistdelegationen och marknadsföringsbolaget Sveriges Rese och Turistråd AB, den 
sistnämnda till hälften ägd av staten och turistnäringen, sin verksamhet. Dessa har av staten 
tilldelats extra medel för projekt inom strategiskt viktiga områden. Utredarna beskriver 
turismnäringen som en möjlighet till att skapa arbetstillfällen. Bland annat nämns så kallade 
gröna jobb, skötsel av reservat, leder och rastställen, natur och fornvård som sådana arbeten. 
Nu introduceras även begreppet grön rehabilitering, vilket avser rehabiliteringsformer där 
naturen ingår i behandlingen. ”Detta är en relativt ny företeelse som bedöms ha stor potential 
för utvecklingen av turism på landsbygden” (Proposition, 2004/05, s. 68). 
Utvecklingsmöjligheter inom området hälsoturism som en del av landsbygdsturismen påtalas, 
men mer forskning och utvecklingsarbete sägs behövas. 

Genomgående i det empiriska materialet kan vi se att det område som staten främst har värnat 
om är medborgarnas välbefinnande. I fritidsutredningen talas det om människors kroppsliga 
och andliga välbefinnande. Utredarna utgår från att medborgaren både kan och är beredd att 
betala för fritidstjänster, men betonar att fritiden inte får bli en klassfråga. Selekterade 
lösningar föreslås inom alla sakområden och det talas om att rikta insatser mot särskilda 
grupper. Barn och ungdomar är den grupp som oftast nämns samt  flickor från socialgrupp 3 
som är de som deltar minst i föreningsanknutna fritidsaktiviteter. Det talas också om resurs- 
och röstsvaga grupper. År 1974 och 1996/97 pekas handikappade, institutionsvårdande, det 
vill säga boende på olika institutioner, invandrare och andra etniska grupper ut som speciellt 
prioriterade.  

Gränsdragningsfrågor mellan olika sakområden och politikområden påtalas genomgående i 
hela materialet. För att underlätta samordning och möta medborgarnas behov och 
förväntningar ombildas eller inrättas nya myndigheter, organisationer och befattningar som 
ges utvidgade uppdrag. Exempel på sådana är statens folkhälsoinstitut, statens naturvårdsverk 
och turistdelegationen. Ibland talas även om behovet av regelstyrning av sektorn, att lagstifta 
för att säkerställa medborgares rättigheter. 
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Avslutande kommentarer 

Det ideologiska perspektivet, vad de statliga utredningarna anser att staten bör göra har 
genom den empiriska studien utkristalliserats. Min tolkning av empirin är att välfärdsstaten 
anser sig ha en uppgift som en samlande och enande kraft, som vill ta ett visst nationellt 
ansvar för produktion och finansiering av fritidstjänster. Staten pekar på goda exempel (Falu 
Folkmusik, Arbetets Museum Norrköping, Filmpool väst, Malmö konsthall), staten utser 
ansvariga (Sveriges Rese- och turistråd, Statens folkhälsoinstitut, Riksantikvarieämbetet). 
Staten stiftar lagar, och myndigheter utfärdar förordningar, råd och anvisningar 
(Produktsäkerhetslag, Strandlag, Bibliotekslag). Det är en centralisering av verksamhet 
samtidigt som det också är en decentralisering. Med det menar jag att staten ibland stiftar nya 
lagar, inrättar nya myndigheter med uppgift att utföra tillsyn eller skapar organisationer för ett 
speciellt syfte. Exempelvis ungdomspolitiska stödjepunkter, Filmpooler, Naturreservat och 
Nationalparker. Staten styr genom mål, ser till att det finns statistik och nyckeltal för 
verksamheten, och att dessa följs upp och utvärderas. Staten som ägare av viss infrastruktur 
ser till att den håller viss kvalité och servicenivå. Sverige är en del av den Europeiska 
Unionen och ser sig som en naturlig förhandlingspartner inom alla politikområden. 
Fritidspolitiken påverkas bland annat genom gemensamma insatser för förebyggande åtgärder 
mot dopning och supportervåld. Regler för spelarövergångar inom idrotten, där 
”Bosmandomen” är ett annat sådant exempel. Forskning och utbildning inom fritidssektorn 
kan också nämnas. Med andra ord framstår fritidssektorn även idag som en arena för statliga 
pedagogiska ambitioner.  

Perioden 1960-1975 kännetecknas av att fritidssektorn formas, att den kommunitära principen 
råder och att staten prioriterar selekterade lösningar, en ambition som kvarstår i hela det 
empiriska materialet. Kommersiella krafter ska motverkas. Samhällsvärden läggs på 
idrottsrörelsen som också ska fostra. Ett längre planeringsperspektiv om 3-5 år åläggs sektorn. 
Åren 1975-2000 kännetecknas av en vidgad fritidssektor, nu inryms kulturen, friluftsliv och 
turism. En mål- och resultatstyrning från staten i dialog med medborgare och företrädare 
utvecklas. Jämställdhet sätts upp på agendan. Nu kommer begrepp som bolagisering, 
internationalisering och professionalisering. Åren 2000-20005 kännetecknas av begrepp som 
hållbar utveckling, uthållig tillväxt, gröna jobb och grön rehabilitering. Samverkan betonas 
ännu mer. Gränsytorna och aktörerna blir ännu fler. Staten framträder som strategen och 
enande kraft, följer upp och utvärderar. Speciella uppdrag delas ut, nya organisationer 
tillkommer och numera fokuserar staten allt mer på tillsyn av olika verksamheter. 

Sammanfattningsvis kan jag konstatera efter att ha studerat policyprocessen att politiken 
spelplanen har förändrats och en mångfald aktörer har tillträtt.  Produktionen av fritidstjänster 
sker i ett helt nytt kontextuellt sammanhang där offentlig förvaltning endast är en av många 
aktörer. Dokumenten visar att om vi ska ha en fritidssektor för alla på lika villkor måste 
statens instrument för uppföljning och utvärdering fungera. Staten måste känna till 
medborgarnas behov och förväntningar och det måste finnas tillförligt data från 
fritidssektorns alla aktörer, både privata, frivilliga och offentliga aktörer. För att staten skall 
kunna uppfylla sitt mål, allas fritid på lika villkor, behövs god precision avseende avsatta 
medel och resurser. För att tala med Lipsky så är tjänstemän, pedagoger, arbetare eller andra 
som arbetar inom fritidssektorn de egentliga utförarna av svensk fritidspolitik. Detta 
perspektiv saknar jag i de studerade dokumenten. Likaså saknar jag genomgående i samtliga 
undersökta dokument en mer djupgående diskussion om de intressekonflikter som kan tänkas 
uppstå mellan olika brukar, nyttjar eller användare av fritidsresurser. Dokumenten visar 
exempelvis en eventuell risk för att vissa områden exploateras och överutnyttjas, 
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konfliktsituationer mellan jägare, fiskare och minoriteters rättigheter eller mellan markägare 
och näringsidkare. Jag saknar även en djupare belysning av eventuellt åsidosättande av 
lagstadgade rättigheter genom nya bolags- och driftsformer som när fritidstjänster lämnas på 
entreprenad eller intraprenad.
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Diskussion

Min empiriska undersökning omfattar fem SOU:s, en departementsskrivelse och fem 
propositioner inom områdena idrott, kultur, friluftsliv, idrott, folkhälsa och turism. 
Dokumenten omfattar perioden mellan åren 1962-2004/05 och speglar därmed drygt 40 års 
fritidspolitik. Dessa dokument är framtagna i en politisk kontext vilket innebär att vissa 
politiska kompromisser har fått göras för att uppnå politisk enighet. Under den undersökta 
perioden har socialdemokraterna varit vid makten i stort sett hela tiden. På 1970-talet saknade 
de flesta partierna mål för fritidspolitiken, idag kan vi se att fritid och den fria tiden omfattar 
en rad politikområden.  Fritidspolitiska beslut under 1960- och 1970 talet har präglats av en 
uppbyggnad av sektorn. Efterhand har nya politikområden tillkommit på den politiska 
agendan. Fritidsfrågorna har kommit att beröra allt fler departement och politikområden. 
Fritidsbegreppets mångfald och medborgarnas behov och förväntningar på fritidssektorn 
komplicerar allt mer uppdraget. 

Nya politikområden tillkommer också på den politiska dagordningen. På 1980-talet lyfts 
jämställdhet upp på agendan. I och med Proposition 2004/05 tillkommer ännu fler 
politikområden. Inom turism talas till exempel om kultur- och kulturarvsturism. Begrepp som 
hållbar utveckling och uthållig tillväxt syns allt oftare i dokumenten. De ger en bild av en allt 
mer omfattande fritidssektor med ständigt tillkommande politikområden. 

Idag är det många som konkurrerar om resurserna inom en mycket bred fritidssektor. En 
sektor som omfattar anläggningar, idrott, kultur, rekreation, friskvård, upplevelser och turism. 
Fram till slutet av 1970-talet har den svenska politiska kulturen präglats av en stark tro på 
planering och centralstyrning. Detta har från 1980-talet utmanats ideologiskt och ifrågasatts. 
Lokalt inflytande, decentralisering, privatisering och individuell valfrihet har ersatt centralism 
och storskaliga lösningar. Rothstein (2005) menar att centrala ämbetsverk som tidigare haft 
stora möjligheter att utforma råd och föreskrifter idag mer liknar centrala informations- och 
utredningsenheter. En tendens är att utvecklingen istället går mot mer kontrollerande inslag i 
tillsynen av de kommunala välfärdstjänsterna. 

Den postmoderna fritiden, där individen inte längre nöjer sig med att vara åskådare utan också 
vill vara medproducent, eller delta i en upplevelse blir en utmaning för statlig och kommunal 
fritidspolitik. (Featherstone, 1991; Rojek, 1995; O´Dell, 2002; Moosberg 2003).  Svensk 
fritidspolitik har under lång tid till stor del burits upp av välfärdsstatens föreningsmodell. Idag 
är vi på väg mot andra kompletterande lösningar. Enligt min undersökning är det vanligt med 
bolagiseringar och att fritidstjänster läggs ut på intraprenad eller entreprenad. En förutsättning 
för den offentliga politikens påverkan på samhället är vilka resurser som den samlade 
fritidssektorn har och hur dessa samordnas och organiseras. Molander och Stigmark (2005) 
frågar sig exempelvis om en medborgare som bor i Norrlands inland ska ha samma tillgång 
till fritidsverksamhet och utbildningstjänster på hemorten som en person i centrala Stockholm 
och till vilken kostnad? 

Sedan 1960-talet har den av politiker styrda fritidssektorn, som är en kommunalt frivillig 
uppgift, ställts inför nya utmaningar och frågeställningar. På 1960-talet var uppgiften att 
bygga upp och strukturera sektorn understött av statliga direktiv. De studerade dokumenten 
visar att det på 2000-talet har varit att svara mot medborgarnas behov och förväntningar inom 
en mycket bredare sektor. Frågor om vad, varför och hur fritidssektorn ska utformas sätts i 
fokus. Urvalsfrågan, varför vissa områden och aktiviteter väljs framför andra och slutligen på 
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vilket sätt som staten ska agera. Premfors, Ehn, Halden, Sundström (2003); Nilsson (2002) 
och Lundqvist (1992) talar om styrningsideal och skiljer mellan de som producerar, 
arrangerar och finansierar verksamheten. Den debatten är aktuellare än någonsin. I mitt 
empiriska material kan jag se vissa ambitioner från staten, speciellt under 1960 och 1970-
talet, att möjliggöra medborgares delaktighet, prioriteringar av speciellt eftersatta grupper 
eller speciella områden allt för att tillgodose värden som demokrati, rättsäkerhet, enhetlighet 
och lika behandling. Införandet av mål- och resultatstyrning som styrningsideal under 1980-
talet skulle också idealt tillgodose dessa värden. 

I det följande vill jag diskutera statens förändrade förhållningssätt så som jag har utläst det ur 
dokumenten och den maktförskjutning som tycks ha ägt rum. Jag vill diskutera de mål, 
värderingar och intentioner som staten ger uttryck för, vilka modeller och styrningsideal som 
staten prioriterar framför andra. Slutligen vilka sakområden, aktörer, grupper av individer, 
organisatoriska och institutionella lösningar som framhålls i texterna från den valda 
tidsperioden.

Diskussionskapitlet är strukturerat på följande sätt. I avsnittet Samhällsnivån diskuterar jag 
statens förändrade förhållningssätt från att stå för vissa principer till att vara en strategiskt 
planerande stat som också har att ta hänsyn till ett EU-medlemskap. Jag beaktar statens mål, 
värderingar och intentioner för fritidssektorn. Generell politik och selektiva åtgärder 
diskuteras samt bristande återkoppling och andra administrativa hinder som tycks försvåra 
denna ambition. I avsnittet Förvaltningsnivån analyserar jag konsekvenserna av att staten 
successivt tycks ha tagit intryck av den så kallade NPM-rörelsen och att fritidssektorn alltmer 
koloniserats av värden från den privata sektorn. Jag analyserar också hur fritidssektorn 
förändrats, detta ställer frågor om demokrati, rättssäkerhet och ansvar på sin spets. Vidare 
diskuterar jag komplexiteten genom en decentraliserad och målstyrd fritidssektor. Ett politiskt 
och administrativt lärande som enligt dokumenten verkar ha försvårats genom flera faktorer, 
däribland bristande styrsystem och återkoppling. Jag belyser närbyråkrater och tjänstemän 
som utförare av politik, och en fritidsarena där antalet producenter som står utanför den 
offentliga förvaltningen ständigt ökar. Avsnittet Prioriteringsnivån pekar på olika grupper och 
organisatoriska lösningar som prioriterats från 1960-talet och fram till senast propositionen 
2004/05. Slutligen i avsnittet, staten, fritiden och framtiden avrundar jag min analys och 
blickar framåt.

Samhällsnivå

Min empiriska studie visar tydligt hur staten i början av 1960 och 1970-talet omfattades av 
den kommunitära principen som innebär att staten står för vissa kollektiva moraliska principer 
och värderingar. Staten skulle propagera och uppfostra, stå för vissa ideal och värderingar. 
Det fanns också en övertygelse om att samhällsvärderingar skulle kunna anläggas på idrotten. 
Befolkningen i tätorter skulle få möjlighet till rekreation i annan miljö än vardagens, det var 
viktigt ur allmän folkhälsosynpunkt. Kommersialismens negativa verkningar inom 
kulturområdet skulle motverkas. Men från 1980-talet och framåt accepteras kommersiella 
inslag allt mer. År 1988/99 skriver utredarna att underhållningsidrotten har sitt värde genom 
att skapa förströelse och glädje. Från slutet av 1980-talet visar undersökningen att staten har 
ändrat inställning till kommersialismen. I dokumenten finns ingen tydlig förklaring till varför 
detta sker. Men jag kan ana att det är utslag av en politisk ideologisk kompromiss. 
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Rothstein (1997) menar att prioriteringar i den offentliga förvaltningen ibland görs av den 
närmaste byråkratin, att det finns en form av byråkratisk politik och att förvaltningens 
organisering, kan vara en avgörande faktor huruvida politiska åtgärder misslyckas eller ej (Se 
även Lipsky med flera, 1990). Det finns inget i mitt material som motsäger detta, men hur det 
med säkerhet faktiskt förhåller sig blir en fråga om ytterligare empiriska studier. Av 
dokumenten kan jag endast uttala mig om hur staten idealt har tänkt att fritidssektorn ska 
organiseras, vilka mål som ska uppnås och vilket innehåll som prioriterats. 

Lundqvist (1992) och Sundström (2003) talar om att det i idealfallet bör gå en obruten linje 
från allmänna riktlinjer från statsmakterna till utförarnas arbetsplaner där de allmänna 
riktlinjerna konkretiseras. Ett välbekant sätt att organisera sig är utifrån ändamål. I 
dokumenten visar det sig att byråkratin och andra producenter av fritidstjänster har stora 
möjligheter att forma politikens innehåll. De regler, mål och beslut som tjänstemän har att 
tillämpa och förhålla sig till är ofta vaga och öppna till sin karaktär vilket innebär att utförare 
och brukare har inflytande över beslutsprocessen. Beslut på mikronivå kan fattas utifrån 
sakfrågor och är ofta situationsbundna i stället för utslag av medveten politik. Vissa 
myndigheter har också under lång tid haft monopol på produktion av en del tjänster. 
Byråkratin spelar också en roll för hur återkoppling av resultat fångas upp och tolkas. Det är 
tveksamt om den oavbrutna linjen är möjlig. Min uppfattning grundar sig på att utredarna i det 
empiriska materialet har en relativt samlad och god kunskap om fritidssektorn som sådan, om 
sektorns behov och möjligheter. Min undersökning av dokumenten, visar dock att mål 
omtolkas och omformuleras, när de inte är praktiskt genomförbara eller inte har tillräcklig 
precision avseende avsatta medel och resurser. I dokumenten konstateras att det tillkommit en 
mängd av aktörer inom fritidssektorn. Dessa har bland annat tillkommit genom bolagisering. 
En möjlig konsekvens av det är att dessa aktörer omdefinierar mål och syften i takt med att de 
växer och utvecklas i sin roll. Dessa mål går mer i linje med vad ledningen i organisationen 
önskar än de mål som staten satt upp för verksamheten. Resultatet blir att dessa mål 
institutionaliseras. Detta och bristfälliga underlag samt att många beslut som fattas är 
situationsbundna i mötet mellan utförare och brukare är andra faktorer som gör den oavbrutna 
linjen svår att genomföra. 

Rothstein (1994) är kritisk till implementeringsforskning och menar att det till mycket stora 
delar är eländesforskning. Fallstudier inom implementeringsforskning har fokuserat på 
bieffekter av genomförda insatser, oklara politiska mål och olämpliga organisationsformer. 
Värdet i denna avhandling är möjligheten att genom dokumenten följa administrativa och 
politiska processer från år 1962 fram till den senast undersökta, Proposition (2004/05). Att 
långsiktigt kunna förstå när avvikelser skett, när praktiken avvikit från idealet. Politiker och 
tjänstemän har olika roller och i många fall är det närbyråkraterna som i specifika situationer 
blir utförare av politik. Min empiri visar att många av statens mål återkommer under hela den 
undersökta perioden. Sådana mål är satsningar på aktiviteter för barn och ungdomar, extra 
medel till idrottsrörelsen och prioritering av socioekonomiskt svaga grupper. Det här kan vara 
vad Henry (2001) avser med politisk retorik eller vad Lundqvist (1992) avser med symbolisk 
arena. Det kan också betyda att målen varit orealistiska och av olika anledningar inte har 
kunnat implementeras. Jag finner inte heller någon anledning att utifrån dokumenten betvivla 
Lundqvist (1992) och hans argument om att fritiden kan användas som en symbolisk arena 
där besluten aldrig implementeras. Eller Henry (2001) i sitt kritiska strukturella perspektiv 
som ser fritidssektorn som en arena för att vara ett diplomatiskt och ideologiskt verktyg för att 
kunna ta politiska poäng. 
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Utredarnas ambition om en sammanhållen fritidspolitik känns allt mer avlägsen under den 
valda tidsperioden. Ett politiskt demokratiskt uppdrag med hög värdering av rättvisetänkande 
och i stort sett lika tillgång till service och välfärd samt ett ibland politiskt lagfäst ansvar 
känns svårare att kunna förena i framtiden. Skälet till detta är, om vi betraktar fritid och fri tid 
som en grundläggande mänsklig rättighet enligt Regeringsformen 1 kap 2 § vilket jag gör, att 
samhällsmedborgare kan komma att exkluderas från att ha en meningsfull fritid. Exempelvis 
där ett sviktande befolkningsunderlag eller hög medelålder eller andra socio-, ekonomiska 
faktorer gör det omöjligt att driva verksamheten på marknadsmässiga grunder. Jag ser en 
överhängande risk för att demokratins paradox kan uppstå genom privatisering och olika 
konsument- och producentlösningar. Att beslut kan fattas i demokratins namn som inskränker 
individers rättigheter. Vissa grupper som redan i dag i mindre utsträckning deltar i 
fritidsaktiviteter skulle marginaliseras ännu mer. Den fråga som kvarstår att besvara är då vem 
som ska reparera eventuella marknadsmisslyckanden om fritidssektorn inte omfattas av 
fördelningspolitik. I många fall är staten den som på bästa möjliga sätt kan ta ett samlat 
nationellt och samhälleligt ansvar för något som är av allmänt intresse. Inom området turism 
framgår det tydligt. Staten äger och förvaltar bland annat vissa sevärdheter som, museer, 
teatrar och nationalparker. Eftersom staten också är ägare av vissa objekt och transportsystem 
finns därmed också ett behov av att genomföra någon form av ägarpolitik. Analysen av 
dokumenten visar tydligt att vi befinner oss mitt i ett välfärdsideologiskt och organisatoriskt 
vägval.

Förvaltningsnivå

Som jag tidigare konstaterat är ansvaret för offentlig verksamhet fördelat på ett komplicerat 
sätt mellan olika politiska nivåer och offentliga aktörer. I det empiriska materialet kan vi se 
flera exempel på decentralisering, reglering, finansiering och huvudmannaskap (Jämför 
Premfors et. al., 2003). Marknadslösningar eller lösningar med marknadsinslag visar sig 
enligt empirin att accepteras alltmer från 1990-talet och framåt. I dokumenten finns 
förvånansvärt lite som i dessa sammanhang tar upp värden som demokrati, rättssäkerhet, lika 
värde, lika behandling, frihet och värdighet. Tjänstemännen är de som ska lämna underlag för 
beslut inom fritidssektorn. I och med nya drifts- och produktionsformer blir folkvalda 
politiker mer beroende av tjänstemän. En ny situation uppstår med fler aktörer och fler nivåer. 
Den politiska spelplanen kommer att bli svårare att överblicka. Dokumenten visar att en 
osäkerhet kommer att råda avseende demokrati och lika behandling. I texterna talas ibland om 
att lagstifta för att kunna säkerställa medborgares rättigheter. När vi talar om välfärdsstaten 
brukar det anses som självklart i den politiska retoriken att landets medborgare ska erbjudas 
en likvärdig offentlig service oberoende av bostadsort och behandlas rättvist. I dokumenten 
talas om alla medborgare eller exempelvis om att prioritera ungdomar, invandrarflickor eller 
handikappade. Detta är inte fullt ut möjligt, tillgängligheten i den offentliga servicen kommer 
alltid att variera och även de avgifter som brukarna måste betala. Det intressanta är dock hur 
ett nationellt krav på likvärdighet kan möta skillnader i förutsättningar vad gäller efterfrågan 
och finansiering av fritidstjänster.  

Utredarna förespråkade olika former av organisering för att föra ut grundläggande värderingar 
och uppnå olika mål. Att ge speciella uppdrag till olika organisationer och att etablera 
filmpooler, musikcentra, folkhälsoinstitut eller andra organisationer, är ett sätt för staten att 
stärka både den vertikala och den horisontella autonomin, minska geografiska skillnader och 
skapa delaktighet. Nya begrepp som artistidrott, idrottsgala, filmfestival, hembygdsspel och 
andra begrepp som inte tidigare förekommit inom offentlig förvaltning förekommer allt mer i 
dokumenten.  Kommuner och landsting nyttjar entreprenörer eller lägger ut verksamhet på 
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intraprenad. De överlåter verksamhet till ideella frivilliga organisationer, säljer ut eller 
privatiserar kommunal egendom och verksamhet, driver verksamhet i form av aktiebolag eller 
stiftelse. De kan också driva verksamhet i ett så kallat självförvaltningsorgan. I dessa 
sammanhang blir begreppet myndighetsutveckling centralt. Men det är inte självklart vad som 
är myndighetsutövning och vad som är en förvaltningsuppgift eftersom begreppet inte är 
tillräckligt preciserat. Trots detta så föreslår utredarna kommunerna att pröva nya former för 
förvaltning och beslut. Motiveringen är att fördjupa demokratin och att ge nya grupper en röst 
i det offentliga rummet. I dokumenten framkommer detta bland annat inom naturområdet och 
det som rör fritidsanläggningar. Det anmärkningsvärda är dock att det i dokumenten inte finns 
någon antydan från utredarna om att institutionella spelregler kan vara ett hinder eller att detta 
kan komma att påverka lokaliserings- eller likställighetsprincipen. 

Att Sveriges inträde i EU successivt har påverkat fritidssektorn märks tydligt i materialet.  EU 
nämns mycket kort i Proposition (1996/97:3). Från och med Proposition (1998/99:107) 
framgår mer tydligt att vi tillhör EU vilket innebär flernivådemokrati eller multi-level 
governance. Svensk fritidspolitik påverkas direkt och indirekt av direktiv, regler och 
standarder utarbetade av EU. Den så kallade ”Bosmandomen” är ett av de mer kända 
exemplen, idrottens etikfrågor ett annat. Beslut fattade inom EU kan ibland avvika från den 
egna förvaltningens normer och värderingar. Mitt resultat tyder på en fördröjd 
implementeringsprocess genom den mångfald av aktörer som framkommer i mitt material. En 
konsekvens av detta blir att mål tolkas och uppnås på olika sätt, däribland EU-direktiv. Jämför 
Christensen et. al (2005).  Det finns också mycket som talar för att vi i framtiden kommer att 
se mer av governance och multi-level governance vilket vi idag inte har en beredskap för. I 
mitt empiriska material finns i början av det svenska EU-medlemskapet en distanserad 
hållning till EU:s regelverk och en markering av att som medlemsstat, allt enligt principal-
agent-teorin, kunna fatta självständiga beslut. Fram till 2005 syns allt mindre av denna 
hållning utan framhålls istället en ambition att svenska myndigheter och politiker istället ska 
vara med och påverka innehållet i EU-politiken. Frågor om dopning och rent spel är exempel 
på detta. 

Genom min studie av dokumenten förstärks även frågan om hur förtroendevalda ska kunna 
ställas till politiskt ansvariga för det som sker genom olika konstellationer mellan lokala 
organisationer, föreningar, kommun och näringsliv. Jag ser ett dilemma i framförallt den 
kommunala demokratin och frågar mig likväl som Pierre (2001), Premfors, Ehn, Haldén, 
Sundström (2003) hur olika offentliga/privata/ideella konstellationer eller partnerskap kan 
identifiera kollektiva politiska mål och arbeta för dessa. Kommuner har olika villkor vad 
gäller demografi och andra omgivande faktorer som geografiskt läge men likväl ett nationellt 
definierat krav om likvärdig offentlig service oberoende bostadsort. En koncentration av 
befolkningen finns i storstadsområdena. Efterfrågan på offentliga tjänster varierar vilket ger 
upphov till ett utjämningsbehov om likartade villkor ska skapas. Jag menar att lika tillgång till 
fritidsutbud blir problematiskt av ett antal skäl. Det ena är att fritidssektorn enligt dokumenten 
är svår att överblicka eftersom utförarna av fritidstjänster finns inom många fler arenor än den 
offentliga. Det andra är att mycket tyder på att systemet med uppföljning och utvärdering inte 
har fungerat tillfredställande under 1960-talet och fram till 2004/05. Bristfälliga prognoser 
och avsaknad av enhetliga begrepp framkommer i samtliga undersökta dokument. Genom det 
kan jag ana att den återkoppling och det lärande som annars skulle ha kunnat inträffa inom 
den offentliga förvaltningen inte sker. För det tredje finns det genom utbredningen av den så 
kallade NPM-rörelsen under senaste årtiondena en tendens att lyfta fram 
effektivitetsbegreppet. När man betonar effektivitet kan ett antal kompromisser bli 
nödvändiga, incitamentet för att hålla en särskild servicenivå eller tillhandahålla tjänster som 
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anses ineffektiva kan vara obefintliga. Enskilda eller grupper med speciella behov kan ställas 
mot medborgare som bor i kommuner med sviktande skatteunderlag. Denna diskussion finns 
redan. I dokumenten kan vi se att staten genomgående har valt olika lösningar för att lösa 
medborgarnas behov. I olika omfattning under perioden har det varit selekterade åtgärder, 
decentralisering och vid vissa tillfällen centralisering. Noteras bör att det som i dagligt tal 
kallas för privatisering är verksamhet som är frivillig i den kommunala verksamheten och inte 
skyddas genom lag. Till detta tillkommer också att bland annat avgöra om verksamhet är 
bidragsfinansierad enskild verksamhet som till exempel föräldrakooperativ kan vara. Inom 
föräldrakooperativ är det vanligt att personalen är anställd av kommunen och att föräldrar och 
personal har det ekonomiska ansvaret för budgeten. Vem som är huvudman för sådan 
verksamhet har betydelse för frågor om ansvar, kontroll och insyn. 

Det empiriska materialet visar att det blivit allt vanligare med samarbete inom olika nätverk. 
Nätverken fungerar som förbindelselänkar mellan olika nivåer, lokalt, regionalt, statligt och 
överstatligt och tjänar på så sätt som kunskapsbank och informationskanal. I Proposition 
(2004/05) talas det om en symbios mellan turistnäring och det omgivande samhället. I 
Proposition (1996/97) talas det om ett ökat samarbete mellan stat, kommun och landsting för 
att utveckla kulturen i hela landet. Det som däremot blir oklart är när det sker någon form av 
beslutsfattande i dessa nätverk och vem som tar ansvar över fattade beslut. Frågan kvarstår 
om man överhuvudtaget inom ett nätverk kan fatta kollektiva politiska beslut.

Det finns ett antal sätt att förstå förvaltningsstyrning. Lundqvist (1992) visar genom ett antal 
idealtyper exempel på förvaltningsstyrning. I mitt empiriska material finns exempel på 
samtliga former men tydligast förekommer anslags-, professions-, informations- och 
organiseringsstyrning. Från 1990-talet dominerar mål- och resultatstyrning och statens uppgift 
blir allt mer att ta fram underlag, formulera mål, utvärdera och utföra tillsyn. Styrning genom 
satsning på utbildning och forskning men även betydelsen av tvärvetenskaplig forskning lyfts 
fram i samtliga dokument. I SOU (1969:29) talas om idrottsgrupper som ger värdefulla 
forskningsresultat. I Proposition (2004/05) menar utredarna att turistnäringen har något lägre 
utbildningsnivå än inom övriga tjänstesektorn vilket föranleder staten att satsa på forskning 
och utbildning. Förvaltningsstyrning genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder förekommer. I 
Proposition (2004/05) nämns arbetsmarknadsmotiverade insatser för att stimulera 
sysselsättningen inom kulturarvsområdet. Anslagsstyrning förekommer också, inom 
kulturområdet föreslås Kulturrådet att få vidgade arbetsuppgifter och ökade medel för detta. I 
Proposition (1996/97) slås fast att ett led i en fungerande mål- och resultatstyrning är en god 
uppföljning och utvärdering men att det saknas statistik över Sveriges totala offentliga 
kulturinsatser.  Informationsstyrning, det vill säga att ge en samlad bild över medborgarnas 
intresse och behov, blir därmed problematiskt. När det gäller planering av friluftsliv finns en 
förhoppning om att den kommunala översiktsplanen ska se till helheten och att 
friluftsfrågorna ska ges en samlad behandling. En form av organiseringsstyrning prioriteras 
därmed. Vad som ofta kan ses är en kombination av informations- och organiseringsstyrning 
av fritidssektorn. Under perioden kan vi se flera exempel på att staten finner ett behov av att 
både decentralisera och centralisera.  Inom kulturområdet, Proposition (1974:28) väljer staten 
att decentralisera för att kulturfrågorna ska få en geografisk spridning, samtidigt förespråkas 
centralisering genom att vilja inrätta Statens Kulturråd. Med speciella uppdrag föreslås på 
samma sätt Statens Konstråd inrättas. Jag drar den slutsatsen från dokumenten att centralt 
placerade myndigheter kan ge staten den överblick som behövs över en decentraliserad 
verksamhet. 
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I dokumenten finns utöver detta hänvisningar till ett omfattande regelverk bland annat inom 
naturområdet. Detta tillsammans med de rekryteringar och anställningar som görs inom 
offentlig förvaltning påverkar naturligtvis utfallet av både regel- och professionsstyrningen. 
Finns det inte en medveten planering finns en risk för ett förstärkt utanförskap för vissa 
medborgare. Till detta kan läggas den auktoritetsförsvagning som troligtvis uppstår genom 
fritidssektorns mångfald av utförare. 

Rothstein (1997) beskriver olika förvaltningsmodeller i form av idealtyper. Dessa visar på 
andra fenomen och kan ses som komplement till Lundqvists (1992) idealtyper. Genom att 
kombinera dessa båda modeller har de undersökta dokumenten kunnat analyseras genom ett 
bredare perspektiv.  Den lotteribaserade modellen har jag funnit vara frekvent förekommande 
från 1962 till den senaste propositionen 2004/05. Många dokument visar på bristfälliga 
underlag och prognoser, bland annat Proposition (1996/97) och Proposition (2004/05). Det 
har mer varit en regel än undantag under den undersökta perioden. Av empirin framgår att 
beslut fattas utan att det finns ett ordentligt beslutsunderlag, det blir som ett lotteri. Jag kan 
också konstatera att vi allt mindre kan tala om politikermodell jämfört med 1960 och 1970-
talet. Idag kan jag istället konstatera att politiken numera sakta hellre förskjuts från, än till den 
politiska kontextuella fritidsarenan. Dokumenten visar att den professionella modellen består 
och utvecklas Statens ambitioner om en professionalisering av fritidssektorn kvarstår, 
fördjupas och utökas. Den av Tåhlin (1985) lanserade selektionshypotesen kan i vart fall inte 
helt avfärdas när det gäller efterfrågan inom turistsektorn. Staten har ett instrumentellt 
förhållningssätt och ser organisationer och strukturer som redskap eller verktyg för att 
genomföra vissa program, uppfylla vissa mål eller förverkliga vissa insatser. Genom 
decentralisering, ramlagstiftning och målstyrning har samhället utmanat ett institutionellt 
förhållningssätt. Att centralisera och att skapa organisationer kan ses som ett rationellt 
verktyg för att tillgodose de mål som angivits. Vi har under slutet av 1990-talet och fram till 
dags dato fått allt fler blandformer i gränsområdet mellan offentligt och privat. Dessa 
multifunktionella organisationer, har precis som Christensen et. al (2005) beskrivit öppnat 
upp för viss frihet och handlingsutrymme. Informella organisationer har blivit värdebärande 
institutioner. Därmed har också banats väg för överväganden utan krav om lika behandling.

Att från mitt empiriska material säga vad som har varit effekter av styrning och vad som har 
påverkats av andra faktorer eller sidoeffekter är i vissa avseenden vanskligt.  Exempelvis är 
det svårt att uttala sig generellt om folkhälsan. Utifrån samtliga dokument kan jag konstatera 
att trots en medveten satsning på medborgarnas hälsa och välbefinnande inom områden som 
idrott, friluftsliv och hälsa alltsedan 1960-talet så har sjuktalen stadigt ökat. Hälsoproposition 
(2002/03:35) kan bara tolkas på ett sätt, utredarna tar problematiken på största allvar och 
försöker att hejda ökningstakten genom att drygt tjugo politikområden involveras. Frågan 
kvarstår dock om varför insatser gjorda under den undersökta perioden haft så begränsad 
effekt.

Bilden av svensk förvaltning är att aktörerna blir allt fler samtidigt som det fortsätter att vara 
en bristande återkoppling i systemet. Medborgarnas sociala och ekonomiska förutsättningar 
för att utöva fritid varierar. Detsamma gäller medborgarnas behov och förväntningar av 
utbudet av fritidstjänster. Om detta faktum kvarstår kommer detta även fortsättningsvis att 
innebära implikationer för fritidssektorn. 
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Prioriteringsnivå

Prioriteringsnivån den sista nivån i implementeringskedjan enligt min modell, avser att visa 
vilka grupper av individer och aktörer som staten prioriterar i dokumenten samt vilka begrepp 
och ord som används när prioriteringarna görs. I avsnittet konstateras vilka organisationer 
som huvudmannen skapat eller avsett att skapa för att tillgodose målen, samt vilka visioner 
som angivits i det undersökta materialet och de organisatoriska lösningar som valts. Jag har 
studerat hur gränsdragningar mellan olika områden hanteras, vilka lagar som texten hänvisar 
till eller vilka lagar som föreslås stiftas i de olika dokumenten. Jag har även studerat vilka 
konventioner, regler eller förordningar som det talas om, vad dessa omfattar och vilka de 
riktar sig till. 

I undersökningen används en mängd olika uttryck som genomsnittsmedborgaren, människor i 
alla åldrar, hela befolkningen, alla innevånare, så många som möjligt, för alla, alla åldrar och 
de grupper som bör uppmärksammas. Ibland är utredningstexten mer exakt och vissa grupper 
pekas ut som barn, handikappade, institutionsvårdande, vissa utsatta grupper, flickor i 
socialgrupp 3, invandrarflickor, invandrare och etniska grupper. Vid något tillfälle skrivs om 
socialbidragstagare och ibland bara medborgaren. Vid ett tillfälle skrivs det om röst- och 
resurssvaga grupper och om personer med svaga kunskaper i svenska. Begreppet 
genomsnittsmedborgaren används av utredarna för en medborgare som anses kunna betala ett 
rimligt pris för de fritidstjänster som erbjuds. Mer än så utvecklas inte begreppet eller de 
andra begreppen som nämnts här ovan i utredningstexterna. En slutsats som jag drar av detta 
och som utredarna i samtliga dokument återkommer till, är att det blir svårt att identifiera 
vilka personer som avses. Många av dessa begrepp kan anses vara triviala eftersom de är så 
allmänna och diffusa. Om de däremot sattes mer exakta skulle det bli en form av regelstyrning 
vilket inte varit utredarnas ambition. Men för att mäta relationen mellan mål och resultat 
behövs goda utvärderingsmetoder. De undersöka dokumenten visar genomgående att det 
saknas enhetliga begrepp som skulle kunna fungera som instrument för utvärdering. Texterna 
speglar även sociala och ideologiska förhållanden, samt hur rådande strukturer 
uppmärksammas.  

Ibland vill inte utredarna skapa mer byråkrati. SOU 1965:47 är ett sådant exempel där 
utredarna menar att friluftslivets utveckling fördelar sig på en mängd myndigheter men att de 
inte vill skapa nya organisationer för detta. För att alla innevånare ska kunna utöva friluftsliv 
vill utredarna i Ds (1999/78) skapa en Statens Friluftsnämnd. Motivet är behovet av en 
myndighet som kan ge överblick över olika typer av verksamhet och följa upp den. En sådan 
nämnd skulle också kunna fördela bidrag på ett rättvisare sätt. Ett annat exempel på detta, ett 
gemensamt organ för handikappidrott som skapats tillsammans med 15 
handikapporganisationer anslutet till riksidrottsförbundet. 

Vid genomgången av dokumenten framkommer en rad av aktörer. Frågor om gränsdragning 
är alltid närvarande speciellt mellan departement och sakområden. I SOU (1964:47) anges att 
den svåraste gränsdragningen är mellan idrott och friluftsliv och mellan turism och friluftsliv. 
I SOU (1996:3) menar utredarna att fritid har stor betydelse för människors hälsa och vill se 
ett samarbete och ett gemensamt ansvar mellan sjukvård, socialtjänst och försäkringskassa. 
Gränserna anses vara för skarpa och det finns en tro på att människors hälsa skulle förbättras 
om samarbetet skulle utvecklas mellan alla tre institutioner. 

Utredarna uppmärksammar också Svenska Spel AB och betydelsen av en centraliserad 
organisation. Det är ett exempel på att staten ser ett behov av att styra och kontrollera 
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verksamheten. De menar att de kan vara en garant för att vinsterna fördelas rättvist mellan 
staten och föreningslivet. Överskott har inte kommit Barn- och ungdomsverksamhet inom 
friluftsorganisationerna tillgodo. I Proposition (1998/99:107) argumenteras ungefär på samma 
sätt. Staten kan genom Svenska Spel AB bidra med stöd till allt större grupper av ungdomar 
som inte längre har råd att delta i organiserad idrottsverksamhet. Staten ser en farhåga i att 
idrotten är på väg att bli en klassfråga genom bland annat höjda avgifter. Genom en 
centralisering hoppas utredarna att statens bidragsgivning ska kunna vara mera exakt och med 
bättre precision. Utredarna i Proposition (2002/03:35) uppmärksammar den snabba 
utvecklingen av spelmarknaden där nya spelformer introduceras och ökar i intresse. Detta har 
gjort att omsättningen på spel ökat. Dokumenten belyser för första gången de ökade negativa 
sociala och hälsomässiga konsekvenserna av spelande. Här blir statens dubbla roll tydlig och 
frågor om gränsdragning uppenbara. Statens Folkhälsoinstitut får i uppdrag att analysera och 
beskriva behovet av vård, behandling och stöd till spelberoende och deras anhöriga. I texterna 
diskuteras inte statens dubbla roll, och detta dilemma behandlas inte alls.

Ett annat exempel på att staten ibland vill centralisera sin verksamhet är när begreppet 
jämställdhet ska implementeras. Begreppet finns med i dokumenten från mitten av 1990-talet 
och fram till det sista undersökta dokumentet 2004/2005. Utredarna menar att män och 
kvinnors fritidsbehov och möjligheter till att utöva fritidsaktiviteter har förändrats. I SOU 
(1996:3) föreslår utredarna att ett rådgivande organ, Fritidsrådet inrättas med syfte att 
säkerställa att den statliga fritidspolitiken också i fortsättningen utgår från jämställdhet. 
Liknande argument anges i Proposition (1996/97:3) där utredarna menar att kvinnor och den 
unga generationens kulturarv är underrepresenterat. Kvinnors historia har ofta fått stå tillbaka 
till förmån för männens. Det här är ytterligare ett exempel på hur utredarna i dokumenten vill 
skapa en central funktion för att exempelvis kunna förverkliga jämställdhet som ett 
övergripande mål. I samma proposition betonas barns och ungdomars möjlighet till eget 
skapande. För att tillgodose god tillgång till bild- och filmkonst oavsett bostadsort vill 
utredarna ge Statens Konstråd ett speciellt uppdrag. För framtida insatser för teater tilldelas 
olika institutioner speciella nationella uppdrag. Det här är exempel som kan tolkas som att 
den regelstyrning och under senare tid mål- och resultatstyrning som förekommit och 
fortfarande förekommer inte är tillräcklig för att tillgodose en god service och tillgänglighet 
vad avser fritidstjänster. Statligt stöd till rikskonsulent i hemslöjd, nationellt uppdrag för barn- 
och ungdomsteater och en kulturskola som får uppdrag inom området ungdomskultur är andra 
exempel. 

I Proposition (2002/03) skriver utredarna att hälsa och folkhälsa är ett medel för att individen 
ska kunna leva ett gott liv. Att mäta hälsa anses som problematiskt och en uppföljning ur 
klass-, köns- och etniskt perspektiv är önskvärd. I Propositionen framgår att utredarna vill att 
flera myndigheter ska samarbeta för att klara uppdraget. Dessa är Statens folkhälsoinstitut, 
Socialstyrelsen och Statistiska Centralbyrån, Forskningsrådet för arbetsliv och 
socialvetenskap. Dessutom föreslås Svenska Landstings- och kommunförbundet att 
tillsammans med Länsstyrelsen svara för att bedömningar av folkhälsan görs. En hel del 
förslag lämnas från utredarna på hur folkhälsan ska kunna förbättras. Däremot tar utredarna i 
Proposition (2002/03:35) avstånd från att stifta en folkhälsolag.

I Proposition (2004/05:56) talas om turism för alla medborgare och utvecklingen inom 
turistnäringen ligger till grund för att staten valt att göra en omorganisation. 
Turistdelegationen och Sveriges Rese och Turistråd AB har bildats och tilldelats extra medel. 
Nu talar utredarna om turismnäringen som en möjlighet att skapa arbetstillfällen, nya 
områden som hälsoturism omnämns. Begreppet grön rehabilitering introduceras. I 
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dokumenten framgår att frågor om ägarskap, styrning, finansiering, utveckling och 
uppföljning inom turismområdet medverkat till en centralisering av turistfrågorna. 

Rothstein och Pierre (2003) talar om ett institutionellt minne, att resultat av omorganisationer 
och förändringar kan komma efter mycket lång tid.  Ett institutionellt minne kan innebära att 
förändringar inom en organisation har svårt att få genomslag, vi gör som vi alltid har gjort. 
Dokumenten visar att alltsedan början av 1960-talet har marginaliserade grupper som 
handikappade och senare människor med annan etisk bakgrund, som sökt sig till Sverige av 
olika anledningar, prioriterats. Trots detta står dessa grupper fortfarande till stor del utanför 
samhället vilket även gäller den del som omfattar människors fria tid och fritid.  

Den av Zetterberg på 1970-talet genomförda undersökningen av kommunernas fritidspolitik 
visade att fritidssatsningar för barn och ungdomar var allra viktigast men att det därutöver var 
nästan inget intresse alls för att prioritera andra grupper i kommunen. I mitt empiriska 
material framgår statens intentioner om att ha omsorg för alla medborgare som av olika andra 
anledningar inte kan ta del av ett fritidsutbud. I dokumenten anges att de  ska ha lika rätt och 
möjlighet att göra det. Huruvida det har lyckats är svårt att avgöra därmed kan jag se att staten 
har gjort dessa prioriteringar genomgående i samtliga undersökta dokument. Genom min 
studie kan jag dock konstatera att utredarna själva vid flera tillfällen uttrycker svårigheter med 
avsaknad av tillgänglig data och statistik. Något som ökat, inte minst genom den komplexitet 
som numera har kommit att känneteckna fritidens organisering. I kulturproposition 
(1996/97:3) talas om svårgenomskådliga myndighets- och institutionsstrukturer och om 
otydlig arbets- och ansvarsfördelning mellan olika myndigheter samt avsaknad av starka 
myndighetsfunktioner. I proposition (1996/97:3) medges att det är svårt att säga hur väl årens 
kulturpolitik levt upp till målen. Genom bland annat Bjurström (1998) vet vi att det sätt som 
människor nyttjar sin fritid på är bestämt av deras bakgrund, socioekonomiska kategorier, 
sociala klasser och köns-, ålders-, etniska- och geografiska skillnader och att dessa skillnader 
avspeglar sig också i vad som har kommit att kallas upplevelsesamhället. I de dokument som 
jag har analyserat finns en medvetenhet om vilket resulterat i rekommendationer om 
satsningar på barn och ungdomar eller andra grupper som till stor del står utanför. Uteblivna 
effekter av gjorda insatser kan bero på att vi inte har en lärande förvaltning. I samtliga 
undersökta dokument påtalar utredarna saknad av tillämpbara modeller för styrning och 
beslutsfattande samt bristande återkoppling. Den idéburna fritiden med dess ideella arbete har 
varit mycket viktig allt från 1960-talet och framåt och allt tyder på att den kommer att vara 
ännu viktigare i framtiden eftersom fritid är en frivillig uppgift för kommunerna.  

Staten, fritiden och framtiden 

Min empiriska studie visar att statligt agerande alltmer bidrar till att olika nätverk mellan 
aktörer inom fritidssektorn bildas. Vi kommer att få se mer av den utvecklingen enligt 
dokumenten. Men hur dessa nätverk fungerar och på vilket sätt dessa bidrar till att uppfylla 
mål och intentioner för fritidssektorn kan endast besvaras genom att studera relationer mellan 
olika noder och dess utfall.  

Vad som framgår tydligt är emellertid att det fortfarande finns en stark pedagogisk ambition i 
de statliga dokumenten. I de tidigare texterna visar sig uppfattningen att aktiv rekreation och 
avkoppling är nödvändig för reproduktion av arbetskraften. Andra aspekter som syns i de 
tidigare dokumenten är förutsättningar för demokratisk fostran i föreningslivet. I de senare 
texterna lyfts hälsoaspekten fram, kulturens betydelse för att utveckla kreativiteten samt 
fritiden som en möjlighet till integration och jämställdhet. En fråga som kvarstår är hur olika 
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offentliga/privata/ideella konstellationer eller partnerskap kan identifiera kollektiva politiska 
mål och arbeta för dessa. På vilket sätt ska politiskt förtroendevalda kunna ställas till politiskt 
ansvariga för det som sker genom samarbete mellan bland annat lokala organisationer, 
kommuner och näringsliv? Vem kan fatta kollektiva politiska beslut i dessa 
sammanslutningar? Det finns en otydlighet och en uppenbar risk för att en distansering från 
politiken sker (jämför Pierre, 1995, 2001; Premfors et. al, 2003). Implementering genom 
professioner förekommer ofta i det empiriska materialet. Från att dessa har varit mindre 
omnämnda under 1960 och 1970-talet till att bli mer vanliga i den senaste undersökta 
propositionen. Att utbilda en professionell kår, erkänd av statsmakterna, ger legitimitet och 
har blivit viktigare som styrinstrument i och med den målstyrning och till viss del 
privatisering som alltmer kännetecknar service- och tjänsteproduktion inom fritidssektorn. 
Den utvecklingen kommer med alla sannolikhet att fortgå visar dokumenten. 

I det empiriska materialet finns flera områden inom fritidssektorn som kan tolkas som 
kollektiva nyttigheter och som kommer att vara en institutionell utmaning. Detta framgår 
tydligast i Departementsskrivelsen, statens stöd till friluftsliv och främjandeorganisationer (Ds 
1999:78). Ambitionen är att hela folket ska få tillgång till vår rika natur. Utredarna visar på 
komplexiteten där många verk och myndigheter behöver samarbeta exempelvis 
Naturvårdsverk, Boverk, Riksantikvarieämbetet, Fiskeristyrelsen och Länsstyrelser. För att 
göra detta möjligt finns allemansrätten, strandskyddet, miljöbalken, plan- och byggnadslag, 
26 nationalparker, 2 000 naturreservat och 215 riksobjekt och dessutom tillkommer 
minoriteters rättigheter. För att undvika överexploatering av vissa områden krävs tydlighet 
och en reglering från staten vad avser frågor som rör ansvar, kontroll och äganderätter.  Fritid 
som har med natur- och kulturmiljöer kan ses som konsumtion av kollektiva nyttigheter som 
ger både positiva och negativa externa effekter. Positiva effekter för samhällsekonomin 
genom att det skapas fler arbetstillfällen inom fritidsområdet, kulturarvs-, eller naturturism.  
Negativa effekter på miljön om det blir alltför många som nyttjar området genom en avsaknad 
av reglering av nyttjande, tillträde och ansvar. Numera har den kommunala översiktsplanen en 
viktig funktion som en del i samordningen mot en hållbar samhällsutveckling där olika värden 
ställs mot varandra. Huruvida översiktplanen kan möta och tillgodose såväl det som uttrycks i 
överstatliga dokument likväl som att tillgodose regionala och lokala behov återstår att se. 
Länsstyrelsen kan ange anmälningsplikt för verksamhet som kan komma att påverka 
naturmiljön och i Miljöbalken finns bestämmelser om en aktsamhetsregel för arrangörer, både 
kommersiella och ideella som organiserar människors friluftsliv. Enligt dokumenten kommer 
vi att få se fler exempel på sådan samordning. Fritidens entreprenörer ökar i antal och 
huruvida detta är tillräckligt får framtiden visa. 

Eftersom fritidssektorn alltmer präglas av att fritidstjänster i framtiden kommer att utföras av 
olika aktörer, tjänstemän i offentlig förvaltning, egna företagare, anställda i organisationer och 
föreningar kommer legitimiteten för samhällsstyrningen av fritidstjänster att bero på hur dessa 
aktörer utför sina uppgifter. En uppgift som i det närmaste är omöjligt att kontrollera just 
därför att det är så många aktörer involverade i processen men som politiker inom olika 
politikområden trots detta kommer att få stå till svars för. Genom privatisering och 
målstyrning har politikerrollen blivit otydligare. Organisationers legitimitet bygger på att 
politikerna förmår omvandla medborgarnas krav och önskemål till beslut som tjänstemännen 
sedan ska förverkliga. Dokumenten visar att avsaknad av enhetliga mått och begrepp samt 
statistiska uppgifter och bristande återkoppling alltid är ett problem vem som än arrangerar, 
producerar och finansierar fritidstjänster.
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Syftet med denna avhandling var att studera statens syn på fritid och den fria tiden samt dess 
organisering och innehåll som den kommer till uttryck i offentliga dokument från 1962 och 
framåt. Tre frågor var centrala och omfattar mina övergripande forskningsfrågor. Den första 
var vilka mål, värderingar och intentioner som staten ger uttryck för. Den andra var vilka 
modeller och styrningsideal som staten prioriterar framför andra. Den tredje var vilka 
sakområden, aktörer, grupper av individer, organisatoriska och institutionella lösningar som 
framhålls i texterna från den valda tidsperioden. Genom att textanalysera dokumenten har 
frågorna besvarats. Vissa områden har jag dock inte fått belyst eftersom jag i ett 
inledningsskede gjort vissa avgränsningar. Explicit gäller det framförallt fritidsfisket och den 
utredning som gjordes 1968 och den utredning som gjordes 1977 om fritidsbåtar samt 
utredningen 1974 om barns fritid. Kompletterande empiriska studier som intervjuer eller 
fallstudier i detta skede skulle förmodligen inte tillföra studien något mer omfattande 
empiriskt värde eftersom mitt syfte var att studera dokumenttexter. Möjligen hade 
verksamhetsberättelser eller andra utvärderingar kunnat ge ytterligare information om sådant 
som inte direkt syns i dokumenten. Exempelvis skulle det kunna vara information om 
implementeringsprocesser och utfall av dessa processer. 

Min slutsats är att staten är den som i vissa fall är den som på bästa möjliga sätt kan ta ett 
samlat nationellt och samhälleligt ansvar för fritidssektorn. Skälet till detta är att staten kan 
genom att ha överblick vara garant för att det finns ett visst utbud av fritidstjänster med 
hänsyn tagen till demografi, geografiskt läge och samhällsstruktur. Om fritiden ska vara en 
demokratisk rättighet, kan staten tillgodose lika tillgång till service och välfärd genom 
kollektiva lösningar. Detta kan ske på olika sätt. Under den tid som mitt empiriska material 
speglat har det gått från att omfatta en kommunitär princip med ett flerårigt 
planeringsperspektiv till decentralisering och mål- och resultatstyrning. Resultatet visar att
fritidssektorn till viss del omfattas av fördelningspolitik som komplement till marknaden. Den 
här avhandlingen visar däremot tecken på att det att i framtiden kommer att vara färre 
politiker som deltar i fritidens arena. 
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Sammanfattning

Fritidssektorn har expanderat kraftigt under 1960-talet. Kommersialisering av idrotten och 
spelindustrin, de nya medierna är exempel som uppmärksammades redan under 1970-talet 
och som antogs få ett stort inflytande på vår fritid. I landet finns ett starkt engagemang i 
föreningslivet. Det innebär att i det närmaste 90 % av svenskarna är medlem i minst någon 
förening. I åldrarna 16-84 är idrottsföreningarna den tredje största föreningskategorin efter 
fackliga och pensionärsorganisationer (Svenska Kommunförbundet, 2004). Naturvårdsverkets 
undersökningar visar att fritt strövande, friluftsbad, bär- och svampplockning samt skidåkning 
är bland de populäraste friluftsaktiviteterna. Intresset för långvandringar, kanotfärder och 
fritidsfiske, förhållandevis billiga aktiviteter som kräver inga eller små anläggningar, har 
också ökat under senare år. Informations- och kommunikationsteknologin har ökat 
kontaktytan mot omvärlden. Ny teknik har gjort att distinktionerna mellan arbete–fritid och 
arbetsplats–bostad har upphävts. Under 1990-talet har kraven på sänkta kostnader och 
rationaliseringar av kommunala verksamheter varit stora, vilket både fritids- och 
kulturområdet fått kännas vid. Den nya kommunallagen från 1991, med krav på endast en 
obligatorisk nämnd, kommunstyrelsen, gjorde att det växte fram en mängd nya sätt att 
organisera verksamhet. I dag är en samordnad kultur- och fritidsnämnd det vanligaste sättet 
att organisera kultur- och fritidsfrågorna.  

Under senaste årtiondet har vi kunnat iaktta att privata lösningar alltmer har kommit att 
accepteras inom de båda politiska blocken. Inom fritidssektorns alla områden har 
bolagiseringar, ekonomiska föreningar, stiftelser, entreprenader och andra lösningar blivit allt 
vanligare. En åtskillnad görs mellan dem som producerar, arrangerar och finansierar olika 
typer av verksamhet. I den politiska retoriken talas om styrningsideal, offentlig eller privat 
och styrformer demokrati/byråkrati och marknad/civilsamhälle. Denna iakttagelse väcker en 
undran om vilket grundläggande synsätt som finns på välfärdsmål och deras förverkligande. 
Vi kan sägas stå inför ett välfärdsideologiskt och organisatoriskt vägval. Skiljelinjen går 
mellan den ena sidan en hög värdering av rättvisetänkande och i stort sett lika tillgång till 
service och välfärd, oftast genom kollektiva lösningar. Den andra sidan har en föreställning 
om att variation och konkurrens mellan olika serviceproducenter är det bästa sättet att uppnå 
en god servicenivå. 

Syftet med denna avhandling är att studera statens syn på fritid och den fria tiden samt dess 
organisering och innehåll som den kommer till uttryck i offentliga dokument från 1962 och 
framåt. Genom att bidra med kunskap om vilka intentioner som offentliga myndigheter har 
och har haft med fritidssektorn kan politiker få ett bättre beslutsunderlag för framtida insatser 
som rör innehåll, tillgång till, tillgänglighet eller utbildning och forskning inom fritidssektorn. 
Tjänstemän och utförare av fritidstjänster kan följa hur staten tänker sig att implementeringen 
bör gå till. De kan följa olika policyuttalanden och tankar om implementering under den valda 
tidsperioden. Studien av dokumenten ger också en möjlighet att utveckla befintliga teorier i 
relation till området och kan därmed bidra till en ökad allmän förståelse av fritiden i relation 
till staten och ge ett bidrag till den teoretiska utvecklingen. 

Tre frågor är centrala och omfattar mina övergripande forskningsfrågor.  

Den första är vilka mål, värderingar och intentioner som staten ger uttryck för. Den andra är 
vilka modeller och styrningsideal som staten prioriterar framför andra. Slutligen den tredje, 
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vilka sakområden, aktörer, grupper av individer, organisatoriska och institutionella lösningar 
som framhålls i texterna från den valda tidsperioden.

Med denna avhandling hoppas jag att i ett första skede, kunna bidra med kunskap om vilka 
intentioner som offentliga myndigheter har och har haft med fritidssektorn. Vilka de av staten, 
främst riksdag och regering, givna organisatoriska och institutionella förutsättningar är som 
ska svara upp mot medborgarnas behov och till viss del rättighet till fri tid och fritid? Vilka 
områden och behov som har ansetts viktiga att prioritera från 1960-talet fram till idag? 
Identifiera vilka principer som uttalats för fritidssektorn organisering och vilka aktörer som 
tilldelats ansvar för detta. Jag kommer också i denna avhandling att studera vad forskare och 
andra egentligen menar med fritid och fri tid och vad begreppen står för i förhållande till 
arbete. I politiska sammanhang framträder ibland en bild av att politiker inte skall styra 
människors val av fritidsaktiviteter utan istället stödja det som är fritt och frivilligt i 
människors fria tid. Med utgångspunkt från regeringsformen § 2 kapitel 1 är fritidsverksamhet 
en demokratisk rättighet som ska omfatta alla medborgare. Olson (1992) menar att det är 
självklart att det finns en strävan efter autonomi på fritiden men trots detta så satsar offentliga 
myndigheter medel till föreningar, anläggningar och andra arrangemang. Fritiden har också 
kommit att omfatta allt fler politikområden vilket min empiri också visat. En intressant fråga 
är om fritid ska vara en uppgift för offentlig sektor eller om det bör vara en privat 
angelägenhet, och på vilka grunder man kan argumentera för den ena eller andra 
ståndpunkten. Genom att granska offentliga dokument har jag fått svar på dessa frågor.

Den empiriska studien i avhandlingen omfattar propositioner, Statens offentliga utredningar 
(SOU) samt en Departementsskrivelse (DS). Materialet representerar den breda fritidssektorn 
från 1962 och fram till 2004/05 och omfattar områdena idrott, kultur, friluftsliv, turism samt 
rekreation och friskvård. Materialet är 1962 års fritidsutredning, Idrott åt alla (SOU 1969:29), 
Den statliga kulturpolitiken (Proposition 1974:28), Fritid i förändring (SOU 1996:3), 
Kulturpolitik (Kulturproposition 1996/97:3), Idrott och motion för livet (SOU 1998:76), En 
idrottspolitik för 2000-talet (Proposition 1998/99:107), Statens stöd till friluftsliv och 
främjandeorganisationer (Departementsskrivelse 1999:78), Mål för folkhälsan (Proposition 
2002/03:35) samt en politik för en långsiktig konkurrenskraftig svensk turistnäring 
(Proposition 2004/05:56).

Den metod som jag har använt mig av är textanalys, där texternas struktur och formuleringar 
har granskats. Med idé-, innehålls- och argumentationsanalys har innehållet granskats.  Fokus 
ligger på vem som talar i texten, vem sändaren talar till, i vilken situation sändaren talar till 
mottagaren och hur texten är anpassad till sin situation.  I min analys har jag undersökt vilka 
skäl som en text ger för en viss uppfattning, hur dessa förstärker eller försvagar varandra. 
Genom att välja ut citat ur texterna har jag velat belysa förändringar i inställning, hur något 
värderas och framställs, vad texten uttrycker samt vilka intentioner som förmedlas. Min avsikt 
har varit att finna modeller, begrepp, ord och argument som visar olika ställningstaganden. 
Jag har studerat vilka olika grupper, sakområden och aktör som prioriterats, i dessa 
sammanhang har demokratiaspekten beaktats. Jag har också genom att analysera texterna 
studerat logiken i den politiska argumentationen.  

Resultatet det ideologiska perspektivet, vad staten bör göra, har genom den empiriska studien 
utkristalliserats. Den omfattar sakområdena kultur, idrott, turism, friluftsliv och folkhälsa. 
Eftersom jag har studerat policyprocessen uttalar jag mig om hur staten idealt har tänkt att 
fritidssektorn ska organiseras, vika mål som ska uppnås och vilket innehåll som har 
prioriterats. Fram till slutet av 1970-talet har den svenska politiska kulturen präglats av en 
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stark tro på planering och centralstyrning, detta har från 1980-talet utmanats ideologiskt och 
ifrågasatts. Lokalt inflytande, decentralisering, privatisering och individuell valfrihet har 
ersatt centralism och storskaliga lösningar. Under 1960- och 1970-talet kännetecknades 
fritidssektorn av ett längre planeringsperspektiv omfattande 3-5 år. Undersökningar har visat 
att staten från 1960-talet och framåt lagt ett moraliskt ansvar på fritidssektorn, då främst 
idrottsrörelsen. Detta var tydligast fram till 1980-talet för att senare inte alls påtalas lika 
tydligt. Vissa värderingar läggs dock fortfarande på idrottsrörelsen som rent spel, en rörelse 
fri från dopning samt tankar om en idrottsrörelse som ska verka för integration i samhället.   

Idag är det många som konkurrerar om resurserna inom en mycket bred fritidssektor. En 
sektor som omfattar anläggningar, idrott, kultur, rekreation, friskvård, upplevelser och turism. 
Samhällsutvecklingen fram till och med 2005 har också gjort att andra frågor har tillkommit 
som att värna om etik, förhållningssätt gentemot kommersialisering, ökad jämställdhet och 
utveckling mot ett hållbart samhälle. Statliga moraliska principer syns mindre tydligt 2004/05 
jämfört med 1960-talet och fram till slutet av 1970-talet. I mitten av 1970-talet frångår staten 
den kommunitära principen och selekterade lösningar blir allt vanligare. När det gäller statens 
syn på den kommersiella sidan av fritiden och den fria tiden har det skett en successiv men 
total omvändning från 1980-talet och framåt. Kommersiella inslag accepteras numera helt 
inom samtliga undersökta sakområden. En bolagisering och professionalisering av fritiden 
blir allt vanligare.

Premfors, Ehn, Halden, Sundström (2003); Nilsson (2002) och Lundqvist (1992) talar om 
styrningsideal och skiljer mellan de som producerar, arrangerar och finansierar verksamheten. 
Den debatten är aktuellare än någonsin. I mitt empiriska material kan jag se vissa ambitioner 
från staten, speciellt under 1960 och 1970-talet, om att möjliggöra medborgares delaktighet, 
prioriteringar av speciellt eftersatta grupper eller speciella områden allt för att tillgodose 
värden som demokrati, rättsäkerhet, enhetlighet och lika behandling. De senare syns mycket 
lite i dokumenten under senare delen av den undersökta perioden. 

Åren 1975-2000 kännetecknas den vidgad fritidssektor av att nu även inrymma kulturen, 
friluftsliv och turism. Kommuner uppmanas att göra fritidsvaneundersökningar för att staten 
ska kunna skapa sig en uppfattning om medborgarnas behov och förväntningar av fritiden och 
den fria tiden. En mål- och resultatstyrning från staten i dialog med medborgare och 
företrädare utvecklas och ramlagar stiftas. Jämställdhet sätts upp på agendan under 1980-taltet 
och framåt. Nu kommer begrepp som bolagisering, internationalisering och 
professionalisering. Åren 2000-20005 kännetecknas av begrepp som hållbar utveckling, 
uthållig tillväxt, gröna jobb och grön rehabilitering. Samverkan betonas ännu mer. 
Gränsytorna och aktörerna blir ännu fler. Staten framträder som strategen och enande kraft, 
följer upp och utvärderar. Speciella uppdrag delas ut, nya organisationer tillkommer och 
numera fokuserar staten allt mer på tillsyn av olika verksamheter. Under den valda 
tidsperioden framträder många olika förvaltningsmodeller och samtliga av Rothstein (1997) 
framtagna idealtyper, den legal-byråkratiska-, professionella-, korporativa-, 
brukarorienterade-, politikerorienterade och den lotteribaserade modellen. kan indirekt 
skönjas dock inte i någon renodlad form.  

I det empiriska materialet finns i början av det svenska EU-medlemskapet en distanserad 
hållning till EU:s regelverk och en markering av att som medlemsstat, allt enligt principal-
agent-teorin, kunna fatta självständiga beslut. Fram till 2005 syns allt mindre av denna 
hållning utan nu framhålls istället en ambition att svenska myndigheter och politiker istället 
ska vara med och påverka innehållet i EU-politiken.  Sveriges medlemskap i EU syns genom 
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att en anpassning sker allt eftersom, bland annat inom idrottsrörelsen och turistnäringen. 
Exempelvis gemensamma åtgärder för att förebygga och åtgärda supportervåldet inom 
idrotten eller återgärder för att förebygga dopning. Medel från strukturfonderna blir vanliga 
inom olika sektorer, däribland kultursektorn. Från mitten av 1990-talet dominerar mål- och 
resultatstyrning helt. Statens uppgift blir alltmer att ta fram statistik, formulera mål, utöva 
tillsyn, utvärdera och följa upp framför att styra i detalj. Samtidigt blir det allt vanligare att ge 
olika myndigheter nationella uppdrag och skapa resurscentra med speciella uppgifter. Staten 
uppmanar nu också kommunerna att själva pröva andra former för samarbete i enlighet med 
kommunallagens 8 kap. 20 § om självförvaltningsorgan. Lundqvist (1992) talar om olika 
typer av styrning som förekommer i en förvaltningen direkt eller indirekt styrning, specifik 
eller generell styrning, i dokumenten förekommer alla. Likaså har de sex styrningsformer, 
order-, regel-, anslags-, rekryterings-, organiserings- och informationsstyrning, som han 
beskriver använts.

När vi summerar styrningsidealet kan vi konstatera att det på 60-talet, främst vad gäller 
idrottsrörelsen, har funnits en förväntan på selektiva lösningar för vissa grupper och inom 
vissa områden. Från mitten av 1970-talet syns tankar om decentralisering allt tydligare 
tillsammans med anvisningar om speciellt riktat stöd. Noteras kan att beslut som 
decentraliserats ibland föreslås förflyttas tillbaka till en central nivå med motivering att 
helhetssyn behövs vid beslut och verkställande. I dokumenten finns en tilltro till att centralt 
placerade myndigheter kan tillhandahålla material och ge en överblick över en decentraliserad 
verksamhet. Statens bidragsgivning är många gånger avgörande för den verksamhet som 
bedrivs, vilket också indirekt påpekas av utredarna. Utbildning och forskning finns 
genomgående med i det empiriska materialet som ett argument för att kunna möta 
fritidssektorns behov, vilket ska ses som en form av informationsstyrning.  

Genomgående i det empiriska materialet kan vi se att det område som staten främst har värnat 
om är medborgarnas välbefinnande. I fritidsutredningen talas det om människors kroppsliga 
och andliga välbefinnande. Utredarna utgår från att medborgaren både kan och är beredd att 
betala för fritidstjänster, men betonar att fritiden inte får bli en klassfråga. Selekterade 
lösningar föreslås inom alla sakområden och det talas om att rikta insatser mot särskilda 
grupper. Barn och ungdomar är den grupp som oftast nämns samt  flickor från socialgrupp 3 
som är de som deltar minst i föreningsanknutna fritidsaktiviteter. Det talas också om resurs- 
och röstsvaga grupper. År 1974 och 1996/97 pekas handikappade, institutionsvårdande, det 
vill säga boende på olika institutioner, invandrare och andra etniska grupper ut som speciellt 
prioriterade.  

Gränsdragningsfrågor mellan olika sakområden och politikområden påtalas genomgående i 
hela materialet. För att underlätta samordning och möta medborgarnas behov och 
förväntningar ombildas eller inrättas nya myndigheter, organisationer och befattningar som 
ges utvidgade uppdrag. Exempel på sådana är statens Folkhälsoinstitut, Statens 
Naturvårdsverk och Turistdelegationen. Ibland talas även om behovet av regelstyrning av 
sektorn, att lagstifta för att säkerställa medborgares rättigheter. 

Min tolkning av empirin är att välfärdsstaten anser sig ha en uppgift som en samlande och 
enande kraft, som vill ta ett visst nationellt ansvar för produktion och finansiering av 
fritidstjänster. Staten pekar på goda exempel (Falu Folkmusik, Arbetets Museum Norrköping, 
Filmpool väst, Malmö konsthall), staten utser ansvariga (Sveriges Rese- och turistråd, Statens 
folkhälsoinstitut, Riksantikvarieämbetet). Staten stiftar lagar, och myndigheter utfärdar 
förordningar, råd och anvisningar (Produktsäkerhetslag, Strandlag, Bibliotekslag). Det är en 
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centralisering av verksamhet samtidigt som det också är en decentralisering. Med det menar 
jag att staten ibland stiftar nya lagar, inrättar nya myndigheter med uppgift att utföra tillsyn 
eller skapar organisationer för ett speciellt syfte. Exempelvis ungdomspolitiska stödjepunkter, 
Filmpooler, Naturreservat och Nationalparker. Staten styr genom mål, ser till att det finns 
statistik och nyckeltal för verksamheten, och att dessa följs upp och utvärderas. Staten som 
ägare av viss infrastruktur ser till att den håller viss kvalité och servicenivå. Sverige är en del 
av den Europeiska Unionen och ser sig som en naturlig förhandlingspartner inom alla 
politikområden. Fritidspolitiken påverkas bland annat genom gemensamma insatser för 
förebyggande åtgärder mot dopning och supportervåld. Regler för spelarövergångar inom 
idrotten, där ”Bosmandomen” är ett annat sådant exempel. Forskning och utbildning inom 
fritidssektorn kan också nämnas. 

Efter att ha studerat policyprocessen kan jag konstatera att politiken spelplanen har förändrats 
och en mångfald aktörer har tillträtt.  Produktionen av fritidstjänster sker i ett helt nytt 
kontextuellt sammanhang där offentlig förvaltning endast är en av många aktörer. 
Dokumenten visar att om vi ska ha en fritidssektor för alla på lika villkor måste statens 
instrument för uppföljning och utvärdering fungera. Staten måste känna till medborgarnas 
behov och förväntningar och det måste finnas tillförligt data från fritidssektorns alla aktörer, 
både privata, frivilliga och offentliga aktörer. För att staten skall kunna uppfylla sina mål, 
behövs god precision avseende avsatta medel och resurser. För att tala med Lipsky så är 
tjänstemän, pedagoger, arbetare eller andra som arbetar inom fritidssektorn de egentliga 
utförarna av svensk fritidspolitik. Det är ett perspektiv och en diskussion som jag saknar i de 
studerade dokumenten. Likaså saknar jag genomgående i samtliga undersökta dokument en 
mer djupgående diskussion om de intressekonflikter som kan tänkas uppstå mellan olika 
brukar, nyttjar eller användare av fritidsresurser. Dokumenten visar exempelvis en eventuell 
risk för att vissa områden exploateras och överutnyttjas, konfliktsituationer mellan jägare, 
fiskare och minoriteters rättigheter eller mellan markägare och näringsidkare. Jag saknar även 
en djupare belysning av eventuellt åsidosättande av lagstadgade rättigheter genom nya bolags- 
och driftsformer som när fritidstjänster lämnas på entreprenad eller intraprenad. 

Mitt empiriska bidrag anger hur statens syn på fritidssektorn utvecklats över tid. Figur 2, 
Analysmodell, som är mitt teoretiska bidrag, visar att en tvärvetenskaplig teoretisk ansats är 
fördelaktig vid studier av en eller flera sak- och politikområden.  Min slutsats är att staten är 
den som i vissa fall är den som på bästa möjliga sätt kan ta ett samlat nationellt och 
samhälleligt ansvar för fritidssektorn. Staten kan genom att ha överblick vara garant för att det 
finns ett visst utbud av fritidstjänster med hänsyn tagen till demografi, geografiskt läge och 
samhällsstruktur. Fritiden är en demokratisk rättighet, staten kan tillgodose lika tillgång till 
service och välfärd genom kollektiva lösningar. Fritidssektorn bör till viss del omfattas av 
fördelningspolitik som komplement till marknaden.  

För att tala med Bourdieu (1994), är den politiska arenan ett autonomt fält där det pågår en 
maktkamp där politiska partier, institutioner och organisationer deltar. Den här avhandlingen 
visar tecken på att det att i framtiden kommer att vara färre politiker som deltar i fritidens 
arena.
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