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Abstract 
 

Sport and sport participation is generally believed to positively contribute to 

society and individuals and have become important to welfare policy in the 

westernised world. Simultaneously, there has been an increased political and 

academic interest in turning sport policy, sport and sport participation into a 

relevant object of study and evaluation. The overall aim of this dissertation is 

to develop knowledge on contemporary sport policy and evaluation in 

relation to ideas about the social significance of sport and sport 

participation. The purpose is to critically examine how sport policy 

evaluations, their problematisations and solution proposals help to shape 

particular images of the good society, good sports and the ideal sport 

participant. Three research questions are posed: (1) Through what ways of 

thinking, speaking and knowing are societal and sport policy problems, goals 

and ideals defined? (2) Through what techniques, methods and strategies are 

solutions proposed to solve the problems and achieve desired goals and 

ideals? (3) How are different types of individual and collective (non-)sought-

after subjectivities anticipated and shaped? Drawing on the concept of 

governmentality, the study focuses on the governing of sport’s and the sport 

participant’s conduct, the political problematisations and rationalities 

regarding this conduct, and the strategies proposed to enhance this conduct. 

The governmental role of evaluation, knowledge production and scientific 

expertise is given specific attention. The gradual shifts in governmental 

rationalities and technologies, from a social form of governing to an 

advanced liberal form of governing, in the Swedish welfare state provide an 

overall framework of the study. Two kinds of empirical materials are 

analysed. First, final reports of sport political government Commissions of 

inquiries, published in the Swedish Government Official Reports (SOU) from 

1922-2008, are analysed. Second, reports of sport political evaluations, 

published by the Swedish Research Council for Sport Science (CIF) from 

2011-2015, are analysed. The analysis reported on in article 1 shows that 

citizens’ ‘good’ and ‘healthy’ behaviour and bodies are a focus of 

problematisation throughout the studied period. In relation to this, sport is 

seen as an important tool and solution. Parallel to the increased critique of 

sport in contemporary times, a neo-liberal governmentality is embraced 

which in turn affects how ‘problems’ and ‘solutions’ are thought of in 

individualistic and rational ways. The analysis reported on in article 2 shows 

that the 2008 government Commission adopted two main ‘problematics’. 

The democratic problematic concerned a commitment to issues of 

democracy and equality of opportunities and specified a particular problem 

of sport; sport excludes rather than includes. The health problematic 

concerned a commitment to issues of public health and physical activity and 
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focused on a particular problem of the population: people are physically 

inactive and unhealthy. The argument being proposed in article 2 is that 

these two problematics construct the ‘problem’ of sport and the sport 

(non)participant in specific ways, drawing on particular forms of knowledge 

and discourse, with certain implications for the judgements made and the 

solutions proposed by the Commission. The analysis reported on in article 3 

demonstrates three strategies of evaluation and governing: strategies of 

representation; deliberation; and reflexivity. The argument being proposed 

in article 3 is that these three strategies draw on different yet overlapping 

forms and methods of knowledge about sport participation and thereby also 

produce different (non-)sport participant subject positions. The analysis 

reported on in article 4 offers an alternative theoretical conceptualisation, 

based on governmentality, of the Swedish sports model and shows how sport 

policy, governing and power can be seen in the light of shifting forms of 

governmental rationality (i.e. governing from a social point of view to an 

advanced liberal way of governing). In conclusion, the analyses provided in 

the thesis as a whole suggest that processes of societal and political 

improvement in contemporary political governing of sport and sport 

participation, involves particular images of the good society, good sports and 

the ideal sport participant. 
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1. Introduktion 
Den här avhandlingen handlar om samtida idrottspolitisk styrning och dess 

inneboende strävan efter samhällsförbättring. Mer specifikt syftar studien 

till att skapa kunskap om samtida idrottspolitisk styrning i relation till 

föreställningar om idrottens samhällsnytta och vikten av idrottsdeltagande, i 

denna samhällsförbättrande strävan. Detta görs genom att analysera hur 

idrottspolitiska utredningar och utvärderingar uppmärksammar och 

definierar särskilda idrottspolitiska och samhälleliga problem samt kommer 

med lösningsförslag på dem. I förlängningen är syftet att kritiskt granska och 

reflektera över hur idrottspolitiska problematiseringar och lösningsstrategier 

bidrar till att forma särskilda bilder av det goda samhället, den nyttiga 

idrotten och den goda idrottsdeltagande individen. Med tanke på den roll 

idrottspolitiken och dess utrednings- och utvärderingsarbete har i debatten 

om idrott och idrottsdeltagande är sådan kritiskt reflekterande kunskap av 

betydelse. Framförallt för att utredandet och utvärderandet möjliggör och 

sätter gränser för olika sätta att tänka, handla och vara. I förlängningen 

innebär det att idrottspolitiken implicit eller explicit såväl inkluderar som 

exkluderar människor genom att möjliggöra och sätta gränser för 

eftertraktat och icke-eftertraktat beteende. 

 

Inom ramen för den senaste tioårsperioden har den svenska staten tillsatt en 

idrottspolitisk utredning (Statens offentliga utredningar, SOU, 2008:59) och 

implementerat ett idrottspolitiskt utvärderingssystem baserat på indikatorer 

och fördjupningsstudier (Centrum för idrottsforskning, CIF, 2009). Dessa 

utredningar och utvärderingar hade liknande uppdrag; att utvärdera och 

följa upp om effekterna av statens ekonomiska stöd till idrotten 

(Riksidrottsförbundet, RF) överensstämmer med de idrottspolitiska syftena. 

Uppdraget speglar en samtida utveckling av att idrott och idrottsdeltagande 

alltmer har kommit att infogas i den välfärdspolitiska agendan med 

föreställningar om dess förmåga att lösa en rad olika samhällsproblem 

(Ekholm, 2016; Nicholson, Hoye & Houlihan, 2011). Därtill speglar 

tillsättandet av utredningen och implementeringen av utvärderingssystemet 

ett samtida fokus på politisk och ekonomisk effektivitet. Utvecklingen i 

Sverige liknar därmed idrottspolitik runt om i västvärlden som har kommit 

att inrikta sig på att försöka förbättra och säkerställa mål- och 

resultatuppfyllelse genom införandet av en rad olika gransknings- och 

utvärderingsmekanismer samt forskningsbaserade studier (Coalter, 2007a; 

Fahlén & Stenling, 2016; Norberg, 2011; Sam & Macris, 2014).  

 

En utgångspunkt för studien är att denna utveckling av samtida 

idrottspolitik, utredning och utvärdering måste förstås mot bakgrund av 

1980- och 1990-talets nyliberala, eller avancerat liberala, 
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förändringsprocesser i samhället och i politiken (Dean, 2010; Rose 1999; 

Larsson, Letell & Thörn, 2012). I korthet har dessa inneburit ett gradvist 

skifte från en socialt orienterad och statscentrerad styrningsform till en mer 

nätverks- och individcentrerad styrningsform. Det är inom ramen för dessa 

förändrade styrningsformer som idrotten och idrottsdeltagaren och 

förväntningarna på dem har formaliserats och gjorts mer explicita än 

tidigare inom den svenska idrottspolitiken (Bergsgard & Norberg, 2010; 

Ekholm, 2016; Fahlén & Stenling, 2016; Norberg, 2011). Svenska 

civilsamhällesforskare (Wijkström, 2012) och idrottsforskare (Norberg, 

2011) argumenterar för att denna utveckling bland annat medfört förändrade 

relationer mellan den svenska staten och det frivilligt organiserade 

föreningslivet inklusive idrottsrörelsen. Den har också bidragit till ett 

idrottspolitiskt klimat som betonar ‘en förväntan på organiserad idrott att 

göra andra saker och att vara något annat’ (Stenling, 2015, s.1, min 

översättning). Framförallt har det inneburit att idrott och människors 

idrottsdeltagande, när staten utlokaliserar välfärdsprovisionen, alltmer har 

framställts som samhällsnyttigt och som viktiga socialpolitiska lösningar på 

en rad olika samhällsproblem (Ekholm, 2016; Hvenmark, 2012; Stenling, 

2015).    

 

Det är dock ingen nyhet att svensk idrottspolitik och idrottspolitiska 

utredningar är baserade på välfärdspolitiska argument om idrottens 

samhällsnytta och betydelse för bland annat folkhälsa, medborgerlig fostran, 

jämställdhet och integration, vilket redan har klargjorts i ett antal historiska 

studier (Larsson, 2001; Norberg, 2004; Sjöblom, 2006, 2015; Fahlén & 

Stenling, 2016; Lindroth, 1974, 1994). Den eventuella relationen mellan 

idrott och positiva effekter för samhälle och individ har också i hög grad 

kritiskt granskats. En typ av kritik handlar om att det finns en otydlighet i 

begrepp som ‘idrott åt alla’ och ‘samhällsnytta’ vilket gör det svårt att 

värdera eventuella effekter (Coalter, 2007a; Green, 2006; Hvenmark, 2012; 

Norberg, 2012; Skille, 2011). Därtill riktas kritik mot idrottens förmåga att 

vara samhällsnyttig och leva upp till de idrottspolitiska målen om idrott åt 

alla eftersom idrottens verksamhet snarare är inriktad mot tävling, 

prestation och exkludering än mot motion, rekreation och inkludering 

(Fahlén & Karp, 2010; Skille, 2011; SOU 2008:59). Jag menar dock, i likhet 

med Alvesson och Sköldberg (2008) och Carlsson (2014), att kritiskt 

orienterade forskare också bör ställa sig frågande till den instrumentella 

synen på idrottslig samhällsnytta och idrottsdeltagande snarare än att ta 

detta som utgångspunkt för analys och kritik.  

  

Med en sådan kritisk reflexiv ansats, och med utgångspunkt i en rad begrepp 

med ursprung ur Foucaults (1991) tänkande, framförallt governmentality 

(styrningsmentalitet), väcks ett antal funderingar om det idrottspolitiska 
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utredandet och utvärderandet. För det första ger utredningarna och 

utvärderingarna uttryck för särskilda sätt att tänka, tala och kunskapa om 

idrottspolitiska problem, mål och ideal, inte minst i relation till vetenskaplig 

kunskap, vilket ger problemen en särskild betydelse. Denna betydelse är av 

intresse att studera eftersom den möjliggör och sätter gränser för olika sätt 

att tänka och tala om problemen och om idrottens roll och funktion för att 

lösa dem. Utredningarna och utvärderingarna använder och erbjuder också 

särskilda tekniker, metoder och lösningsstrategier för att göra 

idrottspolitiken verksam. Vilka dessa tekniker är, hur de är tänkta att 

fungera, och vilka möjliga konsekvenser de medför är också av intresse att 

studera eftersom de möjliggör och sätter gränser för olika sätt att handla i 

relation till problemen. I förlängningen formar dessa problematiseringar och 

rationaliteter, samt tekniker och strategier särskilda former av eftertraktade 

och icke-eftertraktade subjekt. De idrottspolitiska utredningarna och 

utvärderingarna innefattar därmed en särskild pedagogisk dimension genom 

att de förutsätter och försöker forma särskilda eftertraktade individuella och 

kollektiva beteenden, identiteter och relationer (Bacchi, 2009; Dean, 2010). 

Det är därmed av betydelse att studera vilka eftertraktade beteenden och 

identiteter som eftersträvas eftersom detta möjliggör och sätter gränser för 

människors sätt att vara och relatera till sig själva och andra. 

     

Syfte och forskningsfrågor 
Det övergripande syftet med avhandlingen är att skapa kunskap om samtida 

idrottspolitisk styrning i relation till föreställningar om idrottens 

samhällsnytta och vikten av idrottsdeltagande. Syftet är att kritiskt granska 

hur idrottspolitiska problematiseringar och lösningsstrategier bidrar till att 

forma särskilda bilder av det goda samhället, den nyttiga idrotten och den 

idrottsdeltagande individen. Utifrån detta syfte har tre analytiska 

forskningsfrågor guidat arbetet: 

 

1. Genom vilka sätt att tänka, tala och kunskapa definieras idrottspolitiska 

och samhälleliga problem, mål och ideal? 

2. Genom vilka tekniker, metoder och strategier föreslås problemen lösas 

och målen och idealen uppnås? 

3. Hur förutsätts och formas olika typer av individuella och kollektiva 

(icke)eftertraktade subjekt?  

 

För att besvara syftet och forskningsfrågorna, har jag använt två typer av 

idrottspolitiska material som empiriska studieobjekt: statens offentliga 

utredningar (SOU) som publicerades mellan åren 1922-2008 och rapporter 

ur det nya idrottspolitiska utvärderingssystemet som publicerades mellan 

åren 2011-2015 av Centrum för idrottsforskning (CIF).  
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Syftet och forskningsfrågorna är teoretiskt och metodologiskt grundade och 

är fortsatt utvecklade i avsnittet Analytiska dimensioner och frågor, i kapitel 

4. Det valda analytiska perspektivet, governmentality, avser att ge riktning åt 

en analys av idrottspolitisk styrning. Governmentality fokuserar på hur olika 

sociala inrättningar (till exempel skolor, ideella organisationer, familjer eller 

politiska utvärderingsaktörer) ger uttryck för olika sätt att tänka och handla 

för att försöka administrera, organisera och påverka människors individuella 

och kollektiva liv och beteenden i linje med vissa politiska mål, ideal och 

samhällsförbättrande strävanden (Dean, 2010; Foucault, 1991). I det arbetet 

involveras olika former av kunskapsbaserad expertis, till exempel 

utvärderingssexperter eller idrottsforskare, för att göra styrningen legitim 

och verksam. Governmentality möjliggör en analys av hur olika problem, 

mål och ideal är intimt relaterade till olika sätt att tänka, tala och kunskapa 

som produceras av sådan expertis. Sätten att tänka, tala och kunskapa är 

således en fråga om makt, men perspektivet rymmer en syn på makt som 

positiv och produktiv snarare än negativ och repressiv. Makten är positiv i 

den meningen att den producerar möjliga sätt att förstå och hantera 

problem, formulera legitima lösningsstrategier och möjliga sätt för individer 

att vara och tänka om sig själv och andra. Samtidigt är det en begränsande 

makt genom att den utesluter alternativa sätt att vara och tänka (Bacchi, 

2009; Dean, 2010; Rose, 1999).  

 

För att åskådliggöra styrningens samhällsförbättrande och förändrande 

strävanden har jag framförallt använt mig av tanken om governmentality 

som en problematiserande form av styrning och som ett svar på särskilda 

frågor, problem, situationer, behov och förbättringssträvanden i samhället 

och i politiken vid olika tidpunkter (Bacchi, 2009; Dean, 2010; Foucault 

1991, 2001; Rose & Miller, 1992). Det vill säga, vid olika specifika tidpunkter 

har etablerade skeenden, rationaler och praktiker identifierats och 

definierats som problematiska, i behov av åtgärd, förändring och förbättring 

(Bacchi, 2009; Dean, 2010; Foucault, 2001). En effekt av detta 

problematiserande är föreställningar om behov av styrning och organisering 

på nya sätt. Utifrån ett sådant perspektiv blir en startpunkt för analysen att 

identifiera och undersöka de specifika situationer och tidpunkter när en 

tidigare form av styrning, samhällsordning eller befolkning (det gamla), 

problematiseras och anses vara i behov av förändring, förbättring och 

komplettering med något annat (det nya) (Dean, 2010). I den meningen ger 

också perspektivet, och de analytiska tillämpningarna av det, en särskild 

förståelse för de förändringsprocesser som skett i samhället under de senaste 

decennierna, det vill säga ett skifte från en social form av styrning till en 

avancerat liberal form av styrning (Rose, 1999).     
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Den här studien uppmärksammar framförallt att idrottspolitisk utredning 

och utvärdering har en rad konstitutiva effekter och konsekvenser i termer 

av att definiera och forma verklighetsbilder, tolkningsramar, innehåll, 

riktningsangivelser och identiteter och relationer (Bacchi, 2009; Dahler-

Larsen, 2012; Miller & Rose, 2008; Sam & Macris, 2014). En rad svenska 

forskare som har använt sig av ett analytiskt ramverk baserat på Foucaults 

begreppsapparat, såsom exempelvis governmentality, har visat att det är ett 

fruktbart sätt att analysera liberal styrning och dess konstituerande effekter. 

Detta har gjorts i relation till olika områden så som exempelvis jämställdhet, 

kön och idrott (Larsson, 2001; Svender, Larsson, Redelius, 2012), idrott och 

hälsa i skolan (Öhman, 2007), idrott som lösning på sociala problem 

(Ekholm, 2016), folkhälsa (Olsson, 1997), livslångt lärande (Fejes, 2006) och 

demokratipolitik (Dahlstedt, 2008, 2009). Därtill har ett antal 

internationella forskare studerat idrottspolitik och dess relation till särskilda 

nyliberala och avancerat liberala strävanden (Green, 2007; Piggin, Jackson 

& Lewis 2009a, 2009b; Shehu & Mokgwathi, 2007) och till exempel fysisk 

aktivitet och hälsa (Fullagar, 2002; Piggin, 2014, 2015; Piggin & Bairner, 

2016).  

 

På olika sätt visar dessa forskare att vi genom att analysera och blottlägga 

uttryck och grundantaganden i praktiker och politik får insikt i hur styrning 

av olika sociala problem, individer och kollektiv är tätt sammanlänkad med 

sätt att tänka, tala och kunskapa. Detta utgör även grunden för tekniker och 

metoder för hur vi styrs, och möjligtvis styr oss själva, i riktning mot det 

eftertraktade idealet. På det sättet kan utredandet och utvärderandet ses som 

ett kunskapsbaserat styrmedel och maktinstrument, vari individers 

handlingsfält inringas, begränsas och möjliggörs via formning av vissa 

eftertraktade subjekt, snarare än som ‘neutral’ styrning och koordinering 

(Alvesson & Sköldberg, 2008; Rombach & Sahlin-Andersson, 2003; Miller & 

Rose, 2008). Det huvudsakliga argumentet i den typ av forskning som tar 

utgångspunkt i governmentality, är att policys, eller utredning och 

utvärdering av policy, inte kan ses som ett neutralt svar på olika samhälleliga 

problem och behov som finns ‘där ute’. Snarare är utgångspunkten att 

policys ger form åt vissa styrningsproblem och att detta får en rad 

konsekvenser för utvecklingen av förslag, åtgärder och interventioner 

(Bacchi, 2009; Miller & Rose, 2008). Idrottspolitisk utredning och 

utvärdering utgör därmed ett institutionellt sammanhang som producerar 

problem och därmed också formar bilden av det goda samhället, den nyttiga 

idrotten och vad som konstituerar den goda idrottsdeltagaren; det goda, 

lämpliga och ansvarstagande beteendet hos individer och kollektiv (Dean, 

2010).  Bidraget i den här avhandlingen bygger på och kompletterar dessa 

forskares insikter genom att belysa relationen mellan samtida idrottspolitisk 

maktutövning, kunskapsbildning och formandet av subjekt. 
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Disposition 
Det här är en sammanläggningsavhandling som består av fyra artiklar och 

denna kappa. Syftet med kappan är att introducera och diskutera 

avhandlingens ämne, det analytiska ramverket och metodologin som har 

guidat det empiriska arbetet. I kappan presenterar jag också analysen och 

resultatet i varje enskild artikel och diskuterar hur de relaterar till 

kunskapsbidraget i avhandlingen som en helhet. Kappans kapitel är 

organiserade i tre delar. Förutom detta inledande kapitel ger jag i det andra 

kapitlet en bakgrund till och inplacering av mitt avhandlingsarbete i aktuell 

kontext och debatt om nationell och internationell (idrotts)politisk styrning. 

Här återfinns i huvudsak tidigare forskning av relevans för avhandlingen. I 

det tredje och fjärde kapitlet tydliggör jag det styrningsanalytiska 

perspektivet samt den metodologi som har guidat det empiriska 

analysarbetet. I det femte och sjätte kapitlet fokuserar jag på analys och 

resultat i artiklarna, det vill säga diskuterar det jag har kommit fram till i de 

olika delstudierna samt i relation till avhandlingens övergripande syfte och 

forskningsfrågor. Jag reflekterar även över studiens möjligheter, 

begränsningar och förslag på fortsatt forskning, samt studiens bidrag och 

praktiska implikationer.  
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2. Aktuell kontext och debatt 
Syftet med det här kapitlet är att ge en bakgrund till den samtida svenska 

idrottspolitiken samt ge en tolkning av en vidare svensk och internationell 

samhällelig, politisk och ekonomisk kontext och debatt. I linje med en sådan 

ambition handlar det första avsnittet om en diskussion om 

välfärdssamhällen i förändring, framförallt i relation till 1980- och 1990-

talens avancerat liberala förändringsprocesser i samhälle och i politik. Det 

andra avsnittet handlar om idrottens roll och funktion i detta förändrade 

välfärdssamhälle, särskilt med utgångspunkt i kritiska perspektiv. I det 

tredje avsnittet beskriver jag den svenska idrottspolitikens generella 

karakteristik och samtida förändringstendenser samt resonerar kring hur 

governmentality kan bidra till att belysa idrottspolitisk styrning på ett 

kompletterande och något annorlunda vis. 

 

Välfärdssamhällen i förändring 
Narrativ om förändring antyder ofta en tydlig och förenklad distinktion 

mellan dåtid och nutid och om systemskiften som radikalt ändras från den 

ena styrningsformen till den andra. Det finns med andra ord en risk att 

förenkla förståelsen för komplexa processer och lokala skillnader och att 

reducera betydelsen av kontinuitet och överlappning mellan olika sätt att 

politiskt tänka och handla. Syftet här är dock inte att bidra till förenkling 

utan att belysa att västvärldens välfärdssamhällen har genomgått en rad 

gradvisa förskjutningar och förändringar under senare tid. I den här 

avhandlingen använder jag mig framförallt av Dean (2010), Miller och Rose 

(2008) och Rose (1999) argument om att dessa förändringar utifrån ett 

governmentality-perspektiv kan förstås som ett skifte i politiska 

rationaliteter och styrningsteknologier. Ett centralt skifte som jag utgår ifrån 

är det från en social till en avancerat liberal form av styrning (Dean, 2010; 

Rose, 1999). Dessa två olika former av styrning har från välfärds- och 

socialpolitikens håll inneburit olika rationaler och tekniker för hur man 

uppmärksammar, definierar, organiserar och löser samhälleliga och politiska 

problem. Det är också ett skifte som har medfört en förändrad syn på 

relationen mellan stat, samhälle, institutioner och medborgare, både i ett 

internationellt (Ball, 2012; Clarke, 2004; Dean, 2010; Larner & Walters, 

2004; Rose, 1999; Newman & Tonkens, 2011) och i ett nordiskt och svenskt 

perspektiv (Hvinden & Johansson, 2007; Johansson, 2007; Larsson et al., 

2012).  

 

Den moderna välfärdsstaten, så som vi känner den idag, växte fram under 

senare delen av 1800-talet och början av 1900-talet, fick fart under 

efterkrigstiden på 1930- och 40-talen, och nådde sin kulmen på 1950- och 

60-talen. Den tidiga välfärdsstaten har beskrivits av bland annat Dean 
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(2010) och Rose (1999) som social-, eller socialliberalt sätt att styra. Det 

sociala växte fram som en särskild domän av kollektiv solidaritet, inklusion 

och säkerhet som skiljde sig från tidigare former av solidaritet baserade på 

familjerelationer, religiös tro eller regional tillhörighet. I denna 

styrningsform dominerade identifierandet och definierandet av den sociala 

frågan och av sociala problem. Det innebar också en särskild syn på problem, 

som till exempel fattigdom, exklusion och kriminalitet, som en effekt och 

konsekvens av sociala strukturer och förhållanden snarare än som ett 

resultat av individers bristande moral (Dean, 2010). Enligt Rose (1999) 

innebar rationaliteten om ‘det sociala’ en form av anti-individualism och en 

syn på människor som medborgare i ett större kollektiv bortom direkta 

personliga relationer. Under den socialt orienterade välfärdsstatens framväxt 

fanns en rationell tro på att politiken genom statens expansion kunde ordna 

och strukturera samhället för att optimera dess framsteg, effektivitet och 

garantera välfärd och hälsa åt alla människor (Rose, 1999; Wisselgren & 

Jones, 2015).  

 

Styrningsteknologier i det sociala perspektivet, till exempel 

socialförsäkringssystem, är inte riktade direkt mot individuella risker eller 

individers beteenden utan mot samhället och populationen i stort. Den 

sociala medborgaren är i det perspektivet skyddad genom kollektiva 

skyddsnät och social solidaritet (Dean, 2010). Dessa teknologier är 

associerade med en syn på att sociala problem kunde överkommas och lösas 

genom statlig intervention, expertis och samhällsvetenskaplig kunskap och 

tekniska lösningar. Sociala vetenskaper och tekniker växte fram för att 

understödja det rationella formandet av en socialt orienterad välfärdsstat, 

inte minst i Sverige (Wisselgren & Jones, 2015). För att summera kort, 

sociala välfärdsrationaliteter socialiserar problem, mål och ideal, och 

använder teknologier som riktar sig mot hela den kollektiva populationen, 

och formar ett särskilt socialt medborgarsubjekt som genomsyras av 

normativ social solidaritet och sammanhållning som inte i särskilt stor 

utsträckning möjliggjorde avvikelser från idealet (Rose, 1999). 

 

Sverige, och Skandinavien, intar ofta en central roll i beskrivningar av socialt 

orienterade välfärdsstater och styrning ur en social synvinkel. Esping-

Andersen (1990) har betecknat Sverige som en social-demokratisk 

välfärdsregim, i kontrast till liberala och konservativa regimer med mindre 

grad av social orientering. Det talas också ofta om en svensk, skandinavisk 

eller nordisk modell, både i nationella och internationella sammanhang, 

vilka (okritiskt) hyllar dessa länder som förebilder för andra länder (Larsson 

et al., 2012). I bilden av ‘modellen’ skildras Sverige inte sällan som den 

socialdemokratiska välfärdsregimens urtyp med dess statscentrerade, 

byråkratiska, ekonomiska politik och dess omfattande, universalistiska och i 
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huvudsak offentligt producerade välfärdsförmåner och tjänster. Särdragen 

beskrivs också genom att betona höga skattenivåer, generösa bidragsystem 

och omfördelning av resurser som syftar till att reducera ojämlikhet. 

‘Modellens’ aktiva arbetsmarknadspolitik för full sysselsättning, dess 

koordinerade och reglerade marknadsekonomi, och att det politiska 

systemet är baserat på koorporatism och samförstånd mellan olika politiska 

och icke-politiska aktörer nämns även särskilt (Esping-Andersen, 1990; 

Larsson et al., 2012; Rothstein, 1992, 1996). 

 

Men, vilket Esping-Andersen (1990) påpekar, välfärdsstaten har mer eller 

mindre alltid kritiserats och varit i ett tillstånd av föreställd kris. Det är dock 

framförallt under de senaste årtioendena som denna socialt orienterade 

politiska och historiska konstruktion allvarligt har ifrågasatts (Larsson et al., 

2012; Rose, 1999). Det har till och med spekulerats i ‘det socialas död’ (Dean, 

2010), men Dean (2010, s. 200) föreslår snarare att det går att 

konceptualisera skiftet bort från det sociala som en ‘post-social 

välfärdsregim’ eftersom vi fortfarande empiriskt kan tala om socialt arbete, 

sociala trygghetssystem och socialpolitik om än inom en skiftande politisk 

rationalitet. I slutet på 1900-talet var välfärdsstaten och den sociala formen 

av styrning så problematiserad och kritiserad att det bidrog till framväxten 

av vad som brukar kallas nyliberalism, eller avancerad liberalism som jag här 

använder som samlingsbeteckning för olika former av nyliberalism (Dean, 

2010). Det är ett politiskt tänkande och handlande som växte fram i ibland 

annat Thatchers och Blairs Storbritannien och Reagans och Clintons USA 

under 1980- och 90-talen (Newman, 2005; Dean, 2010). En liknande 

utveckling skedde i Sverige under såväl Socialdemokraterna som de 

borgerliga partierna på 1980- och 90-talen (Larsson et al., 2012).  

 

Tre ömsesidigt relaterade problematiseringar som handlar om ekonomism, 

pluralism och individualism kan skönjas i debatten och kritiken mot den 

sociala formen av styrning. På en övergripande nivå handlar den första 

formen av problematisering om en kritik mot den sociala och byråkratiska 

välfärdsstaten och som en effekt av problematiseringen växte en form av 

ekonomism fram vari ekonomiska värden, effektivitet, produktivitet och 

tillväxt kom att bli överordnade alla andra mål. Den sociala välfärdsstaten 

ansågs ha expanderat för mycket och den offentliga finansieringen ansågs 

ohållbar och ineffektiv, hindrade rikedom, skadade tillväxten samt skapade 

inflation (Rose, 1999; Larsson et al., 2012). Med utgångspunkt i detta 

tänkande framfördes krav på mer effektiv styrning, finansiering och 

organisering av välfärden, vilket skapade ett föreställt behov av reformering 

och omstrukturering av den offentliga förvaltningen. För att skapa och 

säkerställa effektivitet infördes bland annat mål- och resultatstyrning, eller 

‘new public management’, som styrprincip i den offentliga förvaltningen. I 
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mål- och resultatstyrningens spår har användandet av olika kontroll- 

gransknings- och utvärderingssystem blivit ett alltmer centralt styrmedel i 

den offentliga sektorn. Power (1999) och Dahler-Larsen (2012) kallar denna 

samtida utveckling för ett avancerat granskningssamhälle. Miller och Rose 

(2008) benämner å sin sida dessa styrmedel för ‘calculative technologies’, 

beräkningsteknologier, och Dean (2010) kallar dem för ‘technologies of 

performance’, prestationsteknologier. Det övergripande syftet med dem, 

oavsett benämning, är att producera kunskap, övervaka och säkerställa att 

politiska och ekonomiska insatser genererar eftertraktade prestationer, 

resultat och effekter i de institutioner som är satta att utföra arbetet (Dahler-

Larsen, 2012; Furubo, Rist & Sandahl, 2002; Leeuw & Furubo, 2008; Power, 

1999; Rombach & Sahlin-Andersson, 2003; Stame, 2006).  

 

En andra relaterad problematisering handlar om att välfärdsstaten inte 

anses kunna, eller ha råd att, hantera alla frågor och sociala problem inom 

ramen för statsapparaten. Tänkandet handlade om att legitimera och skapa 

konsensus kring ett behov av ekonomiska åtstramningsåtgärder, 

nedskärningar, decentraliseringar, privatiseringar och konkurrensutsättning 

av offentliga välfärdsområden som skola, vård och omsorg men även tåg, 

post och bilprovning (Blomqvist, 2004; Larsson et al., 2012; Rothstein & 

Blomqvist, 2008). Istället för att viktiga uppgifter styrs och genomförs direkt 

av statliga myndigheter och institutioner utlokaliseras välfärdsprovisionen 

till en mängd olika aktörer på avstånd från staten. Det engelska begreppet 

governance, eller interaktiv nätverksstyrning, adresserar att samtida politisk 

makt inte är direkt strukturerad i termer av en hegemonisk, centraliserad, 

kontrollerande och reglerande stat. Det är ett synsätt som ger möjlighet att 

referera till komplicerade och skiftande arrangemang för att producera, 

organisera och genomföra välfärd och politisk styrning som består av 

komplexa relationer mellan stat och icke-statliga aktörer (Montin & 

Hedlund, 2009). Pluralism präglar med andra ord det samtida tänkandet om 

hur samhället ska organiseras (Dean, 2o10; Rose, 1999). Det har bland annat 

lett till framväxten av samarbeten, partnerskap och kontraktsbaserade 

relationer med vad som anses vara ett mer flexibelt och humant civilt 

samhälle med självständiga aktörer och föreningar (Kelly & Caputo, 2011; 

Villadsen, 2009; Wijkström, 2012). I detta politiska arbete förstås och 

behandlas det civila samhällets många olika organisationer och 

verksamheter utifrån det instrumentella synsättet att de bör åstadkomma 

någonting mer och bidra till att producera välfärd, utanför den egna 

organisationen och bortom dess huvudsakliga verksamhet (Dahlstedt, 2009; 

Kelly & Caputo, 2011; Villadsen, 2009; Rose, 1999; Wijkström, 2012; 

Wijkström & Lundström, 2002). Det handlar dock inte om att förstöra deras 

självständighet eller tvinga dessa aktörer till något de inte själva vill. Snarare 

handlar det om att förmå (genom att ange kriterier och mål) olika lokala 
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intressenter att engagera sig självmant i konstruktionen och produktionen av 

sin egen och andras välfärd (Lövgren, 2007). Det är en form av styrning vars 

främsta mål och medel är självständighet och främjandet av självstyrning. 

Det handlar dock inte om att karakterisera avancerad liberalism i termer av 

total reducering av statens roll till icke-intervention och total avreglering 

(Miller & Rose, 2008). Snarare handlar det om att staten använder nya 

mekanismer av reglering (till exempel utvärdering) för att främja 

självreglering. Det vill säga, externa aktörer ska förmås att handla och 

reglera sig själva i linje med uppsatta politiska mål och ideal. Enligt Dean 

(2010) är den avancerat liberala styrningens främsta funktion att å ena 

sidan, genom agentskapstekniker, tillskriva och aktivera människors och 

lokala gemenskapers autonomi, ansvarsförmåga och förmåga till 

självstyrning. Å andra sidan handlar det om att genom 

prestationsteknologier sätta normer, standarder, indikatorer och andra 

utvärderingsbara parametrar för att göra människors och lokala 

gemenskapers prestationer synliga, beräknings- och bedömningsbara, samt 

därigenom styra självstyrningen i en viss riktning (Dean, 2010).  

 

Relaterat till detta handlar den tredje formen av problematisering mer 

specifikt om att den sociala välfärdsstaten genom sin auktoritet, byråkrati, 

omfattande interventioner, skatte- och bidragssystem och sitt 

tillrättaläggande av livet, anses passivisera medborgarna och stå i vägen för 

individuellt initiativtagande, ansvarstagande och entreprenörskap 

(Hirdman, 1989; Hvinden & Johansson, 2007; Newman & Tonkens, 2011; 

Rose, 1999). I det nya samhället som eftersträvas inte bara ekonomisk 

effektivitet utan även en annan typ av (effektiv) befolkning – en aktiv 

befolkning som självständigt kunde använda sin frihet och autonomi genom 

att ta personligt ansvar för sina egna risker, och för sin egen och andras hälsa 

och välfärd (Cruikshank, 1999; Dean, 2010; Rose, 1999). Det är med andra 

ord en förskjutning från en social rational om samhället, medborgerliga 

rättigheter och trygghet där individen konstruerades som ett kollektivt och 

solidariskt demokratiskt subjekt, till en avancerat liberal rational som 

betonar individualitet, självförverkligande, frihet, valmöjligheter, 

ansvarstagande och ‘aktivt medborgarskap’ (Dahlstedt, 2008, 2009; Dean, 

2010; Hvinden & Johansson, 2007; Newman & Tonkens, 2011). I det 

avancerat liberala tänkandet ska individen förverkliga sig själv och aktivera 

sin på förhand givna frihet genom att göra egna aktiva val utifrån sina 

intressen och i huvudsak utan statens och samhällets inblandning 

(Blomqvist, 2004; Dean, 2010; Hvinden & Johansson, 2007; Newman & 

Tonkens, 2011). För att främja individers aktivering och självstyrning 

används till exempel dialog- och delaktighetstekniker som syftar till att 

stärka människors känsla av egenmakt och till att göra individer delaktiga i 

beslutsprocesser som rör dem själva (Cruikshank, 1999). Den avancerat 
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liberala styrningen är därmed inte i första hand inriktad på att styra 

samhället per se, utan på att styra genom att främja individuellt och 

kollektivt beteende som är i linje med politiska syften, mål och ideal. Genom 

att främja aktivt deltagande i olika typer av föreningar, folkrörelser och 

andra ideella organisationer är förhoppningen att medborgare ska erhålla 

många av de kvaliteter av makt, delaktighet och inflytande för individen, 

som anses behövas för ett modernt och välfungerande samhälle (Dahlstedt, 

2008, 2009; Dean, 2010; Rose, 1999).  

 

Avslutningsvis, och för att återkoppla till min inledande ambition, menar jag 

i likhet med bland annat Green (2007) att idrottens placering på den 

välfärdspolitiska agendan, bör förstås i relation till ovanstående avancerat 

liberala förändringar. Framförallt utifrån de tre aspekterna ekonomism, 

pluralism och individualism. Det vill säga, ökade krav på ekonomisk 

effektivitet med tillhörande föreställda behov av mål- och resultatstyrning 

och av att utreda och utvärdera önskade effekter (ekonomism), 

välfärdsprovision genom nätverk av olika icke-statliga aktörer, så som idrott 

(pluralism), och ett aktiverande och ansvariggörande av individen att själv 

hantera risker, ta hand om sin hälsa, lycka och välmående (individualism). 

Innan jag går in i resonemanget om i vad mån vi idag kan tala om en 

avancerat liberal idrottspolitik ska vi närma oss frågan om vad som menas 

med idrottens samhällsnytta och vikten av alla människors 

idrottsdeltagande, eller ‘idrott åt alla’. 

 

Idrottens samhällsnytta och idrott åt alla 
Idrott och idrottsdeltagande har alltmer kommit att infogas i den 

välfärdspolitiska agendan i en rad länder. I jämförande forskningsöversikter 

som exempelvis Sport, policy and politics: a comparative analysis 

(Houlihan, 1997) och Participation in sport: international policy 

perspectives (Nicholson et al., 2011) framträder en närmast unison bild av 

olika länders idrottspolitiska mål om ökat idrottsdeltagande och 

föreställningar om idrottens samhällsnytta i relation till sociala och 

hälsorelaterade mål. Chalip (2006) pekar på fem vanliga motiv för att 

legitimera idrott internationellt; hälsa, socialisation, ekonomisk utveckling, 

utveckling av lokalsamhället, och nationell identitet. Inte minst i Europeiska 

unionens idrottspolitiska dokument, White paper on sport, framkommer en 

liknande syn på idrottens roll och funktion; att förbättra hälsan hos Europas 

medborgare, stärka Europas humankapital, bidra till externa relationer, 

utveckla sociala och medborgerliga kompetenser, integrera invandrare, bidra 

till livslångt lärande och inte minst förbereda ungdomar för ett aktivt 

medborgarskap och styra bort dem från kriminalitet (Europeiska 

kommissionen, 2007).  
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Idrott och idrottsdeltagande framställs med andra ord implicit eller explicit 

som en god, enkel, informell och kostnadseffektiv politisk och ekonomisk 

investering eftersom det är tänkt att idrott, utan att kosta så mycket, kan 

bidra med eftertraktade effekter och lösa en myriad av sociala och 

hälsorelaterade problem (Nicholson et al., 2011). Till de sociala aspekterna 

brukar ofta läggas idrottens förmåga att bidra till socialt kapital, social 

inklusion och integration, social gemenskap, stärkande av lokalsamhället, 

socialt välbefinnande och stärkt medborgerligt och frivilligt engagemang 

(Agergaard, Michelsen la Cour & Treumer Gregersen, 2015; Coalter, 2007a; 

2007b; Green, 2006, 2007; Morgan, 2013; Nicholson, et al., 2011; Nicholson 

& Hoye, 2008; Seippel, 2007). Till de hälsorelaterade aspekterna brukar ofta 

läggas idrottens förmåga att bidra till fysisk aktivitet tillsammans med 

antagandet att fysisk aktivitet (om utförd av alla människor) skulle leda till 

ökad och mer jämlik hälsa samt minskad övervikt och fetma bland 

befolkningen (Aggestål & Fahlén, 2015; Gard & Wright, 2005; Mansfield & 

Piggin, 2016; Piggin & Bairner, 2016).  

 

Idrottspolitik och dess grundläggande antagande om idrottens potential att 

bidra till samhället och lösa olika samhällsproblem gör också att dess fokus 

ofta är riktat mot massidrottsdeltagande eller ‘idrott åt alla’. Det vill säga, för 

att vara verkligt samhällsnyttig så finns det en föreställning om att idrotten 

måste inkludera alla människor (Skille, 2011; Nicholson et al., 2011). I 

engelskspråkig litteratur brukar idrottspolitik som berör välfärds- och 

deltagarfrågor benämnas som ‘sport for all policy’ eller ‘sport participation 

policy’ för att kontrastera mot den idrottspolitik som specifikt handlar om 

underhållnings- och elitidrott, ‘elite sport policy’ (Heinemann, 2005; 

Nicholson et al., 2011; Skille, 2011). Idrottspolitik är därmed i huvudsak ett 

politikområde som är nära förknippat med andra välfärdsorienterade 

politikområden; folkhälsopolitik, civilsamhällespolitik, demokratipolitik, 

utbildningspolitik, jämställdhets- och integrationspolitik (Chalip, 2006; 

Heineman, 2005). Ur ett svenskt perspektiv menar Norberg (2004, s.442) 

dock att ‘det vore fel att karakterisera statens idrottspolitik som ett led i den 

bredare välfärdspolitiken’, framförallt för att ‘idrotten som politikområde 

aldrig haft status som en av staten garanterad och grundläggande, 

medborgerlig social rättighet’ och därtill varit underordnad och ansetts 

mindre viktig än andra politikområden såsom till exempel skola, vård och 

omsorg. Samtidigt, enligt Norberg (2004), har skälen för statens stöd av 

idrotten alltid handlat om att idrotten skall vara samhällsnyttig och ett 

medel för större sociala strävanden såsom fostran av ungdomen och 

folkhälsa. Jag vill dock argumentera för, i likhet med Sjöblom (2015), att den 

svenska idrottspolitiken bör betraktas som ett led i välfärdspolitiken. Särskilt 

som välfärdspolitiken alltmer har kommit att handla om att det inte enbart 

är staten som ska garantera välfärd utan även externa icke-statliga aktörer, 
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så som idrott, vilket ett antal forskare har uppmärksammat i såväl Sverige 

och i Skandinavien (Agergaard, 2011; Agergaard et al., 2015; Fahlén & 

Stenling, 2016; Thing & Ottesen, 2010; Norberg, 2011) som internationellt 

(Coakley, 2011; Green, 2007; Grix, 2010; Houlihan, 1997; Heinemann, 

2005). 

 

Hur vi ska förstå denna utveckling har föranlett en rad idrottspolitiska 

studier som dels relaterar till vad Grix (2010) kallar för ‘the governance 

debate’ och det eventuella skiftet från ‘government to governance’, det vill 

säga från statscenterad styrning till styrning genom nätverk och partnerskap 

(se även Garcia, 2009; Enjolras & Holmen Waldahl, 2007; Lindsey, 2009; 

McDonald, 2005; Oakley & Green, 2001; Sam, 2005; Sam & Jackson, 2006). 

Dels relaterar det till en debatt om eventuella förändringar i relationen 

mellan stat och idrott och eventuellt förlorad autonomi för idrotten (Thing & 

Ottesen, 2010; Norberg, 2011). Thing och Ottesen (2010) är dock kritiska 

mot idrottsforskning i Danmark som framställer idrottsrörelsen som 

autonom i relation till staten och att statens nu ökade krav på idrotten att 

leverera välfärdsmål skulle innebära förlorad autonomi. Thing och Ottesen 

visar istället att den danska staten och idrottsrörelsen alltid har haft en nära 

kontraktsbaserad relation, precis som i Sverige, och att den danska 

idrottsrörelsen inte skulle existera i dess nuvarande form utan det statliga 

stödet och den konsensusliknande relationen. Det är en relation som liknar 

det svenska implicita kontrakt som tidigt skapats mellan den svenska staten 

och idrottsrörelsen och som innebär att relationen under lång tid präglats av 

samarbetsvilja, ömsesidigt beroende och samförstånd om de 

välfärdsorienterade idrottspolitiska målen om idrottens samhällsnytta och 

idrott åt alla (Bergsgard & Norberg, 2010; Norberg, 2004, 2011).    

 

Coalter (2011, 2015) i Storbritannien och Coakley (2011, 2015) i USA 

refererar till legitimeringen och finansieringen av idrott i termer av 

‘idrottsevangelism’ eller ‘den stora idrottsmyten’. Den stora idrottsmyten är 

enligt Coakley (2015) baserad på tre relaterade antaganden; att det finns en 

grundläggande tro på idrottens inneboende godhet, att denna godhet 

överförs på de som deltar, samt att detta i sin tur skulle leda till individuell 

och samhällelig utveckling. Dessa antaganden menar Coakley (2015) har lett 

till legitimeringen av offentlig och privat finansiering av idrotten. Därtill 

argumenterar Coakley (2015) för att myten är så stark att den har lett till en 

underminering av kritiska offentliga diskussioner och av kritisk 

idrottssociologisk forskning om idrottens kultur och sociala organisering i 

offentliga sammanhang. I den svenska kontexten vill jag dock mena att det 

ser något annorlunda ut. Såväl resultaten i föreliggande avhandling (se 

exempelvis artikel 2 och 3) som resultat presenterade av andra svenska 

forskare visar att kritik, inte minst vetenskaplig kritik, mot idrotten alltid har 
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varit närvarande i den offentliga och politiska debatten (Engström, 2007; 

Norberg, 2004; Sjöblom, 2015; Fahlén & Stenling, 2016; Åkesson Wirén, 

2014).   

 

Den kritiskt orienterade idrottssociologiska forskningen lyfter fram ett antal 

aspekter för att störa bilden och legitimeringen av idrottens samhällsnytta 

och att idrott inkluderar alla. Dels handlar det om att begreppen idrott, 

samhällsnytta och idrott åt alla, samt relaterade begrepp som socialt kapital, 

social inklusion och hälsa anses vara alltför flexibla, vaga, otydliga och 

ospecificerade samt saknar intellektuell substans (Coalter, 2007a, 2015; 

Green, 2006; Houlihan & White, 2002). Detta medför enligt de flesta 

forskare att det är svårt att avgöra vad man vill uppnå vilket också medför att 

det är svårt att följa upp och utvärdera effekter. Kritiska forskare är överens 

om att de resultat som är tänkta att komma ur ökat idrottsdeltagande, såsom 

sociala och hälsorelaterade effekter, är baserade på vad Nicholson et al. 

(2011, s. 3) kallar ‘en något osofistikerad uppsättning antaganden’. Även i 

Sverige är frågan om idrottens samhällsnytta långt ifrån självklar (Faskunger 

& Sjöblom, 2017; Hvenmark, 2012; Norberg, 2012). Norberg (2012) menar 

till exempel att den vetenskapliga kritiken framförallt handlar om att frågan 

om samhällsnytta är komplicerad, inrymmer normativa övertoner och 

svårutredda positiva orsakssamband mellan idrott och allt från folkhälsa till 

ungdomsfostran och demokratiska processer. Det är helt enkelt mycket svårt 

att vetenskapligt svara på om idrott verkligen bidrar till hälsa, social 

utveckling, jämlikhet eller demokrati. Därtill är det avhängigt hur just idrott 

och hälsa, social utveckling, integration eller jämlikhet definieras (Norberg, 

2012).  

 

Men, trots att forskare som exempelvis Nicholson et al. (2011) eller Skille 

(2011) är relativt eniga om idrott åt allas otydlighet och de vaga antagandena 

om korrelationen mellan idrottsdeltagande och andra samhälleliga mål, så 

menar jag att idrottsforskare ofta ägnar sitt forskningsintresse till att värdera 

hur effektiv idrottspolitiken är eller hur väl idrotten lever upp till de egna och 

de statliga politiska målen. En vanlig konklusion är att idrottens praktik med 

sitt tävlingsinriktade fokus inte alls är särskilt samhällsnyttig eller 

inkluderande utan snarare exkluderar människor som inte lever upp till 

idrottens kärnlogik: tävlan, prestation och konkurrens (Fahlén & Karp, 

2010; Skille, 2011; Stenling, 2015). Fahlén, Eliasson och Wickman (2015) 

visar bland annat i sin studie att idrottens tävlingslogik är så stark att 

idrotten förmår motstå självreglering i linje med uppsatta idrottspolitiska 

mål även med riktade projektmedel. Kritiken mot idrottens tävlingslogik 

syns även mina egna analyser av de svenska statliga utredningarna och 

utvärderingarna (exempelvis artikel 2 och 3). I idrottsforskningen 

framkommer inte så mycket som belägger att det finns någon essens i 
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tävlingsidrott som gör att det finns en klar korrelation med samhälleliga 

effekter. Men, det verkar finnas starka föreställningar om att bortom alla 

problem, avarter och tävlingsinslag skulle kunna gå att finna en essentiellt 

‘god’ idrott, bara den är lekfull, inkluderande och motionsinriktad. Det som 

läggs vikt vid i forskningen är med andra ord hur idrotten genomförs och att 

idrott kan vara bra om den bara genomförs rätt eller i alla fall på andra sätt 

än med fokus på kommersiella inslag, tävling, prestation och exklusion. Vad 

som antyds är att om idrotten förändras och blir den ‘goda’ icke-

tävlingsinriktade idrotten som inkluderar alla barn och ungdomar så antas 

den kunna bidra till samhällelig och individuell utveckling.  

 

Oavsett argument eller bevis för och emot idrottens samhällsnyttiga eller 

inkluderande karaktär, tar jag i den här avhandlingen framförallt avstamp i 

studier som ställer sig frågande till och analyserar föreställningar om 

idrottens samhällsnytta och vikten av idrottsdeltagande i relation till bredare 

kontexter, diskurser och kunskapsformer. Dessa föreställningar menar jag 

begränsar såväl som möjliggör vad som kan sägas, när och av vem, formar 

föreställningar och styr hur vi definierar och tänker kring sådana aspekter 

som idrott och idrottsdeltagande, fysisk aktivitet och hälsa, social utveckling, 

jämställdhet och demokrati, och inte minst hur vi tänker om oss själva och 

andra (se exempelvis Blackshaw & Long, 2005; Ekholm, 2016; Fullagar, 

2002; Green, 2004, 2006, 2007; Larsson, 2013; Piggin, 2014, 2015; Piggin & 

Bairner, 2016; Piggin et al., 2009a; Shehu & Mokgwathi, 2007; Stenling, 

2015). I allmänhet argumenterar jag i likhet med Coakley (2011) och Zakus 

(2012) att det stora flertalet forskare inte i tillräckligt stor utsträckning tar 

hänsyn till den bredare nationella och globala sociala, politiska och 

ekonomiska kontexten när de analyserar idrott och relaterade begrepp som 

till exempel socialt kapital eller hälsa och fysisk aktivitet.  

 

Det finns givetvis problem med att generalisera alla olika länders 

idrottspolitik i termer av en gemensam karakteristik baserad på en global 

kontext. Det finns, vilket flera internationella forskningsöversikter visar, en 

rad skillnader mellan nationer, inte minst mellan amerikanska, europeiska, 

asiatiska och afrikanska nationer (se exempelvis översikterna av Nicholson, 

et al., 2011; Houlihan, 1997). Kritiskt orienterade policyforskare som 

analyserar samtida diskurser eller skiften i diskurser i idrottspolitik visar 

dock på en gemensam tendens; att samtida sociala problem, politiska mål 

och idrott och idrottsdeltagande behöver problematiseras och sättas i 

relation till en bredare nyliberal eller avancerat liberal social, politisk och 

ekonomisk kontext (exempelvis Agergaard et al., 2015; Coalter, 2013; 

Ekholm, 2016; Fullagar, 2002; Green, 2006, 2007; Larsson, 2013; Piggin, 

2014, 2015; Piggin & Bairner, 2016; Shehu & Mokgwathi, 2007; Stenling, 

2015).  Forskare som till exempel Coalter (2013) och Green (2006) i 
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Storbritannien och Shehu och Mokgwathi (2007) i Botswana har visat i sina 

analyser av idrottspolitik att idrott har kommit att alltmer infogas i ett 

nyliberalt projekt som syftar till att föra över ansvaret för välfärden på det 

civila samhället och skapa aktiva medborgare som kan ta ansvar för sig själva 

och varandra. Studier som på liknande sätt analyserar idrottsliga 

programsatsningar, till exempel i Danmark (Agergaard et al., 2015) och i 

Sverige (Ekholm, 2016; Stenling, 2015; Svender, 2012; Svender et al., 2012), 

visar att dessa tenderar att tillskriva målgrupper, exempelvis flickor eller 

invandrare, särskilda stereotypa egenskaper, preferenser och behov av 

aktivering och intervention. Green (2004, 2006, 2007) i Storbritannien har 

analyserat skiften i policydiskurser. Han noterar ett skifte från att idrott åt 

alla tidigare främst handlade om att ge möjlighet och tillhandhålla 

anläggningar för idrott och rekreation till alla, till ett dubbelt fokus på att 

dels aktivera medborgare till att bli ansvarstagande och självstyrande, och 

dels skapa förutsättningar för elitidrott och att vinna olympiska medaljer. Att 

specifikt barn är en prioriterad målgrupp i den brittiska idrottspolitiken 

handlar enligt Green (2007) om att barn ses som ‘framtidens medborgare’ 

och därför blir central målgrupp för statens sociala investeringar. 

Framförallt menar han att aktiverandet av barn och medborgare är ett 

uttryck för avancerad liberalism. Idrottens funktion och betydelse i 

avancerat liberala samhällen handlar i den meningen om att förlägga 

ansvaret för välfärden på det civila samhället och om att skapa aktiva 

medborgare som kan ta ansvar för sig själva och andra (Green, 2007). Zakus 

(2012) och Blackshaw och Long (2005) argumenterar på ett liknande sätt för 

att socialt kapital är ett svar på och en strategi från regeringar att minska 

eller eliminera sina investeringar i offentligt finansierade tjänster. De menar 

att socialt kapital är baserat på en extrem individualism och en nyliberal 

ideologi vilket döljer problem som är bortom idrotten och individen att lösa.  

 

Coalter (2007b, 2013) är kritisk till att idrotten förväntas lösa komplexa 

samhälleliga problem så som fysisk och psykisk ohälsa, kriminalitet, 

droganvändning, underprestering i skolan, brist på social gemenskap, 

sammanhang och trygghet. Problem som han menar i sin tur kan hänföras 

till effekter av just nyliberalism såsom ökad social och ekonomisk ojämlikhet 

och exkludering. Individualiseringsprocesser medför också att större och 

vidare samhälleliga och kulturella aspekter av olika sociala problem 

ignoreras och att lösningar förläggs på individuell nivå och på olika sociala 

gemenskaper eller ideella organisationer, såsom idrotten (Coalter, 2007b; 

2013; Dahlstedt, 2008; Ekholm, 2016; Green, 2007; Shehu & Mokgwathi, 

2007; Stenling, 2015). Det är, menar Coalter (2013), bortom idrottspolitik 

och idrott att kunna lösa komplexa problem som den avancerat liberala 

sociala, kulturella och ekonomiska kontexten skapat.  
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Idrott som politikområde i Sverige 
Svensk idrott, idrottspolitik och idrottspolitiska utredningar har sedan tidigt 

1900-tal varit baserade på välfärdspolitiska argument som tillskrivit idrotten 

en viktig roll och funktion i den moraliska och fysiska fostran av svenska 

medborgare (Ekholm, 2016; Larsson, 2001; Norberg, 2004; Sjöblom, 2006, 

2015; Fahlén & Stenling, 2016; Lindroth, 1974, 1994; Yttergren, 1997). Under 

senare år har det i flera länder, liksom i Sverige, pågått diskussioner om 

förändrade relationer mellan stat och ideellt organiserad idrott, då idrott och 

andra ideella organisationer alltmer har kommit att infogas som 

välfärdssamarbetspartners, med tydligare målformuleringar och 

implementering av olika utvärderings- och granskningssystem. I Sverige, och 

i de andra skandinaviska länderna, har denna utveckling framförallt lett till 

en diskussion om en idrottsmodell i förändring (Bairner, 2010; Bergsgard & 

Norberg, 2011; Carlsson, Norberg & Persson, 2011; Fahlén & Stenling, 2016; 

Seippel, 2010; Thing & Ottesen, 2010). Den svenska idrottspolitiska 

modellen, dess historik och karakteristik samt förändringarna av den är 

sparsamt studerad i jämförelse med andra folkrörelser så som 

arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen eller kvinnorörelsen (Lindroth, 1974; 

Norberg, 2004). Intresset har dock ökat framförallt bland historiker 

(exempelvis Bolling, 2005; Norberg, 2004; Sjöblom, 2006, 2015; Ljunggren, 

Sjöblom & Sund, 2015; Yttergren, 1996) men också bland sociologer 

(exempelvis Hvenmark, 2012; Trondman, 2005) och pedagoger (exempelvis 

Larsson, 2001; Olofsson, 1989; Fahlén, 2006; Fahlén & Stenling, 2016; 

Stenling, 2015). Dessa forskare har engagerat sig i att beskriva och analysera 

typiska särdrag för svensk idrott och idrottspolitik vilket har bidragit till 

särskilda sätt att tala om och förstå den svenska idrottsmodellen samt de 

nuvarande förändringarna av den. I en genomgång av forskningen om den 

svenska idrottsmodellen och specifikt svensk idrottspolitik återkommer i 

huvudsak fyra teman, varav jag kommer att lägga mest fokus på det fjärde 

temat som handlar om styrning och förändring. 

 

Det första temat i forskningen handlar om att modellen framförallt har 

konceptualiserats och karakteriserats med hänvisning till strukturer, aktörer 

och relationer; den ideellt organiserade och medlemsbaserade 

idrottsrörelsen, Riksidrottsförbundet och dess relation till staten och statlig 

idrottspolitik. Återkommande är beskrivningar av den svenska 

idrottsrörelsens och den statliga idrottspolitikens formella organisatoriska, 

finansiella och adminstrativa strukturer och arrangemang. Idrottsrörelsens 

karakteristik beskrivs ofta i forskningen som att idrotten är organiserad på 

ideell och icke-vinstdrivande basis, i form av medlemsbaserade lokala 

föreningar som är demokratiskt strukturerade, tillhörande olika förbund och 

samlade under en paraplyorganisation, Riksidrottsförbundet (exempelvis 

Fahlén, 2015; Johansson, 1953; Lindroth, 1974; Norberg, 2004). Staten och 
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den statliga idrottspolitiken beskrivs primärt i relation till omfattningen av 

statens ekonomiska stöd till idrotten (Norberg, 2004, s.35). Staten stödjer 

idrottsrörelsen ekonomiskt utan att infoga det under någon statlig 

myndighet. Istället har Riksidrottsförbundet erhållits mandat att agera i 

myndighets ställe. Utifrån det är Riksidrottsförbundet en kombinerad högsta 

myndighet både för den ideellt organiserade idrotten och för 

idrottspolitiken. Denna formella fördelning av ansvar har konceptualiserats 

av Norberg (2004, 2011) som ett ‘implicit kontrakt’ mellan staten och 

idrottsrörelsen. Kortfattat handlar det implicita kontraktet om att staten och 

idrottsrörelsen i samförstånd har kommit överens om att idrottsrörelsen mot 

ekonomiska bidrag självmant ska sträva efter att vara en god, samhällsnyttig 

och inkluderande aktör i den ideella sektorn (Norberg, 2011). Jag 

argumenterar för att detta kontrakt bör förstås som en central idrottspolitisk 

styrningsteknologi för att främja idrottsrörelsens självstyrning i önskvärd  

politisk riktning.  

 

Det andra temat handlar om återkommande sätt att tala om samhället i 

termer av olika sociala ordningar eller samhällssektorer; staten/offentlig 

sektor, marknaden/kommersiell sektor, det civila samhället/civil sektor, och 

föreningar/den ideella sektorn. Dessa sektorer definieras sedan med 

tillhörande specifika kännetecken och särdrag (se framförallt SOU 2008:59). 

I förgrunden för denna indelning återfinns den historievetenskapliga 

diskussionen om idrottens folkrörelsekaraktär som framförallt Lindroth 

(1974) bidrog till med sin studie om idrottens väg till folkrörelse. 

Folkrörelsetesen har dock utmanats, inte minst i relation till frågor om 

genus, klass, etnicitet och ålder, samt idrottens 

kommersialiseringstendenser (Larsson, 2001; Ljunggren, Sjöblom & Sund, 

2015; Olofsson, 1989; Tolvhed, 2008). Återkommande i indelningen av 

samhället i sektorer är dock en föreställning om att ideellt organiserad idrott 

är annorlunda mot idrottsaktiviteter arrangerade av skolan eller i 

kommersialiserade gym och träningsanläggningar. Det handlar inte bara om 

en särskild form av organisation utan om goda värden som förväntas komma 

ur den specifika organisationsformen. Det är en delad föreställning, 

framförallt i politiken men också implicit i forskningen, att föreningslivet är 

en av de viktigaste byggstenarna i det demokratiska samhället och att ideellt 

organiserad idrott är baserad på icke-vinstdrivande ideal, frivillighet, 

idealism, demokrati och medborgarengagemang (Carlsson, Norberg & 

Peterson, 2011; Norberg, 2004, 2011; SOU 2008:59). Jag menar att snarare 

än att se på idrottsrörelsen och ideella sektorn som en distinkt 

samhällssektor som förhandlar med staten om makt, resurser och autonomi, 

kan man utifrån ett governmentality-perspektiv se på civila samhället och 

dess organisationer och verksamheter som konstruerade och styrbara 

autonoma platser där människors beteenden görs möjliga att formas och 
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förändras (Dean, 2010; Popkewitz, 1996; Thing & Ottesen, 2010; Villadsen, 

2009). Formandet av den ideellt organiserade och självständiga 

idrottsrörelsen och den självständiga idrottande människan blir då ett sätt 

att politiskt verka för en optimering av samhället och dess medborgare.  

 

Det tredje temat i forskningen handlar om beskrivningar av idrottspolitikens 

syften, mål och ideologiska bas. Beskrivningar av ‘den svenska 

idrottsmodellen’, relaterar ofta till idrottens plats i framväxten av den socialt 

orienterade välfärdsstaten och i relation till 1960-talets ‘idrott åt alla’-

baserade idrottspolitik med utgångspunkt i egalitära principer om allas rätt 

att delta (Bergsgard & Norberg, 2010). Grunden i dessa beskrivningar är att 

Riksidrottsförbundet har tilldelats och fördelat statens stöd till idrotten med 

den huvudsakliga målsättningen att skapa ‘samhällsnytta’ och ‘idrott åt alla’ 

för att stärka folkhälsan, fostra och skola ungdomen till goda medborgare, 

samt öka den sociala integrationen, gemenskapen och tryggheten (Bergsgard 

& Norberg, 2010; Bolling, 2005; Fahlén & Stenling, 2016; Lindroth, 1994; 

Norberg, 2012; Sjöblom, 2006, 2015; Stenling, 2015). De tre idrottspolitiska 

grundstenarna så som de formuleras i politiska dokument handlar om 

idrottens betydelse för folkhälsan, idrottsrörelsen som fri och självständig 

organisation, samt synen på kommersiell underhållningsidrott. Syftena i den 

senaste propositionen (Prop. 2008/09:126) sammanfattas så här:      

 

Statsbidraget ska enligt 4 § stödja verksamhet som:  

1. bidrar till att utveckla barns och ungdomars intresse och benägenhet 

för motion och idrott samt deras möjligheter att utöva inflytande 

över och ta ansvar för sitt idrottande,  

2. gör det möjligt för alla människor att utöva idrott och motion,  

3. syftar till att ge kvinnor och män lika förutsättningar att delta i 

idrottsverksamhet,  

4. främjar integration och god etik, och  

5. bidrar till att väcka ett livslångt intresse för motion och därmed 

främjar en god hälsa hos alla människor.  

 

Forskning om idrott tar ofta avstamp i dessa politiska syften, vilka också i 

stor grad överenstämmer med idrottsrörelsens syften, och söker analysera 

och diskutera huruvida idrotten lever upp till dem eller inte. Om inte, finns 

det en tendens att föreslå förslag på förändringar och förbättringar. 

Utredningarna och utvärderingarna som ingår i den här studien ägnar sig 

bland annat åt sådana frågor (exempelvis SOU 2008:59). Intresset för att 

beforska, diskutera och problematisera idrottens samhällsnytta märks även i 

forskningsantologier som Är idrott nyttigt? En antologi om idrott och 

samhällsnytta (Hvenmark, 2012) och Idrottens samhällsnytta – En 

vetenskaplig översikt av idrottsrörelsens mervärden för individ och 
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samhälle (Faskunger & Sjöblom, 2017). Jag argumenterar för, i likhet med 

Sjöblom (2015), att idén om ‘idrottslig samhällsnytta’ och ‘idrott åt alla’ är 

centrala styrningsprinciper i svensk idrottspolitik.  

 

Det fjärde temat handlar om hur styrning, makt och förändring 

konceptualiseras i forskningen om svensk idrottspolitik, framförallt med 

utgångspunkt i arbeten av Norberg (2004, 2011), Sjöblom (2006; 2015) och 

Larsson (2001) som alla mer eller mindre har haft ett sådant uttalat fokus i 

sina studier. Frågan om hur staten styr idrottsrörelsen återkommer i studier 

av framförallt Norberg (2004, 2011). I hans arbeten är den teoretiska 

utgångspunkten att styrning och makt handlar om en maktkamp mellan 

aktörer, att staten försöker kontrollera, bestämma och dominera medan 

idrotten primärt är intresserad av självbestämmande. Norbergs (2004) 

empiriska observation gör dock gällande att den idrottspolitiska styrningen 

snarare är relationell och kontraktsbaserad och att staten har som sitt 

främsta mål att stödja en fri och självständig idrottsrörelse. Därmed ger han 

också stöd för många av korporatismforskningens lärdomar. Begreppet det 

‘implicita kontraktet’ avser därmed att spegla den korporatism, 

samförståndsanda och goda relationer som ofta beskrivs som karakteristisk 

för den generella svenska modellen och som flera kommentatorer har 

definierat som dess mest centrala styrningsstrategi (Larsson et al., 2012; 

Norberg, 2004, 2011; Rothstein, 1992, 1996). Kontraktet mellan stat och 

idrottsrörelse består i att skapa ekonomiska incitament för att främja 

idrottens egenansvar och agerande i rätt riktning – att förbli en 

samhällsnyttig rörelse i den ideella sektorn. Norberg (2004) såväl som 

Sjöblom (2015) och Larsson (2001) menar att i avsaknad av legislativa 

åtgärder har ekonomiska bidrag använts för att främja och skapa incitament 

för idrottsrörelsen att agera på olika sätt. Ekonomiska incitament, menar jag, 

i likhet med Larsson (2001), utgör ett karakteristiskt inslag i liberala 

styrningsprinciper och strategier. Men samtidigt som idrotten har blivit 

alltmer beroende av ekonomiska anslag består inte beroendet i huvudsak av 

att staten försöker tvinga idrotten att använda medlen på vissa sätt. Snarare, 

vilket är centralt i en liberal tankefigur, har staten strävat efter att garantera 

idrottens oberoende, självständighet och förankring i den ideella sektorn 

samtidigt som man har eftersträvat att idrotten tar egenansvar att förbli en 

samhällsnyttig rörelse (Larsson, 2001; Norberg, 2004).  

 

Sjöblom (2015) teoretiserar styrningsrelationen mellan staten och 

idrottsrörelsen främst utifrån institutionell teoribildning och utifrån statens 

olika legitimeringsstrategier för att skapa en så effektiv idrottsorganisation 

som möjligt. Framförallt menar han, eftersträvar makthavare perfektionism 

och att ‘ha organisationer som presterar (enligt makthavarens definition) 

och som har rätt värdegrund (det vill säga densamma som makthavaren) och 
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som förstår problemen (såsom makthavaren förstår problemen) (Sjöblom, 

2015, s.120-121). Trots att mycket som tyder på att idrottsrörelsen inte 

särskilt väl lever upp till föreställningen om den som ett idrottspolitiskt 

verktyg menar Sjöblom (2015), vilket jag ansluter mig till, att den förda 

idrottspolitiken tycks vila på en orubblig grund som refererar till en historisk 

och ursprunglig idé och dominerande diskurs om idrottens och 

idrottsrörelsens självklara samhällsnytta som statsmakterna kontinuerligt 

legitimerat. Därtill, vilket både Norberg (2011) och Sjöblom (2015) noterar, 

har idrottens samhällsnytta legat till grund för ett nätverk av relationer, 

gemensamt språkbruk och normbildning, och sedermera ett fördjupat 

beroendeförhållande mellan staten och idrottsrörelsen.  

 

Larssons (2001) styrningsperspektiv tar utgångspunkt i Foucaults 

begreppsapparat, bland annat genealogi, styrningsmentalitet, kunskap, 

diskurs, makt och subjektivitet. Även om fokus ligger på konstruktionen av 

kön och jämställdhet i idrotten, ingår den svenska idrottspolitiken och 

idrottsforskningen också som studieobjekt. Larsson (2001) har bland annat 

analyserat skiftande idrottspolitiska rationaliteter och problematiseringar 

och belyser relationen mellan vetenskaplig kunskapsbildning och makt. Även 

om staten och idrottsrörelsen återkommer i analysen ligger fokus framförallt 

på att analysera hur olika sätt att tänka, tala och kunskapa kommer till 

uttryck i idrottspolitiken. Till exempel visar Larsson (2001; 2013) att 

fysiologi är centralt i definierandet och styrningen av kön, kropp och hälsa 

och att det kan förstås som en makt- och kunskapsrelation. Han visar även 

att samhällsvetenskapen är central i formandet av politiska begrepp som 

jämställdhet. Därtill är det idrottspolitiska och vetenskapliga formandet av 

subjekt närvarande i Larssons (2001) analys, vilket saknas i Norbergs (2004) 

och Sjöbloms (2015) analyser. 

 

Den idrottshistoriska forskningen belyser idrottspolitikens utveckling och 

förändring över tid (exempelvis Norberg, 2004; Sjöblom, 2015). 

Förändringsperspektivet tar sig något olika uttryck men här kommer jag 

framförallt redogöra för några viktiga formativa moment som återkommer i 

ovanstående och i andra studier. För det första har jag i likhet med Larsson 

(2001) eftersträvat att ha ett fokus på nutiden och använt historia främst för 

att förstå nutiden, en form av nutidshistoria med andra ord. I Larssons 

(2001) studie har jag bland annat haft hjälp av periodiseringar som han 

benämner som ett skifte från en moralkonservativ politisk rationalitet i 

början på 1900-talet, till en socialliberal rationalitet i mitten på 1900-talet, 

till en nyliberal rationalitet i slutet av 1900-talet. Liknande periodiseringar 

utifrån viktiga formativa moment i idrottspolitikens historia återkommer 

även i andra studier, till exempel de av Norberg (2004, 2011), Sjöblom 

(2006, 2015) och Fahlén och Stenling (2016). Ett första formativt moment 
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som identifierats i forskningen är idrottsrörelsens framväxt i början på 1900-

talet, i relation till industrialiseringen, och det första beviljade reguljära 

statsstödet 1913, fram till ungefär mitten av 1900-talet (Fahlén & Stenling, 

2016; Norberg, 2004). Ett andra formativt moment relaterar till framväxten 

av det socialdemokratiska välfärdssamhället, det statliga idrottsstödets och 

idrottsrörelsens expansion och etableringen av ‘idrott åt alla’-parollen, som 

enligt Larsson (2001) funnits med sedan tidigt 1940-tal och som fick sin 

offentliga status i och med den statliga idrottsutredningen Idrott åt alla 

(SOU 1969:29) (Fahlén & Stenling, 2016, Norberg, 2004). Ett tredje viktigt 

formativt moment berör tiden från 1970-talet fram till idag där 

nyliberaliseringen syns tydligast i och med den statliga idrottsutredningen 

Idrott och motion för livet på 1990-talet (SOU 1998:76) (Fahlén & Stenling, 

2016). Dessa periodiseringar återkommer i min analys av de idrottspolitiska 

utredningarna och utvärderingarna och återfinns i artiklarna (framförallt i 

artikel 1 och 4). 

 

Med fokus på nutidens förändringar så finns det en samstämmighet i 

forskningen att dessa handlar om att idrottspolitikens generella ekonomiska 

anslag framförallt har kompletterats med riktade projektmedel. Därtill 

noteras tydligare målformuleringar, krav på resultat, utvärderingsaktiviteter 

och bevis på effektiv användning av skattebetalarnas pengar (Bergsgard & 

Norberg, 2010; Coalter, 2007b; Fahlén & Stenling, 2016). Enligt Norbergs 

(2011) analys har utvecklingen inneburit en förändrad relation mellan staten 

och idrottsrörelsen – att statens kontroll har varit begränsad men nu ökar 

vilket eventuellt medför begränsad självständighet för idrottsrörelsen 

(Norberg, 2011). Jag har redan antytt att liknande diskussioner förs i till 

exempel Danmark, men att Thing och Ottesen (2010) argumenterar för att 

den danska idrottens självständighet i likhet med den svenska alltid har varit 

begränsad och villkorad av kravet om att producera samhällsnytta. Den här 

diskussionen kan kopplas till en bredare diskussion om att istället för 

avreglering kan vi nu prata om en form av re-reglering av idrotten (Fahlén et 

al., 2015). Förändringarna kan också förstås som att staten har varit passivt 

neutral (Norberg, 2004) till att ha blivit alltmer aktivt perfektionistisk 

(Sjöblom, 2015). Green (2007) identifierar en liknande utveckling i 

Storbritannien. Han menar att det som karakteriserade idrottspolitisk 

respons på ‘policy-problem’ fram till ungefär 1990 var deras relativa 

passivitet eller reaktiva karaktär. Policys riktade mot idrott och fysisk 

aktivitet i nutiden har istället kommit att bli alltmer proaktiva (Green, 2007). 

 

Avslutningsvis, och för att återknyta till kapitlets inledning, har jag försökt 

ge en bakgrund till en vidare kontext och debatt inom vilken den svenska 

idrottspolitiken och dess utredande och utvärderande aktiviteter kan förstås. 

För det första placerar jag min analys av utredningarna och utvärderingarna 
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i relation till en större samhällelig och politisk kontext som relaterar till ett 

skifte i sätt att tänka och handla som kan betecknas som avancerad 

liberalism. Det är ett sätt att kontextualisera som knyter an till Dean (2010) 

och Rose (1999) men också till andra svenska forskare som har studerat 

statliga utredningsmaterial och vetenskaplig kunskap ur ett 

governmentality-perspektiv. Exempel på sådan forskning är Larssons (2001) 

studie om kön, jämställdhet och idrott, Olssons (1997) studie om folkhälsa 

och hälsopromotion, Fejes (2006) studie om livslångt lärande och Dahlstedts 

(2008, 2009) studier om aktiveringspolitik samt folkrörelser som 

demokratiskolor.  

 

För det andra placerar jag min analys i relation till annan kritisk forskning 

om idrottspolitik som kontextualiserar idrottens samhällsnytta och vikten av 

idrottsdeltagande som en nutida strategi för välfärdsstater att förlägga 

ansvaret för hälsa, välfärd och problemlösning på icke-statliga aktörer och 

individer. Exempel på sådan forskning är Green (2007) som analyserar den 

brittiska idrottspolitiken i relation till politiska mål om aktivt 

medborgarskap, eller Agergaard et al. (2015) som analyserar och diskuterar 

politiseringen av migranters fritid och idrottande, och Ekholm (2016) som 

analyserar samtida idrott som politisk lösning på samhälleliga problem. I 

allmänhet har jag inspirerats av forskare som studerar idrott, fysisk aktivitet 

och fritid i relation till diskurser och vetenskapliga kunskapsformer som 

formar sätt att tänka om styrning av oss själva och andra (Fullagar, 2002; 

Shehu & Mokgwathi, 2007; Svender, 2012; Larsson, 2013; Piggin, 2014; 

2015; Piggin & Bairner, 2016; Öhman, 2007).  

 

För det tredje placerar jag min analys i relation till svensk forskning om 

idrottspolitik, särskilt i avseende att jag finner ett behov av att tänka bortom 

staten och idrottsrörelsen som enskilda aktörer, deskriptiva beskrivningar av 

idrottspolitikens syften och mål, och bortom en syn på styrning och makt 

som handlar om dominans för att istället konceptualisera makt som 

relationell och intimt förknippad med kunskap. Till exempel har Norbergs 

(2004, 2011) analys av det ‘implicita kontraktet’ haft betydelse för min 

förståelse av relationen och ansvarsfördelningen mellan idrotten och staten. 

Därtill har Sjöbloms (2015) arbete kring idrottens samhällsnytta som central 

styrningsprincip inspirerat. Larsson (2001, 2013) har även inspirerat mig till 

att rikta fokus mot hur olika sätt att tänka, tala och kunskapa kommer till 

uttryck i idrottspolitik och idrottsforskning och hur det i sin tur konstruerar 

möjliga sätt för individer att vara och förstå sig själv. 

  

Genom att rikta blicken mot det statliga utredningsväsendet och det nya 

utvärderingssystemet som Centrum för idrottsforskning administrerar 

menar jag att idrottspolitisk styrning kan förstås som en korsning mellan 
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idrottspolitik, idrottsforskning och idrottens praktik. Centrum för 

idrottsforskning är statens sektorsorgan för idrottsforskning med uppgiften 

att initiera, koordinera, stödja och informera om forskning på idrottens 

område. Det är en organisation som både kan ses som semi-administrativ 

och semi-akademisk med en relativt autonom position inom den politiska 

byråkratin. Dess akademiska karaktär är signifikant då en majoritet av 

styrelsen består av akademiska professorer och forskare från 

samhällsvetenskap, humaniora, naturvetenskap och medicin. Centrum för 

idrottsforskning argumenterar själva för att de inte är engagerade med 

traditionell ‘utvärdering’ utan snarare långsiktig ‘uppföljning’ och 

vetenskaplig och forskningsbaserad analys, kunskap och information (CIF, 

2009). Därtill är inte Centrum för idrottsforsknings ambition att forma 

politiken utan att bidra till viktiga infallsvinklar för att kunna bedöma 

idrottspolitiska satsningar och bidra till idrottens och idrottspolitikens egen 

kvalitetsutveckling (CIF, 2009; Norberg & Dartsch, 2010). Ur ett 

governmentality-perspektiv menar jag att detta arbete kan konceptualiseras 

som kunskapsbaserad maktutövning som inte syftar till att tvinga idrotten 

eller den idrottande individen till något utan till att främja deras egen vilja 

att förändras i riktning mot de politiska målen. Det analytiska perspektivet 

och governmentality utvecklas i nästa kapitel. 
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3. Analytiskt perspektiv 
Syftet med det här kapitlet är att tydliggöra det styrningsanalytiska 

perspektivet, baserat på begreppet governmentality, vilket genomsyrat 

avhandlingsarbetet. Först diskuterar jag kort olika perspektiv på policy- och 

styrningsprocesser och sedan i relation till denna diskussion presenterar jag 

governmentality som analytiskt ramverk för analysen av det empiriska 

materialet. Det analytiska perspektivet är därmed även sammanvävt med 

metodologiska överväganden och verktyg för analysens genomförande, vilket 

utvecklas i kapitel 4. Diskussion och reflektion kring det analytiska 

perspektivets möjligheter och begränsningar utvecklas i kapitel 6.  

 

Perspektiv på policy, utvärdering och styrning 
Analysen av de idrottspolitiska utredningarna och utvärderingarna bär i den 

här avhandlingen likhet med ett större policyanalytiskt projekt som innebär 

att förstå hur styrning opererar (Bacchi, 2009; Marston & McDonald, 2009). 

Policy, utredning och utvärdering ses därmed som centrala styrmedel i 

samtidens politiska landskap (Miller & Rose, 2008; Rombach & Sahlin-

Andersson, 2003). Valet av governmentality som analytiskt perspektiv 

härrör framförallt till en diskussion som bland annat Hill (2005) beskriver 

som en postmodern kritik av en traditionell syn på policyprocessen. Den 

traditionella, tidiga forskningen kring policy utvecklades i samklang med den 

moderna välfärdsstatens framväxt och med antaganden om att regeringar 

kunde reagera på fasta och identifierbara sociala ‘problem’ och därtill lösa 

dem på ett bästa sätt (Bacchi, 2009; Hill, 2005). Detta bygger på en idé om 

att styra samhället och dess sociala och ekonomiska problem genom objektiv 

och rationell samhällsvetenskap och kunskapsbaserade rationaler, 

interventioner och lösningar (Hill, 2005; Parsons, 1995; Wisselgren, 2008; 

Wisselgren & Jones, 2015). Den tidiga policyforskningen bidrog till att 

identifiera och definiera problemområden (arbetslöshet, fattigdom, 

sjukdom), kunskapa om dem, utreda och utvärdera, förbättra och stärka 

argumentation, samt ge förslag på åtgärder och konstruera lösningar och 

interventioner som ansågs nödvändiga för att effektivisera samhället och det 

politiska beslutsfattandet (Miller & Rose, 2008; Wisselgren, 2008; 

Wisselgren & Jones, 2015). På ett liknande sätt menar Dahler-Larsen (2012) 

och Schwandt (2009) att utvärdering i grunden vilar på en övergripande 

upplysnings- och modernitetstanke; att information, kunskap och 

upplysning leder till lärande, gör samhällen bättre och effektivare och driver 

förändring (Dahler-Larsen, 2012; Dahler-Larsen & Schwandt, 2012). De 

frågor som motiverade den traditionella policyforskningen var – och är 

fortfarande i viss mån – till största delen fokuserade på: Vad är problemet? 

Hur ska program och interventioner bäst designas för att uppnå 

eftertraktade resultat? Vad blev resultatet? Hur presterade olika aktörer? 
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Vilka variabler förklarar eventuell förändring? (Hill, 2005; Parsons, 1995). I 

mångt och mycket menar jag att ett sådant traditionellt teoretiskt perspektiv 

på policyprocessen genomsyrar den svenska regeringens egen beskrivning av 

det politiska utrednings- och utvärderingsarbetet. Det vill säga, att 

identifiera och utreda en viss fråga eller problemområde, skaffa underlag, ta 

fram kunskap och fakta, analysera, och lägga fram förslag för kommande 

åtgärder och politiska ställningstaganden (Sveriges regering, 2017). 

 

Policyforskning ur ett kritiskt eller konstruktionistiskt perspektiv är snarare 

skeptisk till att staten genom identifierandet av sociala problem och genom 

objektiva kunskapsbaserade program kan lösa problem och nå framgång. 

Istället menar Bacchi (2009) att det sätt som regeringar, liksom vi alla, talar 

om sociala ‘problem’ och ger förslag på hur man bör ‘ta itu’ med dem, ger 

dessa en viss form och betydelse. Policy konceptualiseras därmed som 

konstruerande eller definierande av problem och lösningar och är genom en 

sådan förståelse aktiva i skapandet av särskilda sätt att förstå olika frågor 

och problemområden. ‘Problem’ förstås och existerar därmed också i olika 

skepnad beroende på socialt, kulturellt och historiskt sammanhang (Simons 

et al., 2009; Bacchi, 2009). Policy och utvärdering ses ur det perspektivet 

både som maktutövning och som kunskapsproduktion genom dess 

interrelation med, och produktion av, sanning, kunskap och diskurs vilket 

möjliggör och begränsar vad som kan sägas och tänkas, av vem, när och med 

vilken auktoritet (Bacchi, 2009; Ball, 1993; Marston & McDonald, 2009; 

Miller & Rose, 2008). Utvärdering ska på ett liknande sätt förstås som ett 

sätt att definiera verkligheten, en form av meningsskapande, och inte som ett 

sätt att objektivt mäta eller beskriva verkligheten (Dahler-Larsen, 2012). I 

den meningen har utvärdering liksom policy olika verklighetseffekter i 

termer av att de definierar tolkningsramar och världsbilder, ger riktning och 

styr innehåll, värderingar, orienteringar, tolkningar och praktiker i riktning 

mot en särskild konstruktion av verkligheten (Bacchi, 2009; Dahler-Larsen, 

2012; Sam & Jackson, 2004; Sam & Macris, 2014;). Det betyder, vilket också 

är centralt inom governmentality-perspektivet, att policy och utvärdering 

också konstituerar sociala identiteter och relationer och vilar på en 

uppsättning gemensamma förståelser om vad det innebär att vara människa 

i dagens västerländska samhälle (Bacchi, 2009; Dean, 2010; Dahler-Larsen; 

2012; Power, 1999; Schwandt, 2009). Det är en gemensam förståelse som är 

moral-politisk och intimt relaterad till styrning eftersom den återspeglar 

idéer om vad individer och samhällen ska göra, hur de ska förstå sig själva, 

hur beslut ska fattas, interventioner designas och hur styrning ska göras 

verksam (Miller & Rose, 2008; Schwandt, 2009). Jag har framförallt använt 

mig av tanken att idrottspolitisk utredning och utvärdering, som 

kunskapsbaserad styrningsstrategi, ger form åt idrottspolitiska problem och 

lösningar, samt formar särskilda förståelser av idrott och idrottsdeltagande. 
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Governmentality 
Foucault lanserade sina tankar om governmentality under 1970-talet och det 

användes och utvecklades av andra forskare framförallt under 1990-talet i 

relation till olika forskningsområden såsom galenskap, hälsa, välfärd, 

produktion, sexualitet, barndom och pedagogik (Rose, 1999). Begreppet fick 

förnyad auktualitet under 2000-talet i och med de engelskspråkiga 

överssättningarna av Foucaults originalföreläsningar från sent 1970-tal; 

Security, territory, population (Foucault, 2007) och The birth of biopolitics 

(Foucault, 2008). Utöver Foucaults översatta originaltexter har jag 

framförallt använt mig av Dean (2010), Gordon (1991), Miller och Rose 

(2008) och Rose (1999) och deras förtydliganden och utveckling av 

begreppet. Foucault utvecklade governmentality som ett sätt att 

konceptualisera och förstå samtida liberal styrning och makt genom att skilja 

det från bland annat suverän makt (sovereign/juridicial power) och 

disciplinär makt (disciplinary power) (Biebricher, 2016; Dean, 2010; 

O’Farrell, 2005). Suverän eller juridisk makt ses som baserad på lagar och 

kräver subjekts laglydnad och regelefterlevnad, medan disciplinär makt ses 

som övervakning, reglering och organisering av fogliga subjekt (Dean, 2010). 

Governmentality, eller styrningsmentalitet, definieras istället i vid mening 

som ‘the conduct of conduct’; makt som, utan juridiskt tvång eller 

disciplinering, formar, leder, guidar eller påverkar tankar, känslor, 

beteenden och handlanden i riktning mot eftertraktade normer och 

eftersträvade resultat, främst genom individers och kollektivs tillskrivna 

frihet och förmåga till självstyrning (Dean, 2010; Foucault, 1994a, 1994b; 

Miller & Rose, 2008; Rose, 1999). Maktbegreppen suveränitet, disciplinering 

och governmentality refereras dock inte till varandra som helt ömsesidigt 

uteslutande varandra utan som en triad. Triaden suveränitet-disciplinering-

governmentality är istället närvarande och aktiva i större eller mindre 

utsträckning vid olika tidpunkter och i relation till olika samhällssfärer, 

institutioner och samhällsprocesser. Gemensamt är att de tre maktformerna 

har befolkningen och optimeringen av hälsa, välfärd, lycka, säkerhet och 

produktivitet som sitt främsta mål (Dean, 2010).  

 

Foucaults intresse för liberal styrning tar sin utgångspunkt i att liberalism 

vanligtvis konceptualiseras som en politisk doktrin, ideologi, filosofi eller 

ekonomisk teori som verkar för att maximera individuell frihet och försvara 

denna mot statlig dominans och förtryck. I en sådan förståelse av liberalism 

betraktas politisk makt och styrning som något negativt och repressivt och 

som något som behöver minimeras till förmån för ökad individuell frihet 

(Hindess, 1995; Rose & Miller, 1992). Men, Foucault och ett antal författare 

som tar utgångspunkt i hans arbeten om politisk styrning (exempelvis Rose 

1999; Dean, 2010), konceptualiserar istället liberalism som ett särskilt sätt 

att tänka och handla i vilken den individuella friheten i första hand är en 
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produkt av politisk styrning snarare än en återspegling av en naturlig 

individuell frihet som måste skyddas från statens intrång. Frihet blir således 

en effekt av styrning som främjar en viss sorts ‘livsform’ som betonar 

personlig autonomi, oberoende, ansvarstagande och förmåga till 

självstyrning (Hindess, 1995). Friheten förmår därmed individer och 

kollektiv att agera gott självmant, snarare än att juridiskt kräva lydnad och 

bestraffa (suveränitet) eller genom att reglera, organisera och övervaka 

(disciplinering). I relation till den svenska idrottspolitiken kan det ‘implicita 

kontraktet’ mellan staten och idrottsrörelsen (Norberg, 2004, 2011) som jag 

beskrev i kapitel 2 förstås utifrån en sådan självstyrnings-ansats. Genom att 

tillskriva idrotten självständighet och främja den att självmant bidra till 

samhällsnytta och öka idrottsdeltagandet kan styrningen konceptualiseras 

som att den försöker operera genom idrotten, snarare än att makt utövas 

över idrotten genom tvång och reglering. Omförhandlingen av kontraktet, i 

vilket de idrottspolitiska målformuleringarna har blivit tydligare och 

gransknings- och utvärderingsaktiviteterna mer närvarande, talar för en mer 

reglerande och disciplinerande svensk idrottspolitik (Fahlén, 2017; Fahlén & 

Stenling, 2016; Norberg, 2011).          

 

Även om governmentality konceptualiseras utifrån liberala värden och ideal 

om människors frihet, självständighet och rättigheter, så är detta villkorat i 

relation till en bio-politik som handlar om att optimera befolkningen och få 

människor att handla i enlighet med vissa mål, såsom välstånd, rikedom, 

produktivitet, hälsa, demokrati, glädje och lycka (Foucault, 2008; Rose, 

1999). Det är en politik som till exempel riktar sig mot att optimera familj, 

boende, arbetsmiljö, livsstilar, idrott och fysisk aktivitet, folkhälsa, migration 

och ekonomisk tillväxt (Dean, 2010; Rose & Miller, 1992). Utgångspunkten 

är med andra ord att liberal styrning formar friheten, leder befolkningen och 

optimerar nationen i riktning mot det som anses eftersträvansvärt, men utan 

att kontrollera eller förstöra den formellt tillskrivna autonomin. Det sker 

istället genom att tala till individers och kollektivs behov, friheter och 

rättigheter och till deras inre förmåga att förbättra sig själva, genom sin 

kapacitet av självkontroll och av att kunna göra egna goda val för att uppnå 

just hälsa, välfärd, lycka eller frihet. På det sättet har styrning och makt en 

tänkt självreglerande funktion som bygger på att människor känner att det 

är den inre fria viljan som styr (Rose, 1999). De svenska idrottspolitiska 

målen som finns beskrivna i kapitel 2 och som återkommer i min analys, 

bygger till stor del på begrepp som ‘bidra till’ och ‘främja’ samt ‘fri och 

självständig idrottsrörelse’, ‘god hälsa’, ‘god etik’, ‘integration’, ‘livslångt 

intresse’, ‘inflytande’ och ‘ansvar’. Dessa begrepp menar jag kan förstås 

utifrån en sådan konceptualisering av liberalism som handlar om att förmå 

såväl idrotten som idrottsdeltagaren att införliva de politiska målen i sig 

själva och agera gott i riktning mot dem. Eller som Green (2007) 
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argumenterar för i relation till den brittiska idrottspolitiken, så är det en 

avancerat liberal tankemodell som handlar om att genom att främja 

idrottsdeltagande skapa ‘aktiva medborgare’ som kan ta hand om sig själva.    

 

Samtida policyforskare som refererar till governmentality och/eller 

närliggande begrepp som exempelvis politiska rationaliteter, policydiskurser 

och makt- och kunskapsrelationer, fokuserar ofta på att analysera skiften i 

politiska rationaliteter och styrningsteknologier, liknande det skifte från 

socialliberalism till avancerad liberalism som jag beskrev i kapitel 2. I 

relation till olika politik- och kunskapsområden analyseras då hur olika sätt 

att tänka och handla genomsyrar definitioner, hur problem uppmärksammas 

och hur man tänker sig en lösning på problemen, samt hur det skiftar över 

tid. Fejes (2006) analyserar till exempel diskurser om livslångt lärande och 

formandet av den vuxna livslångt lärande individen. Dahlstedt (2008, 2009) 

analyserar på ett liknande sätt demokratipolitik, aktiveringspolitik och 

mobiliseringen av multietniska förorter. I relation till idrottspolitik har till 

exempel Piggin et al. (2009a) analyserat diskurser, kunskaps- och 

sanningsanspråk i den Nya Zeeländska idrottspolitiken. Andra exempel som 

inte direkt är relaterade till idrottspolitik men som jag menar har betydelse 

för dess förståelse är till exempel studier som belyser makt- och 

kunskapsrelationer i relation till områden som folkhälsa/ohälsa och fysisk 

aktivitet. Till exempel har Gard och Wright (2005) argumenterat för att ‘the 

obesity epidemic’ är en sammansmältning av vetenskap, moral och ideologi. 

Piggin och Bairner (2016) tar det argumentet ett steg längre och menar att 

det fysiologiska kunskapandet om ‘problemet’ med övervikt, fetma och andra 

hälsoproblem nu har skapat föreställningar om en ‘global fysisk inaktivitets-

pandemi’. Därtill har Larsson (2013) genom sin studie av medicinsk och 

idrottsfysiologisk kunskap och kön/genus visat att den är intimt relaterar till 

sociala normer, makt och styrning på idrottens arena. I dessa, och andra 

governmentality-studier, återkommer några teman i termer av analytiskt 

fokus som jag har förhållit mig till under avhandlingsarbetet. Ett 

återkommande fokus handlar om att analysera problematiseringar och 

politiska rationaliteter. Ett annat relaterat fokus handlar om makt- och 

kunskapsrelationer. Därtill analyseras ofta styrningsteknologier och hur man 

från politiskt håll avser att lösa identifierade problem. Ett ytterligare centralt 

tema handlar om att analysera styrningens relation till individ och kollektiv 

och formandet av olika eftertraktade subjekt. 

 

Problematiseringar och rationaliteter 

För Foucault (2001) var det centralt att analysera problembilder och 

problematiseringsprocesser, det vill säga hur det är möjligt att, och varför, 

vissa beteenden, fenomen och praktiker blir till problem och föremål för 

intervention vid olika tidpunkter i historien. Det är med andra ord ett synsätt 
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som menar att problem och därmed styrningspraktiker för att åtgärda 

problemen är i tillblivelse. Utifrån ett tillblivelseperspektiv är en 

problematisering inte en naturlig effekt eller automatisk konsekvens av en 

historisk kontext eller situation, utan ett konstruerat svar som skapas genom 

reflektion och tanke, på en situation som anses behöva intervention och 

förändring (Bacchi, 2009; Biebricher, 2016; Dean, 2010; Foucault, 2001). 

Det här betyder att en specifik situation och händelse inte i sig självt 

erbjuder en specifik förståelse av, eller svar på, ett problem, utan är 

beroende av en rad olika sanningar, språkliga mönster, kunskapsformer, 

rationaliteter och expertkunskaper som är specifika för den tid då de 

uttrycks. Särskilda tänkare, politiker, experter eller utredare och utvärderare 

bidrar till, att vid olika tidpunkter, problematisera särskilda aspekter av 

individen, befolkningen och samhället, eller som i det här fallet, idrotten och 

idrottsdeltagaren, som anses vara i behov av åtgärd, förbättring och 

förändring. Sådana skiften i tänkande kan till exempel förstås i relation till 

skiftet från socialliberalism till avancerad liberalism som jag beskriver i 

kapitel 2, och skiftet inom idrottspolitiken från att skapa praktiska 

förutsättningar för deltagande i idrott till att aktivera individens egna 

intressen, ansvar och delaktighet (Green, 2007). Svar som ges på olika 

situationer och problem kan därmed sägas reflektera hur olika sociala, 

kulturella och historiska förhållanden möjliggör vissa kunskapsformer och 

sanningar som är specifika för den tid då de uttrycks och som möjliggör och 

sätter gränser för vårt sätt att tänka och handla och förstå oss själva (Bacchi, 

2009; Dean, 2010). En politisk styrningsrationalitet kan alltså sägas 

konstruera en styrbar värld genom dess särskilda sätt att tänka, tala och 

kunskapa om problem samt om de mål och moraliska ideal som ska uppnås. 

Politik, genom att uppmärksamma och föreställa sig problem samt lösningar 

på problem, föreställer sig samtidigt ett godare liv och en bättre värld baserat 

på vissa mål, syften, ideal och principer (Bacchi, 2009; Dean, 2010; 

Foucault, 2001; Rose & Miller, 1992).  

 

Makt- och kunskapsrelationer 

Governmentality är med andra ord en makt- och kunskapsrelation. Makt och 

kunskap ur Foucaults perspektiv ses som intimt sammanflätade med 

varandra i en historisk utvecklingsprocess av sanningsskapande och 

samhällsförbättrande strävanden (Foucault, 1980a). Ur det perspektivet 

baseras styrning och makt på kunskap eller diskurser om det som är 

maktens föremål; för att kunna utöva makt måste man veta något om det 

som är objekt för styrningen. I synnerhet det vetenskapliga kunskapandet 

om medborgares totala livssituation, hälsostatus, demografi och 

familjeförhållanden, anses ha stor betydelse för att göra maktutövningen och 

styrningen verksam och effektiv. Kunskapen skapar därigenom möjliga 

alternativ för individer och kollektiv att förhålla sig till, vilket bidrar till att 
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deras val i viss mån styrs till att vara av ett visst slag och i linje med vissa 

politiska mål. Över tid sker det en konstant utveckling av vad som är relevant 

kunskap och sanning, men dåtidens relation mellan makt, kunskap och 

sanning påverkar även formandet av vår nutid (Foucault, 1991). Att studera 

makt ur det här perspektivet innebär inte att studera makt eller maktens 

ursprung hos staten, aktörer, organisationer eller centrala institutioner per 

se. Maktrelationer finns snarare överallt och opererar i olika institutioner 

och sociala praktiker och i ständigt cirkulerande relationer mellan 

människor. Politik, makt och kunskap ses i det här perspektivet som 

historiskt, kulturellt och socialt konstruerad och reproducerad genom sociala 

relationer och en mängd olika samhällssfärer som priviligierar vissa 

sanningar, praktiker och subjektiviteter. Makt och dess koppling till sanning 

och kunskap ses ur Foucaults (1980a; 1994a) perspektiv dessutom som 

något positiv och produktivt snarare än negativt och repressivt. Makt och 

kunskap producerar verkligheter, sanningar, objekt och subjekt och 

möjliggör därmed också styrning utan tvång och dominans. Det 

idrottspolitiska utredandet och utvärderandet och dess användande av till 

exempel fysiologisk och medicinsk expertis, menar jag i likhet med till 

exempel Larsson (2013), kan ses som en sådan makt- och kunskapsrelation 

som syftar till att göra idrotten och idrottande människor styrbara utan att 

formellt lagstadga, reglera eller kontrollera och utan att förstöra deras 

formella frihet och självständighet (Dean, 2010; Miller & Rose, 2008).  

 

Styrningsteknologier och lösningsstrategier 

Governmentality-perspektivet konceptualiserar också styrning som en 

domän av strategier, tekniker och förfaranden som försöker göra olika 

policys och program operativa och verksamma. Styrning är därmed en 

praktisk, teknisk, metodisk och lösningsorienterad aktivitet som 

materialiserar diskurser, normer och maktrelationer (Dean, 2010; Miller & 

Rose, 2008). Hur problem uppmärksammas, tänks, talas och kunskapas om 

bidrar till hur tekniker, interventioner och lösningsstrategier utformas. 

Governmentality-perspektivet riktar uppmärksammhet mot hur styrande 

myndigheter, experter och andra auktoriteter använder en rad olika 

mekanismer, tekniker, metoder och instrument för att kalkylera, 

kategorisera och mäta, samt analysera och rapportera, det som anses vara 

problematiskt och i behov av åtgärd. Det handlar bland annat om att sätta 

upp standarder och mätbara mål mot vilket människors och kollektivs 

handlingar sedan kan jämföras, bedömmas och föreslås vara i behov av 

förändring. Rose och Miller (1992) menar till exempel att inskription, 

beräkning och statistik är centrala styrningsteknologier för att transformera 

verkligheten till att bli stabil, beräkningsbar och jämförbar. Dean (2010) 

konceptualiserar liknande teknologier som prestationsteknologier eftersom 

de avser att sätta standarder mot vilka olika individers och institutioners 



  

34 

prestationer ska jämföras. Sam och Macris (2014) och Fahlén (2017) 

identifierar sådana prestationsmätsystem i idrottspolitiken som centrala 

mekanismer för att styra och reglera idrotten i en viss riktning, vilket därtill 

medför en rad konsekvenser och effekter i idrottens praktik och 

organisation. Det idrottspolitiska utredandet och utvärderandet som jag 

undersöker i den här avhandlingen använder också liknande mekanismer 

genom bland annat indikatorer för att mäta och utvärdera idrott och 

idrottsdeltagande. I allmänhet är utredning och utvärdering metodiskt då 

det samlar in och kategoriserar information, data och expertkunskap för att 

analysera och rapportera om slutsatser. Därtill är det ett lösningsorienterat 

arbete eftersom den baserat på sitt insamlade material och sina analyser och 

slutsatser, erbjuder förslag, lösningar och metoder för hur styrningen 

praktiskt ska genomföras och göras effektivare (Dean, 2010). I likhet med 

ovanstående resonemang om problematiseringar, rationaliteter, makt och 

kunskap är sådan tekniker, metoder och lösningsstrategier inte neutrala utan 

både möjliggör och sätter gränser för olika sätt att tänka och handla i 

relation till de problem som undersöks och föreslås lösas.   

 

Formandet av individuella och kollektiva subjekt 

Governmentality handlar också till stor del om att policy-, styrnings- och 

maktprocesser, genom olika problematiseringar, rationaliteter och 

kunskapsformer, tekniker och strategier, förutsätter, producerar, formar och 

omformar eftertraktade subjekt. Samtidigt skapas dess motsats, det icke-

eftertraktade subjektet (Foucault, 1994b). Vetanden och diskurser om olika 

målgrupper tenderar att tillskriva människor vissa egenskaper, intressen, 

kompetenser och behov, vilka därmed görs till möjliga föremål för olika 

riktade insatser. Hur subjekt konstrueras och positioneras ger 

förutsättningar för vissa subjekt att finnas och erbjuder således såväl 

möjligheter som begränsningar för människor att aktivt forma sig själva. I 

relation till detta blir det relevant att ställa frågor kring vem den 

eftertraktade alternativt icke-eftertraktade människan föreställs vara. Det 

innebär att undersöka vilken status, vilka kapaciteter och egenskaper, och 

rättigheter och ansvar, människor förutsätts ha och som olika policys och 

program försöker forma på olika sätt (Dean, 2010). I den här studien 

handlar det specifikt om att undersöka vem den idrottande alternativt icke-

idrottande människan föreställs vara. Svender et al. (2012) hade ett liknande 

förhållningssätt när de till exempel undersökte diskursiva konstruktioner av 

flickor i en idrottssatsning i Sverige. Agergaard et al (2015) och Stenling 

(2015) har även belyst konstruktionen av invandraren i relation till nya 

politiska strategier och nya former av idrottsorganisering. 

Programsatsningar, organisering eller politik bestämmer dock inte 

subjektivitet utan möjliggör och främjar vissa subjekt att formas framför 

andra (Dean, 2010). Den är med andra ord endast framgångsrik i den mån 
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människor faktiskt upplever sig själva som sådana subjekt och konstituerar 

sig själva med de kapaciteter, attribut och status som eftertraktas och 

tillskrivs dem (Dean, 2010). Subjektet i Foucaults (1994b) mening tillskrivs 

också en aktiv roll med möjlighet till andra handlingar än de eftertraktade. 

Han talar också specifikt om möjligheten till motstånd och mot-uppförande 

(Biebricher, 2016; Foucault, 2007). Det fria, aktiva och självständiga 

subjektet är till exempel en förutsättning för och själva kärnan i 

liberaliserade moderna samhällen. För att liberala maktprocesser ska 

fungera ska det fria subjektet helst införliva normer och ideal i sig själv och 

av egen fri vilja, men tvingas inte till det och har därmed utrymme för andra 

aktiva handlingar som inte är i linje med mål och ideal. Utan fria subjekt 

förvandlas makten till förtryck, vilket inte är idealet i modern tid. Men, för 

att återkoppla till tidigare resonemang, friheten kräver även institutioner och 

styrningspraktiker som kan forma friheten i ‘rätt’ riktning och vägleda de 

självstyrande individerna att välja ‘rätt’ för sig själv och för andra. I den här 

studien säger jag dock ingenting om styrningens faktiska framgång eller hur 

de eventuellt införlivar (eller gör motstånd mot) normer och styr sig själva i 

riktning mot dominerande subjektskonstruktioner. Istället belyser jag de 

möjlighetsvillkor och förutsättningar som konstituerar subjekt, det vill säga 

de diskursiva villkoren för vilka vissa subjekt och inte andra ges betydelse 

och prioritet i offentlig politisk retorik (Dean, 2010). Dessa olika 

dimensioner av analytiskt fokus, governmentality i allmänhet och 

problematiseringar, rationaliteter, teknologier, lösningsstrategier och 

formandet av subjekt i synnerhet har varit vägledande för analysen av det 

empiriska materialet. I nästa kapitel redogör jag för hur jag har tänkt kring 

och använt det analytiska perspektivet i analysens genomförande.   
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4. Metodologi 
Syftet med det här kapitlet är att redogöra för den metodologi som följer ur 

det analytiska perspektivet. Begreppet metodologi syftar därmed till att 

markera sammanvävningen mellan det analytiska perspektivet och det 

metodiska, det vill säga, hur jag har använt governmentality i mina analyser. 

I det första avsnittet målar jag upp grunddragen i den kritisk-reflexiva ansats 

som har genomsyrat avhandlingsarbetet. I det andra avsnittet redogör jag för 

urvalet av det empiriska materialet och i det tredje redogör jag för hur jag 

har tänkt och gått tillväga vid analysens genomförande. Till sist diskuterar 

jag artikelskrivandet och artiklarnas relation till varandra. Artiklarna 

summeras med fokus på analys och resultat i kapitel 5. All reflektion kring 

metodologins möjligheter och begränsningar utvecklas i kapitel 6.   

 

Kritisk reflexivitet 
Det analytiska perspektivet, vilket utgår från Foucaults begreppsapparat och 

governmentality, innebär att jag samtidigt anammat en metodologisk ansats 

av kritisk reflexivitet (Alvesson & Sköldberg, 2008; Bacchi, 2009; Bevir & 

Rhodes, 2016; Biebricher, 2016; Dean, 2010; Marston & McDonald, 2009; 

Rose, 1999, Simons et al., 2009). Foucaults arbeten gränsar, enligt Alvesson 

och Sköldberg (2008), till flera kritiska och reflexiva metodologiska ansatser 

där han ibland ses som representant för alltifrån kritisk teori, 

konstruktionism, en form av misstankens hermeneutik, strukturalism, 

poststrukturalism, postmodernism, diskursanalys till historisk sociologi. 

Foucault placerade dock sällan in sig själv i specifika vetenskapsfilosofiska 

fack och det är inte heller mitt primära syfte att göra här. Istället ska jag i 

detta kapitel redogöra för vad en övergripande kritisk reflexiv ansats 

inneburit för en rad metodologiska överväganden i denna avhandling. 

 

Alvesson och Sköldberg (2008) menar att kritisk samhällsvetenskaplig 

forskning ofta är orienterad mot att vara kritisk mot olika brister i hur 

sociala institutioner fungerar. Men, de menar att kritisk forskning snarare 

bör innebära en form av kritiskt tänkande eller reflektion som till exempel 

handlar om att ‘(1) identifiera och ifrågasätta de antaganden som ligger 

bakom vanliga sätt att varsebli, förstå och handla; (2) erkänna det inflytande 

som historia, kultur och social position har över uppfattningar och 

handlingar; (3) föreställa sig och utforska ovanliga alternativ som kan rubba 

rutiner och en etablerad ordning; (4) uppmärksamma olika, inte minst 

subtila, former för social dominans, och (5) vara tillbörligt skeptisk till varje 

kunskap eller lösning som påstår sig vara den enda sanningen eller det enda 

alternativet’ (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 283). Enligt denna uppfattning 

bör den kritiska forskaren utforska och diskutera de maktrelationer, 

antaganden, föreställningar och olika sätt att konstruera och resonera om 
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världen och människor som ofta tas för givna. Det handlar om att ifrågasätta 

snarare än bekräfta etablerade föreställningar och kunskapsformer som 

definierar vilka vi är, vad vi bör vara och sträva efter, samt hur vi bör leva 

våra liv. Genom att till exempel kritiskt analysera de gränser som sätts upp 

för oss och som definierar vårt varande, öppnar vi också upp för möjligheten 

att gå bortom dessa gränser. Gemensamt för Foucaults arbeten, exempelvis 

Sexualitetens historia. 1, viljan att veta (Foucault, 1980b) och Övervakning 

och straff: fängelsets födelse (Foucault, 1987) var ambitionen att påvisa och 

utmana sådana gränser, normer och kunskapsbaserade sanningar samt visa 

att det som ofta tas för givet i själva verket är sociala konstruktioner som är 

specifika för den tidsepok de verkar i. I Foucaults arbete var det kritiska 

perspektivet centralt och orienterat mot att granska relationer mellan 

kunskap och makt samt dess betydelse för synen på vad det innebär att vara 

en god människa. Därtill var det centralt för Foucault att undersöka hur 

detta kunde skifta över tid; en genealogisk ansats var ofta närvarande i hans 

analyser (Alvesson & Sköldberg, 2008; Dean, 2010). 

 

I mitt arbete har detta till exempel inneburit att jag intresserat mig för 

utredandets och utvärderandets kunskaps- och maktrelaterade karaktär 

samt för hur nya och gamla rationaler formas och omformas över relativt 

lång tid, från tidigt 1900-tal till tidigt 2000-tal. Utgångspunkten är att 

utredning och utvärdering är sociala fenomen som ingår i en historisk, 

social, politisk, etisk och vetenskaplig kontext som bidrar till att forma det 

som utreds och utvärderas. Det innebär att vad som utreds och utvärderas 

samt hur detta görs, inte undgår att antingen stödja (reproducera) eller 

utmana existerande politiska utgångspunkter och sociala förhållanden 

(Alvesson & Sköldberg, 2008; Dahler-Larsen, 2012). Olika intressen gynnas 

respektive missgynnas beroende på vilka frågor som ställs, samt hur 

verkligheten tolkas och representeras. Dessa frågor och tolkningar är således 

inte neutrala utan bidrar till att konstruera olika politiska förhållanden och 

ideal. Därmed förstås inte kunskap och makt som frikopplade från varandra 

(Foucault, 1980a). En annan utgångspunkt är att det är den tolkande och 

reflexiva forskarens uppdrag att problematisera och reflektera över frågor 

som tycks givna eller oproblematiska. I mitt arbete handlar det bland annat 

om att kritiskt reflektera över föreställningar om idrottens samhällsnytta och 

vikten av idrottsdeltagande. Den här formen av kritiskt tänkande är grunden 

för en form av reflektion med vilken jag själv har försökt se på, och arbeta 

med, det idrottspolitiska empiriska materialet.   

 

Det empiriska materialet 
Det material jag i denna avhandling har analyserat, utgörs av officiella 

idrottspolitiska utredningar och utvärderingar publicerade under perioden 

1922-2015. Det är dels betänkanden som publicerats i serien Statens 
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offentliga utredningar, och dels rapporter som publicerats inom ramen för 

det nya idrottspolitiska utvärderingssystemet som administreras av Centrum 

för idrottsforskning. I det följande benämner jag det empiriska materialet för 

utredningar eller SOU när jag hänvisar till statens offentliga utredningar och 

utvärderingar när jag hänvisar till CIF:s rapporter.  

 

Urval och argument för relevansen av det empiriska materialet är teoretiskt 

grundat. Det teoretiska argumentet är att dessa officiella politiska dokument 

ger uttryck för styrningsambitioner och därmed möjliggör en analys av hur 

styrning opererar och skiftar över tid (se exempelvis Bacchi, 2009; Marston 

& McDonald, 2009; Miller & Rose, 2008, Piggin, 2014). Det vill säga, dessa 

dokument identifierar problemområden, kunskapar och talar om problemen, 

samt föreslår lösningar för att lösa problemen, därtill producerar de 

eftertraktade subjekt och relationer (se kapitel 3 för resonemang om detta). I 

den svenska politiska, samhälleliga och forskningsbaserade retoriken ges 

officiella och offentliga utredningar och utvärderingar status och betydelse. 

Enligt till exempel Johansson (1992) spelar officiella dokument såsom 

Statens offentliga utredningar en viktig roll i den politiska beslutsprocessen 

och i offentliga diskussioner. Dessa dokument är i vissa fall resultat av 

omfattande diskussioner, vetenskapliga analyser och politiska överväganden 

och utgör grunden till beslut som eventuellt sedan tas i svenska riksdagen. 

Offentliga utredningar och utvärderingar är intressanta ur den synvinkeln 

att de i stor utsträckning är beroende av kunskapsproduktion i relation till 

särskilda politiska problem och mål som ska uppnås (Wisselgren, 2008; 

Wisselgren & Jones, 2015). På så sätt kan de förstås som kunskapsbaserade 

uttryck för politisk makt och vilja att styra (Bacchi, 2009; Fejes, 2006; 

Lövgren, 2007; Olsson, 1997; Rose, 1999). De kan också förstås som viktiga 

instrument och styrmedel i sig själva (Miller & Rose, 2008; Rombach & 

Sahlin-Andersson, 2003). 

 

Utredningarna och utvärderingarna är även intressanta utifrån ett 

tidsperspektiv. De har kommit till vid olika tidpunkter när man från politiskt 

håll har identifierat ett behov av utredning och utvärdering i relation till 

särskilt identifierade problemområden. Problematiseringar är, enligt Dean 

(2010), sällsynta och uttrycks vid specifika tidpunkter när något definieras 

som problematiskt och i behov av åtgärd. Utredningarna och 

utvärderingarna signalerar med andra ord något om centrala frågor 

relevanta för sin tid och säger något om den bredare samhällskontexten vid 

tiden för utredning och utvärdering. Därutöver har ett flertal andra forskare 

med liknande teoretiska perspektiv argumenterat för att dessa typer av 

dokument är relevanta att studera och analysera (Dahlstedt, 2008; Fejes, 

2006; Olsson, 1997).  

 



  

40 

Urval 

Inom ramen för svensk idrottspolitisk utredning och utvärdering har en rad 

officiella betänkanden och rapporter publicerats i nästan hundra år. Det 

empiriska materialet som ligger till grund för min analys är ett urval av dessa 

utredningar och utvärderingar, publicerade mellan 1922-2015. Det är i första 

hand de dokument som har publicerats med status som huvudrapporter som 

har analyserats. Dessa rapporter såg jag som mest centrala och omfattande i 

sitt uttryck för idrottspolitiska styrningsambitioner. Andra typer av officiella 

tryck, såsom direktiv, kompletterande utredningar och 

regeringspropositioner har övergripande lästs som en viktig del av 

huvudrapporternas förutsättningar, resonemang och förslag. Urvalet av 

materialet genomfördes i två steg, vilka beskrivs nedan. 

 

Statens offentliga utredningar av statens stöd till idrotten 

I ett första steg valdes samtliga idrottspolitiska utredningar av statens stöd 

till idrotten som publicerats i serien Statens offentliga utredningar ut för 

analys. Dessa utredningar publicerades mellan perioden 1922-2008 och är 

fem till antalet (SOU 1922:08, 1957:41, 1969:29, 1998:76, 2008:59). 

Beskrivningar och analyser av dessa fem SOU (se nedan) finns även mer 

ingående presenterade i Artikel 1 och 2: 

 

1. SOU 1922:08. Utredning angående statsunderstöd för idrottens 

främjande avgiven av tillkallade sakkunniga. 

2. SOU 1957:41. Idrotten och samhället. Betänkande om statens stöd till 

idrott och friluftsliv.  

3. SOU 1969:29. Idrott åt alla. Betänkande avgivet av Idrotts- 

utredningen. 

4. SOU 1998:76. Idrott och motion för livet. Statens stöd till 

idrottsrörelsen och friluftslivets organisationer: betänkande. 

5. SOU 2008:59. Föreningsfostran och tävlingsfostran. En utvärdering 

av statens stöd till idrotten. Betänkande av Idrottsstödsutredningen. 

 

Kortfattat är Statens offentliga utredningar en serie av rapporter och 

betänkanden som avges från utredningskommittéer, grupper eller enskilda 

personer, som tillkallats på grund av ett regeringsbeslut. Kommittén har ett 

utredningsuppdrag att utreda en viss fråga eller problemområde, skaffa 

underlag, ta fram fakta, analysera dem, och lägga fram förslag för 

kommande åtgärder och politiska ställningstaganden. Uppdraget formuleras 

av ansvarig enhet på respektive departement i ett så kallat 

utredningsdirektiv och formuleras beroende på vilken fråga som ska 

besvaras. I kommittéarbetet ingår ofta politiker, specialister, experter, olika 

intressegrupper, och den politiska oppositionen (Sveriges regering, 2017). 
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Centrum för idrottsforsknings uppföljning av statens stöd till idrotten 

I ett andra steg valdes ett antal idrottspolitiska utvärderingar som 

publicerats inom ramen för Centrum för idrottsforsknings 

uppföljningsarbete av statens stöd till idrotten ut för analys. Denna 

empiriska förskjutning från statens offentliga utredningar till CIF:s 

utvärderingssystem ska framförallt förstås som ett resultat av analysen av 

den senaste statliga utredningen Föreningsfostran och tävlingsfostran (SOU 

2008:59). Det förslag som gavs i denna utredning om att införa ett nytt 

utvärderingssystem såg jag som ett centralt uttryck för nya samtida 

styrningsstrategier och den ökade politiska betoningen på idrottens 

samhällsnytta och vikten av idrottsdeltagande. Därmed betraktade jag även 

utvärderingarna som intressanta och relevanta för att förstå idrottspolitisk 

styrning (se liknande resonemang i kapitel 3).  

 

De utvärderingar som valdes ut för analys publicerades mellan perioden 

2011-2015 och är totalt 12 till antalet, varav fem är sammanfattande 

huvudrapporter (CIF 2011:1, 2012:1, 2013:1, 2014:1, 2015:1) och sju är 

fördjupningsstudier (CIF 2011:2, 2011:3, 2012:3, 2013:2, 2013:3, 2015:2, 

2015:3). De rapporter som valdes ut hade ett tydligt fokus mot 

idrottsdeltagande. Rapporter som valdes bort fokuserade till exempel på 

elitidrott, styrelsearbete eller idrottsföreningars ekonomi och ansågs därmed 

inte i lika hög grad handla om idrottens samhällsnytta eller 

idrottsdeltagande. Beskrivningar och analyser av dessa 12 CIF-rapporter (se 

nedan) finns även mer ingående presenterade i Artikel 3: 

 

1. CIF 2011:1. Uppföljning av statens stöd till idrotten 2010.  

2. CIF 2011:2. För barnets bästa. En antologi om idrott ur ett 

barnrättsperspektiv. 

3. CIF 2011:3. Ett idrottspolitiskt dilemma. Unga, föreningsidrotten och 

delaktigheten.  

4. CIF 2012:1. Statens stöd till idrotten – Uppföljning 2011.  

5. CIF 2012:3. Vem platsar i laget? – en antologi om idrott och etnisk 

mångfald.  

6. CIF 2013:1. Statens stöd till idrotten – Uppföljning 2012.  

7. CIF 2013:2. Spela vidare – en antologi om vad som får unga att 

fortsätta idrotta.  

8. CIF 2013:3. Dolda utmaningar – om unga idrottare med osynliga 

funktionsnedsättningar.  

9. CIF 2014:1. Statens stöd till idrotten – Uppföljning 2013.  

10. CIF 2015:1. Statens stöd till idrotten – Uppföljning 2014. 

11. CIF 2015:2. Idrottens pris – om idrottens kostnader och 

medlemskapets betydelse.  

12. CIF 2015:3. Recept för rörelse – 10 berättelser med hög puls. 
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Kortfattat kan Centrum för idrottsforsknings uppföljningsarbete beskrivas 

som en mer systembaserad granskning än vad utredningarna är. Oavsett 

benämning (CIF använder till exempel begreppet uppföljning) så har jag valt 

att använda begreppen utvärdering och utvärderingssystem som 

paraplybegrepp för att illustrera ett övergripande samhälleligt fenomen 

(Dahler-Larsen, 2012; Leeuw & Furubo, 2008). Distinktionen mellan 

utredning och utvärdering i mina analyser syftar därtill att markera ett skifte 

från något tillfälligt (utredning) till något systembaserat (utvärdering). Det 

vill säga, tillfälliga och enskilda statliga utredningar tillsätts när ett behov 

eller problem uppstår och formuleras, och dess betänkanden och rapporter 

publiceras enbart i samband med det specifika utredningstillfället. 

Utvärderingssystemet är i kontrast mer permanent, institutionaliserat, 

ekonomiskt understött och repetitivt i termer av regelbundenhet och med 

rapporter som publiceras årligen (Leeuw & Furubo, 2008). 

 

Sammantaget utgörs det totala empiriska materialet av 17 rapporter och 

omkringliggande dokument, varav de 10 huvudrapporterna omfattar cirka 

100-500 sidor vardera. De täcker nästan hundra år av utredande och 

utvärderande. I följande avsnitt redogör jag för de strategier som utvecklats 

för att analysera det empiriska materialet. 

 

Strategier för analysens genomförande 
Avhandlingens syfte, det analytiska perspektivet baserat på governmentality, 

och den reflexiva ansatsen har varit vägledande för analysens genomförande. 

För att utforma ett användbart analysverktyg har jag framförallt använt mig 

av Deans (2010), Miller och Roses (2008) och Roses (1999) centrala 

dimensioner eller begrepp som de har visat vara användbara i en 

governmentality-analys. Dessa känns igen från resonemanget om 

governmentality i föregående kapitel 3. Därtill har jag använt mig av de 

förslag som ges av forskare som särskilt sammanfogar governmentality med 

en policyanalytisk strategi (Bacchi, 2009; Marston & McDonald, 2009; 

Piggin, 2014). Det innebär att jag fokuserar på governmentality som ett sätt 

att förstå policyprocesser i allmänhet och det idrottspolitiska utredandet och 

utvärderandet i synnerhet.  

 

I allmänhet är det inte lätt att utveckla tydliga metodprinciper utifrån 

Foucault. Han var sällan tydlig med sin metod och hur han genomförde sina 

analyser. Därtill skiftade och förändrades metoden ständigt (Alvesson & 

Sköldberg, 2008; Bolander & Fejes, 2009). Dessutom är det få 

governmentality-studier som ger konkreta råd eller verktyg för hur man 

praktiskt går tillväga för att genomföra en Foucault-inspirerad analys 

(Marston & McDonald, 2009). Som en konsekvens av detta utvecklar 

forskare ofta egna verktyg och begreppsapparater, utifrån Foucaults 



  

43 

konceptuella tänkande, som stödjer och guidar deras analyser. Det 

analytiska perspektivet och nedanstående analytiska forskningsfrågor, som 

känns igen från det inledande kapitlet, har guidat mitt eget arbete med det 

empiriska materialet. 

 

Analytiska dimensioner och frågor 

Det analytiska fokus och centrala dimensioner eller begrepp som har visat 

sig vara användbara i en governmentality-policy-analys (Bacchi, 2009; Dean, 

2010, Miller & Rose, 2008; Piggin, 2014; Rose, 1999), kallar jag i kapitel 3 

för analytiska dimensioner; problematiseringar och rationaliteter, makt- och 

kunskapsrelationer, teknologier och strategier, samt formandet av subjekt. 

Dessa dimensioner förutsätter och är ömsesidigt beroende av varandra och 

ska således förstås som integrerade (Dean, 2010). Dimensionerna har 

genomsyrat arbetet med analysen av de idrottspolitiska utredningarna och 

utvärderingarna samt varit vägledande för formulerandet av avhandlingens 

tre teoretiskt inspirerade frågeställningar. Jag har framförallt strävat efter 

att göra verktygslådan med dimensioner, begrepp och forskningsfrågor till 

min egen och användbar i relation till syftet med avhandlingen. I min 

arbetsprocess har det inneburit att användandet av begreppen varierat och 

benämnts lite olika längs med hela forskningsprocessen och i de olika 

artiklarna. Syftet med det har dock inte varit att förvirra läsaren. Det ska 

snarare ses som just en process; att under resans gång pröva begreppens 

innebörd och göra begreppen till mina egna i de olika artiklarna. I följande 

avsnitt förtydligar jag hur jag har arbetat med de analytiska dimensionerna i 

artiklarna och framförallt i relation till de tre forskningsfrågorna jag 

formulerade i kapitel 1 och som jag sedan besvarar och diskuterar i kapitel 6.  

 

Den första forskningsfrågan berör sätt att tänka, tala och kunskapa om 

idrottspolitiska och samhälleliga problem, mål och ideal och handlar om att 

styrning och det idrottspolitiska utredandet och utvärderandet är en 

problematiserande, idealiserande och moralisk aktivitet (Bacchi, 2009; 

Dean, 2010; Miller & Rose, 2008; Piggin, 2014). Utredningarna och 

utvärderingarna förhåller sig därmed till, undersöker och analyserar, ett 

särskilt problemområde och förutsätter en bättre värld och samhälle, en 

bättre idrott, och ett bättre sätt att leva. Därtill handlar den första frågan om 

att det idrottspolitiska utredandet och utvärderandet är baserat på, och 

producerar, särskilda rationaliteter, diskurser och epistemologier (Bacchi, 

2009; Dean, 2010; Miller & Rose, 2008; Piggin, 2014). Med detta menas att 

problematiseringarna, idealen, undersökningarna och analyserna, framställs 

språkligt på vissa sätt och baseras på vissa vardagliga, politiska, eller i 

synnerhet, vetenskapliga kunskapsformer. Detta producerar i sin tur olika 

sorters sanningar och återspeglar hur olika sociala, kulturella och historiska 

omständigheter gör vissa sanningar möjliga framför andra. En startpunkt 
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för analysen är därmed att identifiera och undersöka de specifika situationer 

och tidpunkter då idrottspolitiken problematiserar och idealiserar någon 

aspekt av samhället, idrotten och individens beteende samt hur detta formas 

av ett särskilt sätt att tänka och kunskapa. I relation till frågan om idrottens 

eventuella samhällsnytta och vikten av idrottsdeltagande kan det handla om 

hälsa/ohälsa, ungdomens uppfostran, jämlikhet/ojämlikhet, eller ekonomisk 

(in-)effektivitet med statens medel. För att analysera det här 

problematiserandet, tänkandet och kunskapandet i det empiriska materialet 

har jag försökt identifiera och rekonstruera problematiseringarna som 

utredningarna och utvärderingarna engagerar sig i och erbjuder sig ha 

lösningar på (Bacchi, 2009; Piggin, 2014; Rose, 1999). Utifrån Bacchi (2009) 

och Dean (2010) har jag konstruerat och ställt frågor till materialet som 

handlat om: Vad är problemet som ska lösas? Hur är problemet konstruerat i 

relation till politiska mål och ideal? Hur talas och kunskapas det om 

problemet som ska lösas och idealen som ska uppnås? Enligt vilka 

konceptualiseringar, kategoriseringar, teorier och vetenskapliga 

kunskapsformer? I artiklarna fångas detta upp på lite olika sätt. I artikel 1 

återfinns det i de analytiska kategorierna ‘Problematisation’ och ‘Teleologies 

and incitements’. I artikel 2 återfinns det i ‘Problems and morality’ och 

‘Knowledge and discourse’. I artikel 3 inkluderas det i det lite bredare 

begreppet ‘Political rationalities’. Det återkommer även i artikel 4 trots att 

det inte utgör en specifik analytisk dimension eller fråga. 

 

Den andra forskningsfrågan berör tekniker, metoder och lösningsstrategier 

och handlar om att styrning samt det idrottspolitiska utredandet och 

utvärderandet är en teknisk, metodisk och lösningsorienterad aktivitet 

(Dean, 2010; Miller & Rose, 2008; Rose, 1999). Utredningarna och 

utvärderingarna mäter, kalkylerar och lägger fram förslag för politiskt 

övervägande om åtgärder. Styrningen är teknisk och metodisk dels i att 

samla in underlag för beslutsfattande och dels i att ge riktning åt vilka 

metoder som ska användas för förändring eller effektivisering. Denna 

styrningsteknikalitet säger något om hur utredandet och utvärderandet samt 

de politiska åtgärdsförslagen rent praktiskt går till (Dean, 2010; Rose, 1999). 

I relation till frågan om idrottens och idrottsdeltagandets samhällsnytta 

handlar den tekniska dimensionen till exempel om att använda olika 

utvärderingstekniker och vetenskapliga metoder för mäta och räkna 

deltagarmönster eller intervjua deltagare, analysera, rapportera, dra 

slutsatser och ge förslag på åtgärder, för att öka deltagandet i idrott. För att 

analysera den här dimensionen i det empiriska materialet har jag försökt 

identifiera och rekonstruera tekniker, metoder, förslag och lösningar som 

syftar till att göra styrningen effektiv och verksam (Dean, 2010) och därmed 

också forma idrotten i riktning mot samhällsnytta. Utifrån Bacchi (2009) 

och Dean (2010) har jag konstruerat och ställt frågor till materialet som har 
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handlat om: Hur ska problemet lösas samt styrningen praktiseras och göras 

verksam? Genom vilka tekniker, metoder och förslag på lösningar? Hur dras 

slutsatser och hur ges förslag på lösningar? Vilka utvärderingstekniker och 

metoder används? I artiklarna fångas detta upp på lite olika sätt. I artikel 1 

återfinns den i den analytiska kategorin ‘Tools and technologies’. I artikel 2 

återfinns den i ‘Judgements and solutions’. I artikel 3 inkluderas den i 

‘Techniques and methods of evaluation’. Detta resonemang återfinns även i 

artikel 4 men utgör inte en specifik analytisk dimension.  

 

Den tredje forskningsfrågan handlar om att styrning, policy, utredning och 

utvärdering förutsätter och formar särskilda individuella och kollektiva 

eftertraktade och icke-eftertraktade subjekt. Genom att utredningarna och 

utvärderingarna ger uttryck för olika sätt att problematisera, tänka, 

kunskapa, kategorisera och benämna subjekt, görs vissa subjekt tillgängliga 

och andra inte (Bacchi, 2009; Dean, 2010). Med detta menas att utredning 

och utvärdering samt dess problematiseringar, diskurser, kunskapsformer, 

metoder, tekniker och lösningsförslag har konstitutiva konsekvenser och 

effekter i termer av att forma subjekt och sociala relationer (Bacchi, 2009; 

Dahler-Larsen, 2012). Ett sätt att skapa subjektifikationseffekter är att sätta 

grupper av människor i kontrast till varandra. I relation till frågan om 

idrottens samhällsnytta och vikten av idrottsdeltagande kan det till exempel 

handla om ‘de fysiskt aktiva’ och ‘de fysiskt inaktiva’. Detta producerar 

normer om eftertraktat (fysiskt aktivt) och icke-eftertraktat (fysiskt inaktivt) 

beteende (Bacchi, 2009). För att analysera den här dimensionen i det 

empiriska materialet har jag försökt identifiera och rekonstruera sätt att 

tänka, tala om, kunskapa om, mäta, kategorisera och benämna eftertraktade 

och icke-eftertraktade subjekt. Utifrån Bacchi (2009) och Dean (2010) har 

jag konstruerat och ställt frågor till materialet som handlat om: Hur 

konstrueras och konstitueras vissa eftertraktade och icke eftertraktade 

subjekt? Hur formas subjekt genom olika sätt att tala och genom olika 

vetenskapliga teorier, utvärderingsmetoder och tekniker?  I artiklarna fångas 

detta upp på lite olika sätt. I artikel 1 återfinns det i den analytiska kategorin 

‘Teleology and incitements’. I artikel 2 återfinns den i ‘Judgements and 

solutions’. I artikel 3 inkluderas den i ‘formation of subject positions’. 

Resonemanget finns även i artikel 4 men utgör inte en specifik analytisk 

dimension. 

 

Tillvägagångssätt 

I detta avsnitt har jag försökt sammanfatta och strukturera användandet av 

ovanstående dimensioner och frågor i ett analytiskt tillvägagångssätt i fem 

generella steg. Stegen illustrerar ungefär hur jag gick tillväga när jag 

analyserade det empiriska materialet för respektive delstudie. 

Tillvägagångssättet är inspirerat av forskare som genomfört liknande 
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analyser, exempelvis Fejes (2006) analys av statliga utredningar om livslångt 

lärande och Olssons (1997) analys av statliga utredningar om folkhälsa. 

 

I ett första steg lästes varje utredning och utvärdering för sig. Läsningen var 

bred och utgick från utredningarnas och utvärderingarnas yttre 

förutsättningar och möjlighetsvillkor för att skapa en uppfattning om dess 

övergripande syfte. Centrala frågor som ställdes var: Varför tillsattes 

utredningen eller utvärderingen överhuvudtaget? Vad tycks vara 

problematiskt (i samhället, med ekonomin, med idrotten och individen) och 

i behov av utredning och utvärdering? Läsningen resulterade i en 

övergripande beskrivning av utredningarnas och utvärderingarnas 

bakgrund, uppgift och generella syn på behovet av att utreda/utvärdera. 

Relevanta citat skrevs in i ett analysdokument, ett dokument för varje 

utredning samt ett dokument för det nya utvärderingssystemets material. 

Citaten sorterades under rubriker såsom Introduktion, Bakgrund, eller 

motsvarande.   

 

I ett andra steg tillämpade jag dimensionerna och frågorna på varje 

utredning och utvärdering. I det här steget sökte jag efter centrala begrepp 

och föreställningar om det som framstod som viktigt i relation till frågan om 

idrottens samhällsnytta och vikten av idrottsdeltagande. Till exempel det 

problem som skrevs fram (exempelvis ohälsa och inaktivitet i befolkningen), 

samt vilka diskurser, kunskapsformer och stödjande vetenskaper som 

används (exempelvis hälsodiskurser, medicinsk vetenskap), vilka tekniker 

och lösningar som används och föreslås (exempelvis mätning och 

hälsofrämjande aktiviteter mot vissa målgrupper), samt vilka subjekt som 

produceras (exempelvis det hälsosamma/ohälsosamma subjektet). 

Relevanta citat skrevs in i analysdokumentet under rubriker såsom 

Problematisering/Ideal/Moral, Diskurs/Kunskap, Teknik/Metod/Lösning, 

Subjekt/Identitet, eller motsvarande. Dessa två inledande steg genomfördes 

för samtliga utredningar och utvärderingar, vilket resulterade i sex 

analysdokument (ett för varje utredning och ett för utvärderingssystemet) 

med citat sorterade utifrån det analytiska verktyget.       

 

I ett tredje steg läste jag igenom varje analysdokument och gjorde egna 

noteringar om vad för sorts problem som framträdde (exempelvis ohälsa, 

dåligt beteende bland ungdomen, demokrati), vilken typ av 

diskurs/kunskapsform som användes (exempelvis fysiologi eller sociologi), 

vilken typ av teknik/lösning som föreslogs (exempelvis idrotten, statens 

förhållningssätt, utvärdering, aktivt medborgarskap), och vilken typ av 

subjekt (exempelvis den kollektiva sociala medborgaren eller den aktiva 

individualiserade medborgaren). Dessa noteringar utgjorde en typ av 

kategorisering eller tematisk sortering av materialet och fördes in i 



  

47 

ytterligare ett analysdokument i tabellformat där samtliga utredningar och 

utvärderingar ställdes sida vid sida för att möjliggöra jämförelser. 

 

I ett fjärde steg gick jag tillbaka till ursprungsmaterialet och läste det igen för 

att se om jag skulle lägga till eller dra ifrån något i noteringarna i tabellen. I 

det här steget vände jag mig också till annan litteratur för att försöka förstå 

och begripliggöra det jag såg i den första kategoriseringen. Detta innebar till 

exempel att jag läste in mig på historisk forskning som handlade om 

industrialismen eller välfärdsstatens formering, forskning om olika sätt att 

problematisera och kunskapa om hälsa, forskning om ansvarighetsdiskurser 

i nyliberala samhällen, eller forskning om olika sätt att se på och kunskapa 

om demokrati, integration, jämställdhet och jämlikhet, och så vidare. Det vill 

säga, även om jag inte specifikt har refererat till forskning och teorier om 

hälsa, demokrati, integration och jämställdhet har en bred läsning av detta i 

annan litteratur genomsyrat min förståelse och framskrivning av 

kategoriseringar i artiklarna.  

 

I ett femte steg började en berättelse ta form där jag skrev fram min analys 

med egna ord. Jag gick i det här skedet också tillbaka och läste det empiriska 

materialet igen, och relaterade min analys till andra forskares arbeten. 

Målsättningen var att försöka skapa en argumentationsdriven, övertygande 

och intressant berättelse. Dessa fem steg ger en förenklad bild av ett mycket 

mer komplext arbetssätt. Stegen ska inte förstås som helt distinkta från 

varandra, utan snarare överlappande och sammantvinnade. Därtill har 

resultaten av analyserna av utredningarna och utvärderingarna under vägen 

resulterat i nya infallsvinklar, frågeställningar och omtolkningar av såväl 

material, de analytiska dimensionerna, samt hur analysen presenteras i de 

olika artiklarna. Tillvägagångssättet har i sin helhet varit präglat av 

kontinuerlig reflexivitet och omtolkning, samt självreflexivitet över min egen 

roll som medproducent av diskurser och av hur analysen presenterats. 

Samtidigt har jag strävat efter att genomföra analysen och framskrivandet av 

den på ett forskningsetiskt, trovärdigt och noggrant sätt för att eftersträva 

kvalitet i min forskning (Thornberg & Fejes, 2009). Dels har jag eftersträvat 

att så långt det är möjligt tydligt redogöra för de utgångspunkter, 

överväganden, perspektiv, strategier och tillvägagångssätt för urval och 

analys som har genomsyrat min forskningsprocess (se kapitel 1-4 och 

artiklarna). Dels har jag eftersträvat att skriva fram studiens analyser och 

resultat på ett tydligt sätt och med förankring i empirin utan att förvanska 

källmaterialet (se kapitel 5-6 och artiklarna). Jag har även strävat efter att ha 

ett kritiskt och reflexivt förhållningssätt till min egen studie och det 

analytiska perspektivet samt metodologins förtjänster och svagheter (se 

kapitel 6). I följande avsnitt redogör jag för hur arbetet med det empiriska 

materialet och de olika artiklarna förhåller sig till varandra. 
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Om artikelskrivandet 
Det här avhandlingsarbetet har genomförts under en relativt lång tid 

(september 2010 – oktober 2017) och det händer saker på vägen, både med 

det egna tänkandet och med det empiriska materialet. Delar av det empiriska 

materialet fanns till exempel inte när jag påbörjade inläsning och 

analysarbete. Analysarbetet har pågått kontinuerligt och har rapporterats i 

fyra artiklar vid fyra olika tillfällen. Detta arbete, och därmed också 

publiceringsprocessen, startade tidigt i avhandlingsarbetet och pågick ända 

till slutet. Det har inneburit att artiklarnas fokus har utvecklats och 

förändrats över tid. 

 

Arbetet med Artikel 1 startade under förberedelserna med avhandlingen. 

Under tiden som jag läste in mig på forskningsfältet idrottspolitik, policy och 

styrning kom jag över begreppet governmentality som stämde väl med de 

tankar och den forskningsdesign som jag hade börjat skissera. Till en början 

var det tänkt att Artikel 1 skulle inkludera samtliga av de fem idrottspolitiska 

utredningarna (1922-2008). Under våren 2012 fick jag möjlighet att besöka 

Professor Jan Wright vid Faculty of Education, University of Wollongong i 

Australien och genom samförfattarskap skriva den första artikeln i 

Wollongong. Efter många och långa diskussioner bestämde vi att endast de 

fyra första utredningarna från tidsperioden 1922-1998 skulle inkluderas i 

artikeln. Den senaste utredningen från 2008 hade en väsentligt annorlunda 

karaktär vilket innebar att analysen av den skulle ta mycket plats (se även 

resonemang nedan om Artikel 2). Vi beslutade därför att analysen av den 

skulle rapporteras separat, vilket sedan blev Artikel 2. Artikel 1 är alltså 

samförfattad med Jan Wright, och enligt följande arbetsprocess. Jag 

analyserade det svenska materialet och skrev artikeln i sin helhet. Jan och 

jag diskuterade löpande analysen och det svenska materialet i relation till 

tidigare forskning och det analytiska perspektivet. Jan slutredigerade texten 

för att tydliggöra språk, resonemang och argumentation.  

 

Arbetet med Artikel 2 påbörjades redan under arbetet med Artikel 1 när 

beslutet togs att analysen av utredningen från 2008 (SOU 2008:59) fick 

utrymme i egen artikel. Skälet till detta var att karaktären, till form och 

innehåll, på utredningen förändrades. Tidigare utredningar bestod i 

huvudsak av politiskt sammansatta kommittéer medan utredningen som 

tillsattes 2007 leddes av en särskild utredare, en Professor i idrottsvetenskap 

med samhällsvetenskaplig inriktning. Innehållet, dess omfattning (nästan 

500 sidor), komplexiteten och den kritiska dimensionen i resonemangen 

förändrades och utvecklades jämfört med tidigare år. I den här utredningen 

är idrotten, mer än samhället och medborgaren, föremål för 

problematisering och kritik. I Artikel 2 tog jag denna problematiserande och 

kritiska karaktär som utgångspunkt för analysen av det empiriska materialet. 
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Under arbetet med denna artikel väcktes alltmer en undran inför fenomenet 

utredning och utvärdering i sig, och framförallt forskarsamhällets 

deltagande i detta. I utredningen från 2008 är idrottsforskare i stor 

utsträckning involverade och i det förslag som ges föreslås Centrum för 

idrottsforskning bli ansvarig instans för det nya utvärderingssystemet (SOU 

2008:59). Analysen av utredningen från 2008 resulterade därmed i ett 

beslut att också analysera materialet som producerats inom ramen för det 

nya idrottspolitiska utvärderingssystemet, vilket resulterade i artikel 3.  

 

Arbetet med Artikel 3 tog alltså sin början i arbetet med utredningen från 

2008 och det förslag som ges om att upprätta ett nytt idrottspolitiskt 

utvärderingssystem. Artikeln inkluderar de utvärderingsrapporter som 

publicerats av Centrum för idrottsforskning, inom ramen för 

utvärderingssystemet, och i relation till frågan om vikten av idrott och 

idrottsdeltagande. Skälet till att jag valde att analysera dessa rapporter är att 

kunskapsproduktion och forskarsamhällets deltagande i idrottspolitiska 

sammanhang har blivit alltmer framträdande i det samtida idrottspolitiska 

styrningslandskapet. Kunskapsproduktion och dess politiska makt- och 

styrningskaraktär är därmed en utgångspunkt för analysen av det empiriska 

materialet i den artikeln. Även i det här utvärderingsmaterialet är kritiken 

som riktas mot idrotten framträdande. Även om kritik har riktats mot 

idrotten (framförallt dess tävlingskaraktär) sedan tidigt 1900-tal laborerar 

jag i den här artikeln med idén att nutida policyprocesser inkluderar kritiska 

och reflexiva perspektiv som en del av, eller som en utveckling av, nya 

styrningsprinciper. 

 

Arbetet med Artikel 4 startade i slutfasen av arbetet med Artikel 1 och i 

början på arbetet med Artikel 2. Artikeln ingår i ett antologiprojekt som 

initierades av forskare vid Historiska institutionen vid Stockholms 

universitet (Ljunggren, Sjöblom & Sund, 2015). Det övergripande syftet med 

projektet var att teoretiskt och empiriskt diskutera och problematisera den 

gängse beskrivningen och förståelsen av den svenska idrottsmodellens 

historia, bland annat ur ett styrningsperspektiv. Utgångspunkten för mitt 

och Josef Fahléns bidrag till projektet var en pågående diskussion om nya 

former av styrning av idrotten och om en svensk idrottsmodell i förändring. I 

relation till den diskussionen passade det bra att sammanfoga det empiriska 

materialet som analyserats i Artikel 1 och 2, samt tendensen mot mer 

utvärdering som sedan diskuterats i Artikel 3, till en mer summerande och 

teoretisk diskussion om förändrade styrningsformer. Artikel 4 är alltså 

samförfattad med Josef Fahlén, och enligt följande arbetsprocess. Jag skrev 

artikeln i dess helhet och framförallt delarna som handlar om 

governmentality och skiftet från socialliberalism till avancerad liberalism. 

Josef skrev delar av den svenska modellens epistemologi, bidrog med 
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kompletterande referenser och slutredigerade texten för att tydliggöra språk, 

resonemang och argumentation. I nästa kapitel lyfter jag fram och summerar 

analysen och resultaten i varje enskild artikel. 
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5. Analys och resultat - Summering av 
artiklarna 
Syftet med det här kapitlet är att summera de fyra artiklarna som ingår i 

avhandlingen. Fokus ligger framförallt på att sammanfatta mina analyser av 

det empiriska materialet och summera avhandlingens huvudsakliga resultat i 

respektive artikel. För mer utvecklade resonemang, citat, källhänvisningar 

och så vidare, hänvisas till artiklarna. De viktigaste slutsatserna i relation till 

avhandlingens övergripande syfte och frågeställningar summeras och 

diskuteras i kapitel 6. 

 

Artikel 1 
Österlind, M. & Wright, J. (2014). If sport’s the solution then what’s the 

problem? The social significance of sport in the moral governing of ‘good’ 

and ‘healthy’ citizens in Sweden, 1922-1998. Sport, Education and Society, 

19(8), 973-990. 

 

Den här artikeln har sin bakgrund i att idrotten alltmer har kommit att bli 

finansierad med offentliga medel och betraktad som en lösning på olika 

samhälleliga problem. Argument för att finansiera idrotten tar sig uttryck i 

fem statliga offentliga utredningar från 1922-2008, varav de första fyra från 

1922-1998 analyseras i denna artikel (SOU 1922:08; 1957:41; 1969:29; 

1998:76). Artikeln använder governmentality som analytiskt perspektiv och 

har som syfte att undersöka hur dessa utredningar definierar sociala 

problem, legitimerar styrning och ser idrott som lösning på dessa problem. 

Analysen av utredningarna från 1922-1998 visar att ett återkommande tema 

är frågan om medborgarnas goda och hälsosamma beteenden, karaktär och 

kroppar. I relation till detta ses idrott som ett viktigt verktyg och lösning på 

framförallt dåligt och ohälsosamt beteende. Hur detta artikuleras och hur 

styrning legitimeras menar vi i artikeln skiljer sig åt över tid.  

 

I 1920-talets utredning (SOU 1922:08) är industrialiseringen i fokus för 

problematiseringen av (den manliga) befolkningens försvagade och 

degenererade kroppar. Expertis från den medicinska vetenskapen används 

för att föra resonemang om en kroppslig och sjukdomsrelaterad problematik 

som anses påverka samhället och dess produktivitet negativt. Därtill är 

ungdomens karaktär och dåliga beteenden och nöjen i fokus. Att förbereda 

utvalda kategorier av människor för ett produktivt medborgarskap är ett 

uttalat syfte med att stödja idrotten. Dessa medborgare ska tillgodose 

nationens behov av produktiv arbetskraft och ökad effektivitet. För att 

tillgodose dessa behov anses unga mäns kroppar behöva stärkas och deras 

karaktärsdrag fostras, så som mod, beslutsamhet, självkontroll och 

ansvarskänsla. Det ideala samhället i 1920-talets utredning är kopplat till 
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idéer om nationalism, militär beredskap, god karaktär, maskulinitet och 

reducering av sociala skillnader. Idrotten anses vid den här tiden vara ett 

idealiskt verktyg för att stärka och fostra unga människors kroppar och 

karaktär och framställs vara av ovärderlig betydelse för förbättrad folkhälsa 

och moral. I motsats till den mer disciplinerande gymnastiken framställs 

idrotten som en mer frigörande, lekfull och nyttig utomhusaktivitet. I den 

här utredningen artikuleras en rädsla för elitism och att idrottens 

tävlingsmässiga karaktär ska göra att berömmelse och pengar kommer i 

förgrunden och att de samhälleliga syftena med att förbereda befolkningen 

fysiskt och mentalt riskerar att gå förlorade. Därför, påpekas det i 

utredningen, bör idrotten kontrolleras och helst ingå i den obligatoriska 

skolan. Oavsett, så skrivs det statliga ekonomiska stödet fram som ett sätt att 

styra (kontrollera) idrotten och medborgarna i en önskvärd riktning. 

 

I 1950- och 60-talens utredningar (SOU 1957:41; 1969:29) ökar det uttalade 

stödet för idrotten i det framväxande välfärdsamhället. I fokus för 

problematiseringen är välfärdsamhällets nya livsstilsproblem, befolkningens 

hälsa och ökade fritid samt ökade kostnader för bland annat sjukvård. Även 

vid den här tiden är den medicinska vetenskapen central för att definiera 

kroppsliga och samhälleliga problem kopplat till nya stillasittande livsstilar 

och arbetsliv. Men även samhällsvetenskapen får utrymme för att 

argumentera för nyttan med idrott. Kategorin unga människor är central, 

men det sker även en utvidgning till att inkludera många fler grupper av 

människor, idrott ska nu vara till för alla. Syftet med att stödja idrotten är 

sammankopplat med föreställningar om att idrotten kan bidra till en 

hälsosam befolkning som ägnar sig åt meningsfulla fritidsaktiviteter. Det 

ideala samhället i 1950- och 60-talens utredningar skrivs fram i relation till 

idéer om prevention, aktivt engagemang och ansvarstagande för att tackla 

livsstilsproblem och ökade sjukvårdskostnader. Därtill är synen att fritiden 

ska bestå av meningsfulla och produktiva aktiviteter som bidrar till lämpligt 

beteende bland framförallt unga. Idrott som fysisk aktivitet, ses framförallt 

som ett preventionsverktyg, som del av en förebyggande hälsovård och som 

en kostnadseffektiv lösning på de ökade sjukvårdskostnaderna. Därtill ses 

idrott, som social och fostrande aktivitet, som ett sätt att bidra till en 

produktiv användning av människors fria tid och som kan möjliggöra för 

unga att anpassa sig till samhället. Elitidrotten framställs som god och som 

effektiv propaganda för att öka massidrottande samt för att stärka bilden av 

Sverige internationellt. Det statliga stödet till idrotten bygger på en 

styrningsprincip som innebär att möjliggöra och tillgängliggöra idrotten så 

att människor frivilligt kan vara ansvarsfulla, ta goda beslut för sig själva, 

och vilja göra gott för samhället. Vid den här tiden uttrycks förtroende för 

idrotten och att det inte anses finnas behov av rigorös kontroll och 

utvärdering. 
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I 1990-talets utredning (SOU 1998:76) uppmärksammas och 

problematiseras Sveriges ekonomiska kris vilket anses kräva ekonomisk 

åtstramning, effektivitet och mål- och resultatstyrning. En ny idrottspolitisk 

riktning framställs som ett centralt behov i utredningen. I fokus för 

problematiseringen i övrigt är individen och dess vanor, livsstilsval, övervikt 

och kroppsstorlek, mat-, alkohol- och tobaksvanor. Stora 

enkätundersökningar används och framställer vissa grupper som varande i 

särskild risk för ohälsa. Vid den här tiden problematiseras även doping, 

droganvändning, våld, rasism och vandalism bland unga. Under 90-talet 

uppmärksammas också Sveriges minskade framgångar i internationella 

mästerskap vilket utredningen befarar ska påverka Sveriges ställning 

internationellt. Tanken om det ideala samhället har skiftat till att influeras av 

nyliberala idéer om civilsamhällets och idrottens potential att engagera sig i 

socialt arbete, och tillskriver individen ansvar för sig själv och sina egna 

livsstilsval. Därtill skrivs det ideala samhället fram som ett som står sig i 

konkurrens med andra nationer och som har ett starkt internationellt rykte. 

Idrott och motion, i kombination med goda mat- och dryckesvanor samt 

individuellt ansvarstagande framställs som den bästa lösningen på en 

folkhälsoproblematik med stillasittande livsstilar och övervikt. Idrott som en 

social aktivitet framställs som ett viktigt verktyg för att uppnå integration 

och gemenskap mellan människor. Barnens intåg i idrotten har dock också 

medfört ett ökat intresse i samhällsvetenskapligt orienterad forskning som 

används i utredningen för att betona att idrott också kan skapa stress och 

negativ press. Därför, argumenterar utredningen, bör lek och kamratskap på 

barnens villkor prägla idrotten. I 90-talets utredning framställs idrottens 

institutionella form som särskilt viktig. Som ideell folkrörelse anser 

utredningen att idrottsrörelsen är särskilt lämpad att bidra med 

demokratiska värden som skiljer sig från kommersiella och offentliga 

verksamheter. Det artikuleras en oro att idrotten riskerar att förlora detta 

om den blir alltför kommersialiserad och professionaliserad. I kontrast till de 

tidigare utredningarna så iscensätts ett behov av ökad uppföljning och 

utvärdering av idrotten i relation till syftena med statens finansiella stöd. 

Samtidigt kontrasteras detta mot ett behov av att skydda idrottens autonomi 

och självbestämmande i relation till staten. Det är en nyliberal 

styrningsprincip som vi i artikeln menar kan förstås som en form av styrning 

som styr på avstånd – som samtidigt tillskriver autonomi och som 

kontrollerar att det som görs inom ramen för den autonomin är i enlighet 

med styrningens syften. 
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Artikel 2 
Österlind, M. (2016a). Sport policy evaluation and governing participation in 

sport: governmental problematics of democracy and health. International 

Journal of Sport Policy and Politics, 8(3), 347-362. 

 

Den här artikeln har sin bakgrund i att idrotten på senare tid alltmer har 

kommit att problematiseras och kritiseras, med argument om att den måste 

förändras för att uppfylla de idrottspolitiska målen och komma samhället 

och individen tillgodo på bästa sätt. Denna problematiserande ingång är 

särskilt tydlig i den senaste statliga offentliga utredningen och dess 

utvärdering från 2008 (SOU 2008:59), och som analyseras i den här 

artikeln. Artikeln använder governmentality som analytiskt perspektiv och 

har som syfte att undersöka utredningens utvärdering och dess 

problematiseringar, kunskapsformer och förslag på lösningar och 

förändringar i relation till frågan om idrottens samhällspolitiska roll och 

funktion. Analysen visar att utredningen framförallt behandlar två problem; 

demokratiproblemet och hälsoproblemet. 

 

Demokratiproblemet relaterar till politiska mål som handlar om att stödja 

idrotten för dess institutionella form, förenings- eller folkrörelseformen, och 

de demokratiska värden som förväntas komma ur detta. Dessa demokratiska 

värden handlar om att idrotten ska vara tillgänglig och öppen för alla 

människor oavsett faktorer som kön, ålder, socioekonomisk bakgrund och 

födelseplats. De handlar också om att alla ska ha möjlighet att uttrycka sina 

åsikter och få sin röst hörd; idrotten ska vara en demokratiskola. Dessa 

värden benämner utredningen som föreningsfostran. Men problemet 

framställs enligt utredningen som att idrotten snarare bidrar till 

tävlingsfostran och allvar, prestation, selektion och exklusion. Medan 

föreningsfostran anses syfta till att fler människor ska delta i idrott över 

längre tid, syftar tävlingsfostran till att människor ska bli färre. Risken, 

menar utredningen, är att detta skapar åtskillnad och ojämlikhet och att 

stora grupper av ungdomar riskerar att exkluderas från idrottens 

gemenskap. Detta framställs som ett hot mot den demokratiska principen 

om jämlikhet, och därmed också ett hot mot allas demokratiska fostran och 

livslånga idrottande. Sociologiska kunskapsformer är dominerande i 

demokratiproblemet. Föreningsfostran, menar jag i artikeln, vilar på en 

liberal och funktionalistisk teoribildning om rättigheter, jämlikhet, 

tillgänglighet och öppenhet. Jämlik representation av olika grupper och 

kategorier i idrotten framställs vara central för utvärderingen vilket också 

leder till ett mätande och kategoriserande av vem som deltar i idrott och vem 

som inte gör det. Vikten av representation och deltagande härrör ur en 

funktionalistisk grundtanke om att idrotten egentligen är god och bra att 

delta i och därmed borde komma alla medborgare jämlikt till godo. 
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Föreningsfostran förutsätter därmed också ett politiskt subjekt med liberala 

rättigheter, frihet och ansvar. I relation till föreningsfostran konstrueras 

tävlingsfostran som begrepp, vilket vilar på en mer kritisk teoribildning. 

Utgångspunkten för utredningen i detta avseende är att idrotten i praktiken 

är ojämlik, förtryckande och exkluderande och att subjektet är förtryckt av 

idrottens strukturella makt. Detta synsätt gör att utvärderandet centrerar 

kring att avslöja idrottens negativa och tävlingsinriktade praktik genom att 

undersöka olika selektions-, exklusions-, ranknings-, avhopps- och 

diskrimineringsmekanismer. Detta anses förstöra idrottens (egentliga) goda 

kvaliteter och därmed anses idrotten vara kontraproduktiv i relation till de 

politiska målen om jämlikhet, ökat deltagande och demokratisk fostran. 

Lösningar som föreslås av utredningen är att idrotten självmant måste 

förändra sin tävlingsfostrande logik för att utvecklas i en mer 

föreningsfostrande, liberal och jämlik riktning. Det är en lösningsorientering 

som antyder ett synsätt som innebär att reducering av onda praktiker till 

förmån för goda praktiker per automatik leder till goda effekter (det vill säga 

föreningsfostran). Ett centralt utredningsförslag på förändring är införandet 

av ett barnperspektiv i idrottspolitiken. Barnperspektivet framställs som en 

utmaning av idrottens selektions- och rankningsprocesser och formuleras 

som ett motstånd mot förtryck, våld och diskriminering. Barnperspektivet 

betonar barnets rättigheter, intressen, egna behov och individuella 

förutsättningar. Att stärka och aktivera det fria kompetenta barnets 

agentskap och förmåga att göra sin röst hörd, ta ansvar och fatta egna beslut 

och förhandla om sina egna rättigheter är en central styrningsprincip. 

Förslaget antyder också en syn på makt som innebär att vuxna inom idrotten 

anses inneha makt och bör ge av sin makt till barnen som anses vara i 

avsaknad av makt. Integrerandet av ett barnperspektiv i förslaget innebär 

också i att detta kommer att ingå i framtida utvärderingar av statens stöd till 

idrotten. Barnet som kategori blir därmed, menar jag, ett allt tydligare 

föremål för utvärdering. 

 

Hälsoproblemet relaterar till folkhälsopolitiska mål som handlar om att 

stödja idrotten för dess erbjudande av fysiska motionsaktiviteter. 

Idrottspolitikens folkhälsovärden ryms även inom demokratiproblemet och 

begreppet föreningsfostran. Poängen jag gör med den här distinktionen i 

artikeln är att påvisa den dominerande medicinska och fysiologiska synen på 

folhälsa som görs i utredningen. En fysiologisk expert har fått i uppdrag att 

utföra en extern utvärdering av idrottens positiva och negativa betydelse för 

folkhälsan. Medan demokratiproblemet till stora delar handlar om idrottens 

problem med att vara demokratiskt inkluderande handlar hälsoproblemet 

om samhällets och befolkningens problem med ökad ohälsa och fysisk 

inaktivitet. Hälsoproblemet är förankrat i hälso-moraliska diskurser om 

balanserade, livslånga, aktiva livsstilar och goda hälsosamma vanor. Vikten 
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av det livslånga intresset för idrott och motion nämns särskilt i relation till 

hälsa och fysisk aktivitet. Fysiologiska och medicinska kunskapsformer 

dominerar hälsoproblemet och ger form åt den idrottspolitiska livslånga 

aktivitetsagendan. Den fysiologiska definitionen av fysisk aktivitet som 

används i utvärderingen riktar fokus mot och definierar den mänskliga 

kroppen och dess kroppsrörelser. Det är dessa kroppsrörelser som i sin tur 

framställs som producerande av såväl positiva som negativa hälsoeffekter. 

Kroppen blir till i utvärderingen som ett empiriskt faktaobjekt som objektivt 

kan mätas och observeras i termer av fysiologisk funktion, förändring och 

anpassning till träning. I utvärderingen skrivs den positiva effekten av fysisk 

aktivitet och människors behov av fysisk aktivitet fram som given sanning. 

Detta mänskliga behov är i sin tur sammankopplat med riskdiskurser som 

betonar risken för sjukdom, död och skador om människor är för lite, 

alternativt för mycket, fysiskt aktiva. Riskfaktorer för ohälsa och fysisk 

inaktivitet sätts också i relation till olika socioekonomiska riskgrupper som 

bedöms vara bristfälligt fysiskt aktiva och som anses vara i behov av 

intervention och preventiva insatser. Kroppsliga fysiologiska effekter, 

människors uppmätta fysiska aktivitetsnivåer samt deras upplevda hälsa 

används i utvärderingen för att konkludera om det finns en positiv 

korrelation mellan idrott och idrotts-folkhälsomål eller inte. Det vill säga, jag 

menar att människors hälsa och aktivitetsnivåer reduceras till att bedömas i 

positiva eller negativa termer och i relation till om de uppfyller på förhand 

uppsatta mål och riktlinjer om korrekta aktivitetsnivåer.  

 

Den framskrivna lösningen på ohälsa och inaktivitet, framförallt för 

socioekonomiskt missgynnade riskgrupper, handlar om att öka deras nivåer 

av fysisk aktivitet. Detta menar utredningen dels kan ske genom frivilligt 

föreningsidrottande eller allra helst genom skolans obligatoriska idrott- och 

hälsaämne. Även om folkhälsopolitiken i utredningen sägs vara inriktad på 

att förändra sociala faktorer och strukturer så framställs lösningen på 

problemet med ohälsa och fysisk inaktivitet inte i första hand handla om att 

förändra problemet med socioekonomisk ojämlikhet. Snarare framställs 

lösningen handla om att förändra dessa gruppers attityder och 

aktivitetsvanor genom olika typer av preventionsinitiativ och samarbeten 

mellan olika institutioner och organisationer. Att öka det frivilliga 

deltagandet i den frivilligt organiserade idrotten skrivs fram som en 

hälsoekonomisk och kostnadseffektiv lösning på hälsoproblemen hos den 

svenska befolkningen. Idrottens och individens eget frivilliga ansvarstagande 

för hälsa blir till en central lösningsstrategi för realiseringen av 

idrottspolitikens folkhälsomål.  
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Artikel 3 
Österlind, M. (2016b). Sport policy and evaluation strategies; representation, 

deliberation and reflexivity – ‘solutions’ to the ‘problem’ of sport and sport 

participation? Winner of the European Association for the Sociology of 

Sport’s Young Researcher Award 2016. Paper presented at the EASS 

conference 4-7 May 2016. Abstract published in Sport in the City – Mobility, 

Urbanity and Social Change, the 13th European Association for Sociology 

of Sport Conference, Book of Abstracts, p.16. Denmark, Copenhagen. 

 

Den här artikeln har sin bakgrund i att idrotten i relation till frågan om 

idrottens samhällsnytta och vikten av idrottsdeltagande alltmer har kommit 

att bli föremål för politisk utvärdering och kritik. Under 2010 

implementerades ett nytt idrottspolitiskt utvärderingssystem. Ett urval av de 

rapporter som producerats och publicerats inom ramen för detta system, av 

Centrum för idrottsforskning, analyseras i artikeln. I relation till frågan om 

den samhällspolitiska vikten av idrott och idrottsdeltagande var syftet med 

studien att undersöka utvärderingssystemets material, dess kunskapsformer 

och metoder för att generera kunskap, samt de subjektspositioner som 

produceras inom ramen för denna kunskap. Genom att använda 

governmentality som analytiskt perspektiv kallar jag detta kunskapande och 

utvärderande för olika styrningsstrategier som syftar till att definiera, 

förändra och förbättra idrotten och den idrottande människan. Analysen 

visar att tre strategier dominerar i materialet; representationsstrategier, 

deliberationsstrategier och reflexiva strategier. 

 

Representationsstrategier handlar till stor del om vikten av 

idrottsdeltagande och den kvantitativa och numeriska representationen av 

olika grupper av människor i idrottsaktiviteter och på olika beslutsfattande 

nivåer. Deltagandet och representationen av alla människor, oavsett kön, 

ålder, socioekonomi, fysisk och psykisk förmåga eller etnicitet framställs som 

politiskt ideal. Idealet om representation baseras på diskurser om rättigheter 

och olika gruppers lika möjligheter att delta i idrott, samt på diskurser om 

människans behov av idrott och samtidigt risker vid för lite eller för mycket 

idrottande. Genom att använda olika statistiska tekniker, till exempel 

indikatorer, för att beräkna och mäta människors deltagande i idrott formar 

utvärderingssystemet en standard för vad som är godtagbara 

deltagarmönster och aktivitetsnivåer. Det transformerar också politiska mål 

till mätbara enheter, samt definierar och pekar ut problematiska områden 

som anses behöva undersökas närmare samt åtgärdas. Även fast ojämlik 

representation i idrotten sägs vara en effekt av större sociala och 

demografiska ojämlikheter så ansvariggörs framförallt idrotten med 

argument om att idrotten behöver förändras och öka sin tillgänglighet. Att 

förmå idrotten att förbättras och öka deltagandet och representationen är 
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centralt för denna strategi. Representationsrationaliteten och användandet 

av statistiska mätmetoder producerar i sin tur passiva, fasta, stabila och 

beräkningsbara subjektskategorier. Dessa subjektskategorier, till exempel 

män och kvinnor, pojkar och flickor, barn och ungdomar, äldre, 

funktionshindrade och invandrare, används för att identifiera vilka grupper 

som deltar eller inte deltar i idrott. Normer för godtagbara nivåer av 

deltagande formar vissa subjektskategorier som mer eller mindre 

problematiska om de inte deltar i idrott i relation till dessa nivåer. 

 

Deliberationsstrategier handlar om aktiv delaktighet och inflytande, snarare 

än om deltagande och representation. Betoningen i denna strategi ligger på 

vikten av aktivt deltagande och engagemang i beslutsfattande i frågor som 

rör det egna idrottandet, på såväl ledarnivå som i det dagliga utövandet av 

idrott. Det politiska idealet framställs handla om inflytande, intresse, vilja 

och aktivt engagemang i relation till deltagande och delaktighet i idrott och 

fysisk aktivitet. Detta engagemang relateras till synen på idrott som en viktig 

skola i demokratiskt tänkande och handlande. Rationaliteten om 

deliberation bygger på diskurser om rättigheter, egenmakt, och frigörelse; att 

ta makten över sitt liv och påverka sitt eget idrottande. Detta uttrycks 

särskilt i relation till riskgrupper, marginaliserade eller exkluderade grupper, 

eller grupper som i allmänhet anses sakna status och makt i samhället, 

exempelvis barn, unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, 

invandrarflickor, hemlösa eller äldre. Dessa grupper anses i delar av det 

empiriska materialet behöva få sin röst hörd, bli lyssnade på och bli 

inkluderade i deliberativa samtalsformer. Det här synsättet leder också till 

användandet av, och argumentation för, särskilda dialogtekniker och 

metoder som syftar till att spegla individers upplevelser, perspektiv och 

röster i frågor som rör dem själva. Ett återkommande argument i det 

analyserade materialet, som uttrycks i form av tips och råd eller 

uppmaningar till reflektion, är att idrottsledare och vuxna i allmänhet ska 

lyssna på och utgå från rösterna och åsikterna hos dessa risk- och/eller 

exkluderade/marginaliserade grupper. Detta tänker man sig i sin tur ska 

kunna bidra till att idrotten förändras och anpassas utifrån individens egna 

val, behov och intressen. Dessa val, behov och intressen menar jag dock är 

definierade på förhand. Implicit är tanken att individen ska vilja delta och 

vara delaktig i idrott och i beslutsfattande som rör idrott. När ungas vilja till 

att delta eller vilja till delaktighet inte korrelerar med politiska mål så anses 

det till exempel vara ett idrottspolitiskt dilemma som behöver lösas. I 

relation till detta riktas även kritik mot idrotten. Lösningar som föreslås 

handlar om att idrotten förväntas förändra sig och med sin verksamhet öka 

ungas delaktighet, vilja och intresse. Deliberationsrationaliteten och 

användandet av/argumenterandet för individualiserade dialogtekniker 

skapar i sin tur aktiva och individualiserade medborgarsubjekt. Det aktiva 
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subjektet framställs som kompetent och med kapacitet att göra egna goda 

val. De aktiva och kompetenta barnen, eller de hemlösa, anses vara i behov 

av att bli stöttade, stärkta och motiverade för att kunna förändra sitt 

idrottande alternativt sin totala livssituation. Det här synsättet menar jag i 

artikeln bygger på en form av humanism som betonar människans inre 

aktiva essens, med tydliga livsmål, intentioner och vilja till ansvar.  

 

Reflexiva strategier handlar om att delar av utvärderingarna problematiserar 

och reflekterar kring frågor om representation och deltagande, eller 

deliberation och delaktighet. Det är en i huvudsak kritisk strategi som frågar 

efter och reflekterar över vad olika konceptualiseringar, kategoriseringar, 

praktiker och diskurser i såväl idrotten, idrottspolitiken och 

idrottsforskningen producerar i termer av normer, objekt och subjekt. 

Reflexiva strategier bygger på kritiska diskurser och teoribildningar som inte 

i första hand tar idrotten, de idrottspolitiska målen och idrottsforskningens 

utgångspunkter, metoder och resultat för givna. Mest framträdande är dels 

strukturella kritiska teoribildningar som i termer av reflexivitet fokuserar på 

negativa, förtryckande och exkluderande faktorer i samhället och i idrotten. 

Dels är det poststrukturella och postkoloniala teoribildningar som i termer 

av reflexivitet fokuserar på normaliserings- och subjektifieringsprocesser. 

Gemensamt för dessa två är att de mer eller mindre ser på idrott, 

idrottspolitik och idrottsforskning som format av materiella, sociala, 

politiska och kulturella förhållanden. Om representationsstrategier och de 

statistiska mätinstrumenten syftar till att förenkla och reducera komplexitet 

så syftar de reflexiva strategierna i det analyserade materialet till att 

synliggöra och betona komplexitet. I huvudsak används teoretiska och 

analytiska tekniker på ett befintligt material (till exempel policymaterial eller 

tidigare forskning) för att göra menings-, innehålls- eller kontextanalyser. 

Slutsatser som dras i materialet är att det inte är eftersträvansvärt att 

fortsätta med exkluderande och normaliserande policys, praktiker eller 

forskning. Argument som framförs är att dessa snarare måste förändras i 

grunden för att bli mer inkluderande och mångfaldscentrerade utan att vara 

baserade på stereotyper om vad som anses normalt. Reflexiva strategier 

skapar i sin tur decentrerade och diversifierade subjekt med utgångspunkt i 

problematiseringen och kritiken mot fasta, stabila och kategoriserbara 

subjekt och subjektifikationsprocesser. Identitet framställs snarare som en 

pågående process, som skiftar och förändras över tid, och som är historiskt, 

socialt och kulturellt betingad. Det här synsättet premierar en icke-essentiell 

och icke-normaliserande identitetsdefinition. Trots sin normbrytande 

karaktär menar jag dock att detta också skapar nya normer av det 

eftertraktade och ideala subjektet; det diversifierade subjektet. 
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Artikel 4 
Österlind, M. & Fahlén, J. (2015). Reconsidering the epistemology of the 

Swedish sports model through the lens of governmentality: Notes on the 

state-civil society relationship, government, power and social change. Idrott, 

Historia & Samhälle: Svenska Idrottshistoriska Föreningens Årsskrift 2015, 

148-170. 

 

Den här artikeln har sin bakgrund i, och bygger vidare på, en diskussion om 

nya former av politisk styrning av idrotten och om en svensk idrottsmodell i 

förändring, då idrotten alltmer har blivit inkluderad i det politiska 

välfärdsprojektet. Syftet med artikeln är att omformulera den traditionella 

epistemologin om, och erbjuda ett alternativt teoretiskt perspektiv för att 

förstå, idrottspolitisk styrning, den svenska idrottsmodellen, och dess 

förändring. Governmentality används som alternativt teoretiskt perspektiv, 

och statens offentliga utredningar inom politikområdet idrott från 1922-

2008 används som empiriskt material för att exemplifiera förändringen. 

Artikeln är uppdelad i tre huvudsakliga delar. Den första delen undersöker 

den traditionella epistemologin om den svenska idrottsmodellen och finner 

en konceptualisering som handlar om formella strukturer, sociala ordningar 

och sektorer, idrottspolitiska mål och syften, och en särskild förståelse av 

och syn på styrning, makt och social förändring. I artikeln argumenterar vi 

för att dessa konceptualiseringar är begränsande för hur vi förstår den 

svenska idrottsmodellen och idrottspolitisk styrning. Den andra delen 

presenterar därför governmentality som alternativt teoretiskt perspektiv. 

Genom att använda ett governmentalityperspektiv visas att styrning och 

makt kan ses i ljuset av två olika former av liberala styrningsrationaliteter. 

Den första, en socialliberal form av styrning eller social ingenjörskonst. Den 

andra, en avancerat liberal form av styrning. I den tredje delen används 

dessa två styrningsformer för att illustrera en skiftande idrottspolitisk 

styrningsrationalitet och förändring av den svenska idrottsmodellen. Det är i 

huvudsak denna förändring som vi addresserar i den tredje delen.  

 

Den socialliberala styrningen eller den sociala ingenjörskonsten handlar om 

utvecklingen av vad som brukar kallas den svenska modellen. Formeringen 

av den skedde under tidigt 1900-talet i relation till problematiseringen av 

industrialiseringen och identifikationen av särskilda sociala problem så som 

sjukdomar, fattigdom, barnarbete, arbetsrelaterade olyckor samt i relation 

till framväxten av den fackliga rörelsen. Att styra ur ett socialt perspektiv för 

att lösa dessa sociala problem innebar en kollaboration mellan politik och 

expertis inom samhällsvetenskap och teknologi. Begreppet social 

ingenjörskonst avser att fånga ett nytt sätt att tänka om samhället och 

befolkningen, där sociala relationer kom att ses som ett maskineri i teknisk 

vetenskaplig mening. Social ingenjörskonst och synen på samhället som ett 
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system som kunde administreras av politiken och vetenskapen fick starkt 

fäste i framväxten av välfärdssamhället och folkhemmet. Medborgarna 

framställdes vara i behov av att socialiseras, fostras och utbildas i ett 

rationellt och rättrådigt beteende och i linje med samhälls- och 

beteendevetenskapliga kunskapsformer. Statistik, statliga utredningar och 

andra undersökningar om fattigdom, kriminalitet, sjukdom och död 

definierade och avbildade samhället och dess problem utifrån en rationell 

syn på verkligeten. En verklighet konstruerad med sina egna lagbundenheter 

och karakteristika som kunde utforskas och styras. 1930- och 50-talens 

sociala ingenjörskonst har utmålats som den svenska modellens gyllene era. 

Den svenska idrottspolitikens tidiga problematiseringar av samhället och 

befolkningen följer en liknande linje med industrialiseringen i fokus och 

försvagandet av befolkningens kroppar och moraliska karaktär. Den 

medicinska vetenskapen och en pedagogisk retorik definierar problemen och 

formar argument för idrottens välgörande inverkan på befolkningen. 

Storskaliga satsningar på att bygga ut offentligt finansierade verksamheter 

karakteriserar samhället och statens agerande vid den här tiden. Under 

mitten av 1900-talet märks även en idrottspolitisk problematisering av 

välfärdssamhället i sig självt, med dess effekter i termer av bättre 

levnadsförhållanden och mer fritid, men samtidigt med mer stillasittande 

livsstilar och en fritid som riskerar att inte användas produktivt och 

meningsfullt. Välfärdssamhället ansågs nu redo att utvidga sitt 

ansvarsområde och sin offentliga finansiering av den frivilligt organiserade 

idrottsrörelsen för att på så sätt erbjuda alla människor möjlighet att delta i 

idrott och därmed kostnadseffektivt lösa bland annat hälsoproblem och 

ökade sjukvårdskostnader. Det är en form av socialt och kollektivt 

ansvarstagande som genomsyrar utredningarna från den här tiden. 

Medborgaren framställs ha ansvar gentemot samhället men framställs 

samtidigt som mottagare av sociala rättigheter och bidrag från samhället. 

Styrningen kan sägas operera genom samhället och bygger på ett sorts 

förtroende och samförstånd mellan idrottsrörelsen och staten där kontroll 

och utvärdering inte förordades. Syftet med statens stöd till idrotten var att 

stärka idrottsrörelsens autonoma och ideella karaktär. Det är just detta som 

flera kommentatorer anser håller på att förändras i den idrottspolitiska 

retoriken. Den här förändringen kan, menar vi i artikeln, förstås i termer av 

ett skifte från social ingenjörskonst, eller socialliberalism, till avancerad 

liberalism. 

 

Den avancerade liberalismen handlar om utvecklingen från 1970-talet och 

framåt vilken ofta brukar karakteriseras i termer av en generell kris i 

välfärdsstaten och press mot den svenska modellen. I det avancerat liberala 

samhället har välfärden och det sociala ansvarstagandet, som tidigare var en 

del av en centraliserad och koordinerande statsapparat, mer eller mindre 
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nedmonterats, omkonfigurerats och utlokaliserats till olika sorters 

marknadslösningar och civilsamhällesmobiliseringar. Individers och 

organisationers autonomi och självstyrning uppmuntras samtidigt som 

resultatkrav och utvärdering används allt mer för att på avstånd styra 

självstyrningen i rätt riktning. Föreställningar om det självbestämmande, 

autonoma och fria subjektet har delvis ersatt samhället och det sociala som 

styrningens rationalitet. Genom att aktivera individers rättigheter, friheter 

och självpåtagna ansvar opererar styrningen genom att inte styra för mycket. 

Istället för att samhället tar ansvar för risker (socialisering av risk) ska 

individen i det avancerat liberala samhället själv hantera de risker som finns 

i samhället genom att reducera sitt eget riskbeteende (individualisering av 

risk). Individen framställs vara central för att reducera risk, exempelvis 

hälsorisker, genom att informera sig och engagera sig i olika positiva 

livsstilsprojekt, idrott och fysisk aktivitet, och dieter av olika slag. Den här 

typen av riskhantering, som är central i det avancerat liberala samhället, 

ansvariggör individer, familjer och ideella organisationer att hantera 

samhällets problem. Idrottspolitiken och den statliga utredning som kom 

under det sena 1990-talet signalerar en liknande problematisering och syn 

på individens och idrottens ansvar för att reducera samtidens risk-

utmaningar. Genom att engagera sig i den frivilligt organiserade idrotten 

framställs individen kunna styra sig själv till ett gott och hälsosamt beteende 

i linje med tidens expertis, mediadiskurser och hälsopromotionsprogram. 

Men, likväl som det anses viktigt att aktivera och mobilisera organisationers 

och individers autonomi och egna frivilliga engagemang, anses det lika 

viktigt att sätta mål, normer, standarder och indikatorer med syfte att mäta, 

följa upp, utvärdera och synliggöra hur individer och organisationer 

presterar. Det här är två centrala aspekter i dagens svenska idrottspolitik, i 

den statliga utredningen från 2008, samt i det nya utvärderingssystemet 

från 2010; att betona frihet, självständighet och egen vilja samtidigt som 

mätning, utvärdering och värdering av prestation ska säkerställa idrottens 

och individens anpassning till de politiska målen. Den här 

styrningsstrategin, att argumentera för autonomi samtidigt som man 

tillämpar granskningsmetoder för att säkerställa resultat, kan ses som 

central i avancerat liberala styrningsstrategier.                              
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6. Slutsatser, diskussion och reflektion 
Syftet med studien var att skapa kunskap om samtida idrottspolitisk styrning 

i relation till föreställningar om idrottens samhällsnytta och vikten av 

idrottsdeltagande. I förlängningen var syftet att kritiskt granska hur 

idrottspolitiska problematiseringar och lösningsstrategier bidrar till att 

forma särskilda bilder av det goda samhället, den nyttiga idrotten och den 

idrottsdeltagande individen. I det här avslutande kapitlet för jag en 

sammanfattande diskussion om de mest centrala resultaten och slutsatserna 

i relation till avhandlingens övergripande syfte och forskningsfrågor med 

hjälp av tidigare forskning på området och governmentality som analytiskt 

perspektiv. Diskussionen är strukturerad utifrån de tre forskningsfrågorna 

(1. Genom vilka sätt att tänka, tala och kunskapa definieras idrottspolitiska 

och samhälleliga problem, mål och ideal? 2. Genom vilka tekniker, metoder 

och strategier föreslås problemen lösas och målen och idealen uppnås? och 

3. Hur förutsätts och formas olika typer av individuella och kollektiva 

(icke)eftertraktade subjekt?) och de analytiska dimensionerna (a. 

problematiseringar och rationaliteter, b. tekniker och lösningsstrategier, 

samt c. formandet av subjekt). Efter denna diskussion reflekterar jag över 

avhandlingens analytiska perspektiv och metodologi, dess möjligheter och 

begränsningar, samt ger i anslutning till detta förslag på fortsatt forskning. 

Slutligen reflekterar jag över studiens bidrag och praktiska implikationer. 

 

Idrottspolitiska problematiseringar och rationaliteter 
I den här studien har jag visat, framförallt i artikel 1 och 4, att sättet att tala, 

tänka och kunskapa om de samhälls- och idrottspolitiska problemen, målen 

och idealen, samt därmed även föreställningarna om idrottens samhällsnytta 

och vikten av idrottsdeltagande, skiftar över tid. Genom att använda 

Foucaults begrepp governmentality, argumenterar jag för att dessa skiften 

kan förstås som en följd av nya samhällspolitiska problem, behov och 

målsättningar som ansetts nödvändiga att lösa eller uppnå (Bacchi, 2009; 

Dean, 2010; Foucault, 1991; Miller & Rose, 2008; Rose, 1999). Att en 

styrningsrationalitet skiftar och förändras betyder dock inte att det uppstår 

tydliga brott och skiften från det ena till uteslutande det andra, snarare att 

styrningsrationaliteten tar sig nya uttryck och former men med inslag kvar 

av tidigare sätt att tänka, tala och kunskapa. Skiftena har framförallt 

inneburit förändrade sätt att konceptualisera relationen mellan stat, 

samhälle, idrott och individ.  

 

I kapitel 2 och i artikel 1 och 4 argumenterar jag för, att skiftena i den 

svenska idrottspolitiken ska förstås i relation till en bredare välfärdspolitisk, 

social och ekonomisk kontext. Kortfattat kan skiftena summeras i relation till 

några viktiga formativa moment som på olika sätt också uppmärksammats 
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av andra svenska forskare (exempelvis Larsson, 2001; Fahlén & Stenling, 

2016; Norberg, 2004; Sjöblom, 2015). Det första formativa momentet och 

den första statliga idrottsutredningen på 1920-talet (SOU 1922:08) utmärks 

av en moralkonservativ och statscentrerad form av styrningsrationalitet. 

Utredningen tillsattes i relation till en historisk tidpunkt när idrotten hade 

börjat få övertag på gymnastiken som främsta rörelseform, samt i relation till 

industrialiseringen som bland annat ansågs bryta ner befolkningens hälsa 

och kroppar. Vid den här tiden sågs medborgaren stå till statens och 

nationens förfogande och den moralkonservativa styrningen var riktad mot 

att förmå medborgare att fullfölja sina plikter.  

 

Det andra formativa momentet och den andra samt tredje statliga 

idrottsutredningen på 1950- och 60-talen (SOU 1957:41, 1969:29) utmärks 

av en mer socialliberal och kollektivistisk form av styrningsrationalitet. 

Utredningarna tillsattes i relation till historiska tidpunkter när den sociala 

välfärdsstaten och idrotten hade etablerats och expanderat. 

Välfärdssamhället ansågs liksom industrialiseringen försvaga befolkningens 

kroppar, skapa stillasittande livsstilar och ohälsa. Vid den här tiden 

inkluderades medborgaren i en socialt orienterad välfärdsrational om 

ömsesidigt ansvarstagande; staten i medborgarens tjänst och medborgaren i 

statens tjänst. Den sociala styrningen riktades mot att skapa möjligheter och 

förutsättningar främst genom att stödja idrottens expansion och 

tillhandahålla idrottsanläggningar, och på så sätt främja god hälsa och gott 

beteende genom deltagande i idrott.  

 

Det tredje formativa momentet och den fjärde och femte statliga 

idrottsutredningen på 1990- och 2000-talen (SOU 1998:76, 2008:59), samt 

det nya statliga idrottspolitiska utvärderingssystemet (CIF, 2009) utmärks 

av en mer avancerat liberal och individualistisk form av styrningsrationalitet. 

Dessa utredningar och utvärderingar tillsattes i relation till historiska 

tidpunkter när välfärdsstaten alltmer hade kommit att kritiseras och i 

relation till en tid av föreställd ekonomisk kris och krav på ökad ekonomisk 

effektivitet. Vid den här tiden konceptualiseras idrotten och medborgaren 

alltmer i termer av fria, självständiga, entreprenöriella, individualiserade och 

självreglerande, vari individen förväntas vara aktiv, ta egna beslut och själv 

ta hand om sin hälsa, lycka och välmående. Den avancerat liberala 

styrningen, och den nutida idrottspolitiken, riktas mot att främja idrottens 

självstyrning mot de idrottspolitiska målen och främja individens egna 

intressen, aktiva val, delaktighet, inflytande och ansvar. Den avancerat 

liberala styrningen opererar med andra ord inte främst genom samhället 

utan genom individers och kollektivs fria och aktiva, men samtidigt 

reglerade, val (Dean, 2010; Green, 2007; Rose, 1999).  
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De nutida idrottspolitiska utredningarna och utvärderingarna, som jag 

analyserar i artikel 2 och 3, ska med andra ord förstås i relation till detta 

skiftande sätt att tala och kunskapa om problem, mål och ideal samt om 

idrottens och idrottsdeltagandets betydelse i samhället. En slutsats är att de 

nutida utredningarna och utvärderingarna kan sägas ha kvar drag av sociala, 

demokratiska, rättighets- och jämlikhetssträvanden som innebär att staten 

tar fortsatt ekonomiskt ansvar för idrottsrörelsens fortlevnad och utveckling 

samt betonar människors lika rättigheter, förutsättningar och möjligheter att 

delta i idrott och ha en god hälsa. I artikel 2 och 3 kallar jag den politiska 

rationaliteten för ‘demokratiproblemet’ eller en form av demokratisk 

representationsrational som är formad av samhällsvetenskapliga och 

politiska rättighets- och jämlikhetsdiskurser men också av identifierandet 

och definierandet av olika kategorier och risk-grupper som tillskrivs 

särskilda behov av idrott och fysisk aktivitet. Jag menar, enligt det argument 

jag förde fram ovan och i kapitel 2 samt i artikel 2 och 3, att de nutida 

utredningarna och utvärderingarna också utmärks av en tilltagande 

individualism. Denna individualism handlar om att främja och aktivera 

individens ansvarstagande, vilja, intresse och benägenhet för motion och 

idrott. I artikel 2 och 3 kallar jag den rationaliteten för en form av 

demokratisk aktivering och deliberation. Det innebär även en 

individualisering av risk, i vilken det förutsätts att individen själv kan ta 

aktivt ansvar för sin idrott, sin hälsa och sitt välmående. 

Demokratiproblemet i artikel 2 och representations- och 

deliberationsrationaliteterna som jag diskuterar i artikel 3 liknar mycket vad 

andra forskare har benämnt som kalkulativa samt deliberativa och 

empowerment-baserade sätt att styra (Cruikshank, 1999; Dahlstedt, Fejes & 

Schonning, 2011; Green, 2006, 2007; Miller & Rose, 2008; Rose, 1999; 

Dean, 2010). Ett liknande resonemang om samtiden förs av bland annat 

Larsson (2001) och Ekholm (2016) i relation till svensk idrott och Green 

(2006, 2007) och Coalter (2007b) i relation till den brittiska 

idrottspolitikens strävan efter att skapa ‘aktiva medborgare’ och ‘aktiva 

barn’. Det är också en utveckling som andra svenska forskare har pekat på, 

bland annat i relation till den svenska demokratipolitiken (Dahlstedt, 2008, 

2009), den politiska diskursen kring livslångt lärande (Fejes, 2006), samt i 

folkhälsopolitiken (Olsson, 1997).  

 

Idrottspolitikens nära relation till folkhälsopolitiken återkommer i hela det 

studerade materialet och utgör en central del av analysen, framförallt i 

artikel 2 i relation till det jag kallar ‘hälsoproblemet’. En slutsats är att den 

medicinska och fysiologiska expertisen i utredningen på 2000-talet, liksom 

över tid, konstruerar idrott, fysisk aktivitet och kroppslig rörelse som ett 

mänskligt och kroppsligt behov. Den medicinska och fysiologiska kunskapen 

och styrningen av idrott och individ kan förstås som en makt- och 
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kunskapsrelation (Foucault, 1980; Larsson, 2013). Hälsodiskursen i 

materialet centrerar kring en problematisering av ökade nivåer av fysisk 

inaktivitet och relaterade problem som övervikt och fetma och andra former 

av sjukdomar. Problemet skrivs fram både som ett problem relaterat till 

sociala strukturer och som ett individuellt problem och det framställs vara 

såväl samhällets, olika institutioners, idrottens och individens ansvar att 

reducera riskerna för sådana problem. I den meningen kan folkhälsa och 

frågor om fysisk aktivitet ses som en politisk hybrid som korsar olika 

politikområden (Piggin & Hart, 2017). Jag menar i likhet med Piggin och 

Bairner (2016) att produktionen av kunskap om hälsa och dess relation till 

fysisk aktivitet kan förstås i relation till ett metanarrativ om en global fysisk 

inaktivitets-pandemi vilket både definierar och aktivt konstruerar hur vi 

tänker kring fysisk aktivitet och hälsa på normerande sätt. Detta får i sin tur 

konsekvenser för föreslagna hälsoeffekter av fysisk aktivitet och hur resurser 

distribueras för att främja fysisk aktivitet. I allmänhet argumenterar jag i 

likhet med Fullagar (2002) att styrningen av hälsosamma kroppar och 

identiteter genom individens eget ansvarstagande och självstyrning anses 

vara en nyckelstrategi för att lösa problemen med ohälsa och fysisk 

inaktivitet.  

 

För att återkoppla till frågan om likheter och återkommande inslag över tid 

är en slutsats att kunskapsbaserad och moralisk legitimering (av den fria och 

självständiga idrottens samhällsnytta) och kritik (mot idrottens 

tävlingskaraktär) genomgående har fungerat som viktiga och framgångsrika 

styrprinciper i svensk idrottspolitik, vilket även Sjöblom (2015) visat i sin 

studie. Trots omfattande kritik mot idrotten, vilket jag visar i artikel 1, 2 och 

3, menar jag i likhet med Sjöblom (2015) att den svenska idrottspolitiken 

över tid refererar till en dominerande diskurs om idrottens självklara 

samhällsnytta och att detta antagande i sin tur har ‘legat till grund för 

tillkomsten av ett nätverk av relationer, ett gemensamt språkbruk och en 

gemensam normbildning, samt sedermera också ett fördjupat 

beroendeförhållande mellan staten och RF’ (s. 139-140). Diskursen och 

legitimeringen av idrottens självklara samhällsnytta och det självklara 

idrottsdeltagandet, visar jag, har formats i relation till en rad positiva uttryck 

så som hälsa, fostran, demokrati och jämlikhet, men också till negativa 

uttryck som ohälsa, fysisk inaktivitet, risk, omoraliskt beteende, ojämlikhet 

och exklusion. Därtill har idrotten genomgående framställts som ett naturligt 

svar på större samhälleliga problem och strävanden, exempelvis i relation till 

det tidiga 1900-talets industrialisering, 1950- och 60-talens välfärdssamhälle 

och 1990-talets ekonomiska kris. I relation till detta har vetenskaplig 

expertis i fysiologi, medicin och samhällsvetenskap genomgående haft en 

stor betydelse för att forma definitioner av såväl idrott, hälsa, fostran och 

demokrati samt inte minst format föreställningar om grundläggande 
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mänskliga fysiska och sociala behov (artikel 1, 2 och 3). Den kritik som 

kontinuerligt har riktats mot idrotten, framförallt på 1920-talet (artikel 1) 

och på ett liknande sätt på 2000-talet (artikel 2), handlar i första hand om 

att vissa tävlingsrelaterade avarter och problem anses stå i vägen för 

idrottens potential att vara inkluderande och samhällsnyttig (se även Fahlén 

& Karp, 2010; Norberg, 2004; Sjöblom, 2015; Skille, 2011). Kritiken mot 

idrotten, menar jag, har inte i första hand bidragit till att kritiskt granska 

själva idén och diskursen om idrottens samhällsnytta och vikten av 

idrottsdeltagande, snarare har kritiken i utredningarna och utvärderingarna 

bidragit till att reproducera och förstärka den idrottsevangelism eller ‘den 

stora idrottsmyten’ (Coakley, 2015; Coalter, 2007a, 2015) som genomsyrar 

idrottspolitiken, vilket därmed även har bidragit till att fastslå den som 

grundläggande idrottspolitisk styrprincip (Sjöblom, 2015).  

 

I artikel 3 visar jag dock att dagens idrottspolitiska styrning även inkluderar 

kritiskt reflexiva tankegångar. Detta är inte så vanligt förekommande i 

analyser av nutida styrnings- och policyprocesser, men som enligt Villadsen 

och Karlsen (2012) kommit att blivit alltmer närvarande i samtida politiska 

sammanhang. Den reflexiva ansatsen som återkommer i utvärderingarna ska 

ses som reflektion över idrott, idrottsforskning och idrottspolitik, snarare än 

som explicita förslag till hur idrott bör bedrivas eller hur idrottspolitiken bör 

utformas. Indirekt skapar dock reflektion möjliga förändringsvägar i riktning 

mot samhällsförbättrande ambitioner. Jag menar att den kritiska 

reflexiviteten i utrednings- och utvärderingsmaterialet kan utvidga vår 

förståelse både för kritik mot politisk auktoritet samt hur denna kritik tas 

upp i policyprocesser och omformar idrottspolitiken och möjligen idrotten 

därefter. Förmågan att ta upp kritik kan till exempel ses som själva kärnan i 

den liberala välfärdstatens kontinuerliga anpassning för att ständigt 

utvecklas, förändras och förbättras (Dean, 2010; Villadsen & Karlsen, 2012).  

 

Idrottspolitiska tekniker och lösningsstrategier 
Jag har i avhandlingens delstudier visat att idrotten och den idrottande 

individen genomgående men på skiftande sätt presenteras som bra och 

kostnadseffektiva (men samtidigt problematiska) verktyg och lösningar på 

olika samhällsproblem och strävanden i samhället. Genom att använda 

governmentality (Foucault, 1991) har jag kunnat visa att hur idrottspolitiska 

problem, mål och ideal uppmärksammas och formas också bidrar till hur 

tekniker, interventioner och lösningsstrategier utformas. Utmärkande för de 

idrottspolitiska teknikerna och strategierna är att göra idrotten och individer 

styrbara utan att formellt lagstadga, reglera eller kontrollera, eller förstöra 

deras tillskrivna frihet och självständighet (Dean, 2010; Miller & Rose, 2008; 

Norberg, 2004; Sjöblom, 2015). De idrottspolitiska rationaliteterna om 

idrottens samhällsnytta och vikten av idrottsdeltagande är sammanflätade 
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med två centrala typer av tekniker och strategier som jag har visat både 

återkommer och antar nya former i det studerade materialet.  

 

Den första typen av teknik och strategi, självstyrningstekniker, bygger på att 

tillskriva idrotten och individer frihet och självständighet samt att visa 

förtroende för deras förmåga till självstyrning. På en adminstrativ-juridisk 

nivå framträder ekonomiska bidrag och kontraktsbaserade 

överenskommelser om idrottens samhällsnytta mellan stat och idrottsrörelse 

som den främsta självstyrningstekniken. Denna teknik att kontraktera ut 

välfärdsfrågor till idrotten går långt tillbaka i tiden i den svenska 

idrottspolitiken och mina slutsatser relaterar till andra svenska studier som 

visat liknande resultat, bland annat Larssons (2001), Norbergs (2004; 2011) 

och Sjöbloms (2006, 2015), samt till Thing och Ottesens (2010) studie av 

den danska idrottspolitiska relationen mellan stat och idrott. I artikel 1, i 

relation till 1920-talets utredning, visar jag att det ekonomiska bidraget var 

ett sätt för staten att indirekt bidra till folkets hälsa och fostran, samt ett sätt 

att indirekt styra samhället, idrotten och individen i en värdefull riktning. 

Även om den utredningen genomsyrades av en mer moraliserande och 

kontrollerande rationalitet var inte syftet att förstatliga idrotten utan snarare 

att främja den fria idrotten att självmant agera i rätt riktning. Det ‘implicita 

kontraktet’ mellan staten och idrottsrörelsen formaliserades enligt Norberg 

(2004) i och med 1969-årsutredning Idrott åt alla 1969 (SOU 1969:29) då 

statens ekonomiska stöd till idrotten expanderade och Riksidrottsförbundets 

position att ‘agera i myndighets ställe’ stärktes. Larsson (2001) menar att 

ekonomiska bidrag framförallt utgör en central del av den socialliberala 

styrningsrationaliteten och att de har möjliggjort styrning av idrotten och 

individen, inte direkt, men på distans. Priset för idrottens expansion var att 

idrotten blev alltmer beroende av ekonomiska anslag. Beroendet, menar 

Larsson (2001), handlade dock inte om att staten ökade sitt inflytande och 

bestämmande över idrotten; ‘tvärtom, vilket i grunden utgör en liberal 

tankefigur, garanterade staten idrottens oberoende, inte för att staten inte 

ville styra över idrotten, utan för att den inte behövde.’ (Larsson, 2001; 

s.143).  

 

Idrottsrörelsens självständighet är med andra ord ett av de viktigaste 

politiska målen och främjandet av den självständigheten, genom ekonomiska 

bidrag tillsammans med överenskommelser om att idrotten ska vara 

samhällsnyttig och verka i den ideella sektorn, är ett av de främsta medlen. I 

den meningen är självständigheten också villkorad redan på förhand 

(Sjöblom, 2015; Thing & Ottesen, 2010). Såväl den politiska rationaliteten, 

forskningen (som jag diskuterade i kapitel 2) och självstyrningsteknikerna 

förstärker bilden av idrotten som självständig och autonom samt utanför 

staten som en del av den ‘ideella sektorn’ eller det ‘civila samhället’. Inte 
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minst i utredningarna från 1990-talet (artikel 1) och 2000-talet (artikel 2) 

framkommer den här synen på idrotten som en särskild unik institutionell 

sfär. Men både Thing och Ottesen (2010) liksom Norberg (2011) visar att 

kontraktet mellan staten och idrotten bygger på en nära relation snarare än 

på separation. Därmed suddas gränserna mellan stat och ideellt organiserad 

idrott ut. Jag argumenterar för, i likhet med Popkewitz (1996) och Villadsen 

(2009), att distinktionen som görs mellan stat och civilsamhälle delvis 

förlorar sin mening.     

 

Jag visar i artikel 2 och 3 att utredningen från 2008 och utvärderingarna 

från 2010-2015 även inbegriper tekniker som syftar till att garantera och 

aktivera individens egenmakt, frihet, egna val och ansvar. Cruikshank (1999) 

har kallat sådana tekniker för ‘technologies of citizenship’ vilka involverar 

medborgare i konsultation, dialog och förhandling i en rad olika aktiviteter 

så som samhällsutveckling, miljö- och hållbarhetsfrågor samt 

hälsopromotions-aktiviteter. Det handlar om att involvera människor i sitt 

eget liv och att, till exempel i relation till sitt eget idrottande, ge dem röst, 

inflytande och delaktighet. I artikel 3 kallar jag det för 

‘deliberationsstrategier’ och genom användandet av olika dialogtekniker 

såsom intervju eller andra möjligheter för människor att göra sin röst hörd 

samlas människors subjektiva upplevelser in för att utgöra underlag för 

reflektion och eventuell förändring. Tekniker som syftar till att ta till vara på 

individens intresse, skapa delaktighet och inflytande, visar jag i artikel 3 kan 

förstås som en form av självstyrningsteknik för aktiverandet av framförallt 

sådana grupper som anses vara risk-grupper, marginaliserade eller 

exkluderade, såsom barn, funktionshindrade, invandrarflickor, äldre eller 

hemlösa. Det ska dock noteras att uppmuntran till självstyrning inte är en ny 

företeelse utan kan skönjas redan på 1920-talet genom betydelsen som ges 

till ‘personligt initiativ och uthålligt intresse’ (SOU 1922, s. 29). I artikel 1 

visar jag att även utredningen från 1969 utgår ifrån att alla människor kan 

tänka sig att ta rätt beslut och börja idrotta av sig själva, bara rätt kunskap 

förmedlas, rätt förutsättningar finns och alla hinder för idrottande 

undanröjs. Det är dock först på senare tid som involverandet av individer i 

dialog och genom intervju har blivit mer framträdande i det idrottspolitiska 

utrednings- och utvärderingsarbetet. Att understödja frivillighet och att 

idrotten och individen självmant ska ta tag i och förbättra sig själva och sin 

idrott framstår därmed både som centralt mål och som lösningsstrategi i den 

svenska idrottspolitiken. Inte i första hand genom moralisering, kontroll och 

disciplinering utan genom stimulans, vägledning, kunskapsbaserade 

argument och kontraktsliknande relationer (Dahlstedt, 2008; Dean, 2010).  

 

Den andra typen av teknik och strategi, gransknings- och 

prestationstekniker, kan förstås inom ramen för vad Power (1999) kallar en 
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samtida granskningsexplosion. Det är tekniker som bygger på att sätta upp 

mål, normer, standarder, indikatorer, samt följa upp, övervaka, granska och 

mäta om idrotten gör det den ska. Uppsatta prestationsmått avser att forma 

självstyrningen i en viss riktning för att optimera prestationer (Dean, 2010). 

Om de första teknikerna, självstyrningsteknikerna, bygger på förtroende så 

har flera forskare argumenterat för att gransknings- och prestationstekniker 

bygger på en form av misstroende (Dahler-Larsen, 2012; Dean, 2010; 

Fahlén, 2017; Sam & Macris, 2014). Förvisso menar Sjöblom (2015) att 

idrottspolitiken alltid har satt upp normer och standarder och indirekt 

reglerat vad idrottsrörelsen ska uppnå. Därtill visar Norberg (2004) att 

statlig revision även tidigare har varit närvarande inom idrottens 

politikområde. Men, i artikel 1 visar jag att utredningen från 1969 (SOU 

1969:29) särskilt betonade att det inte var aktuellt med rigorös granskning 

och utvärdering av hur de statliga medlen användes av idrotten. De 

granskande tendenserna syns explicit först på 1990-talet och den omfattande 

granskningen genom bland annat indikatorsystem implementerades först på 

2000-talet (CIF, 2009; Fahlén, 2017; Fahlén & Stenling, 2016; Norberg, 

2011; Norberg & Dartsch, 2010). Det här är en tendens som även 

internationell idrottspolitisk forskning har lyft fram och beforskat (se till 

exempel Sam & Macris, 2014), och som har fått svenska forskare att 

diskutera om kontraktet mellan staten och idrottsrörelsen är i omvandling 

(Fahlén, 2017; Norberg, 2011). Fahléns (2017) studie visar därtill att 

representanter för idrottsföreningar på lokal nivå antyder att de nya 

gransknings- och prestationskraven är ett brott mot kontraktet och det 

förtroende som har getts idrotten.        

 

I artikel 3 visar jag att utvärderingssystemet och de olika 

utvärderingstekniker som tillämpas, så som statistiska mättekniker inom 

ramen för det jag kallar ‘representationsstrategier’, ofta resulterar i förslag 

på hur man kan lösa problemet med bristande idrottsdeltagande och 

delaktighet. I den meningen handlar granskningen och utvärderingen om att 

föreslå ändringar för hur idrotten kan organisera och omorganisera sin 

verksamhet samt förändra sina förfaranden och beteenden på olika sätt för 

att bättre inkludera alla människor i idrotten. Bland annat Fahlén (2017) 

visar i sin studie att prestationstekniker av det här slaget reducerar idrottens 

verksamhet till att till stor del handla om administration. I förlängningen 

skulle det kunna innebära att en komplex verksamhet, som idrotten, 

anpassar sin verksamhet till de krav som adminstratörer ställer på 

mätbarhet. Green (2007) menar att effekten av sådana tekniker är att 

verksamheter i första hand blir instrumentella i sin egen självstyrning och att 

de ägnar sig åt reflexiv granskning av sina aktiviteter så att de kan redogöra 

för vad de gör när de blir ombedda av andra. Norberg (2011) menar därtill 

att granskningen är motsägelsefull i relation till principen om icke-statliga 
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verksamheters rätt till självständighet och självbestämmande. Jag menar 

dock, i linje med Rose (1999) och Dean (2010), att självständighet och 

granskningsmetoder går hand i hand med liberala styrningsprinciper om 

indirekt styrning som försöker styra på avstånd, det vill säga som både 

garanterar självständighet men också sätter gränser för den. Samtida 

idrottspolitisk styrning strävar efter att inte bara arbeta genom individers 

och kollektivs olika tillskrivna former av frihet, självständighet och egenmakt 

utan också genom att tillämpa indirekta medel för granskning, övervakning 

och reglering av den friheten, självständigheten och egenmakten. På så sätt 

samverkar gransknings- och prestationsteknikerna med 

självstyrningsteknikerna genom att sätta ramar för självstyrningens riktning 

(Dean, 2010).  

 

Formandet av den idrottsdeltagande individen 
I den här studien har jag, genom att använda governmentality, argumenterat 

för och visat att utredningarna och utvärderingarna och dess 

problematiseringar, rationaliteter, tekniker och strategier bidrar till att 

forma särskilda bilder av eftertraktade och icke-eftertraktade individuella 

och kollektiva subjekt, samt att dessa subjekt skiftar över tid. De skiftande 

sätt som subjekt benämns, gör vissa subjekt tillgängliga och andra inte 

(Bacchi, 2009; Dean, 2010; Foucault, 1994b). Det betyder inte att jag gör 

anspråk på att säga något om att dessa subjektifikationsprocesser resulterar i 

faktiska verklighetseffekter, det vill säga att individer faktiskt tar upp och 

införlivar dessa subjektspositioner i sig själva. Men, jag menar att de 

idrottspolitiska utredningarna och utvärderingarna skapar vissa 

möjlighetsvillkor och förutsättningar som konstituerar vissa subjekt som 

eftertraktade och vissa som icke-eftertraktade (Dean, 2010). I artiklarna har 

jag visat att det handlar om formandet och omformandet av den ideala 

idrottsdeltagande individen och medborgaren; den hälsosamma och fysiskt 

aktiva människan och den ideellt engagerade, demokratiska och socialt 

aktiva människan. Samtidigt menar jag att de också implicit och ibland 

explicit skapar dess motsats, den icke-eftertraktade icke-idrottsdeltagaren. 

Det finns alltså föreställningar om att människor som inte deltar i idrott 

riskerar att bli fysiskt inaktiva och ohälsosamma, eller att de riskerar att 

exkluderas från samhälleliga demokratiska beslut och att de kan bli socialt 

passiviserade och oengagerade. 

 

I linje med tidigare resonemang är en slutsats i artikel 1 att det ideala 

subjektet skiftar över tid. På 1920-talet är idrottsdeltagaren företrädesvis 

man och konstrueras som ett disciplinerat subjekt som står till nationens 

förfogande för att bidra till en produktiv arbetskraft och framtida nationell 

framgång. De eftertraktade karaktärsdragen som en god medborgare ska ha 

handlar om mod, beslutsamhet, snabbtänkthet, självkontroll och uthållighet, 
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samt en känsla för rättvisa, hjälpsamhet, samarbetsvilja, ansvar och 

ledarskapsförmågor. Genom idrottsdeltagande, under förutsättning att 

idrotten utförs på rätt sätt, anses sådana karaktärsdrag kunna frambringas. 

Den moralkonservativa synen på karaktärsdanande och kroppslig 

medborgarfostran och konstruktionen av medborgaren som subjekt i 

nationens tjänst, har senare i det socialliberala idrottspolitiska tänkandet, 

som analysen visar i artikel 1 och artikel 4, ersatts med ett kollektivt och 

solidariskt demokratiskt och socialt subjekt. Detta subjekt åtnjuter både 

samhällsekonomiskt stöd och tar ansvar för sig själv och sina nära i linje med 

redan fördefinierade välfärdsrättigheter och behov. Den socialliberala 

idrottsdeltagaren konstrueras både som ett kollektivt och tämligen passivt 

subjekt och talas främst om i termer av olika kategorier; kvinnor, ungdomar, 

äldre och funktionshindrade. Subjektet tillskrivs förvisso ett aktivt ansvar 

mot samhället att agera gott, men konstrueras framförallt som en mottagare 

av idrottsmöjligheter och samhällsservice. En liknande analys görs av 

Larsson (2001), särskilt i relation till idrott, kön och jämställdhet.  

 

I kapitel 2 samt i artiklarna har jag också argumenterat för att det 

eftertraktade subjektet i nutidens idrottspolitiska utredningar och 

utvärderingar har skiftat till ett avancerat liberalt subjekt. Det är ett aktivt 

och individualiserat subjekt, snarare än ett passivt och kollektivt subjekt. 

Den avancerade liberalismen iscensätter således genom sina rationaliteter 

och teknologier såväl idrotten som individen som aktiva agenter i jämförelse 

med socialliberalismens mer passiva. Det här är i linje med det förändrade 

styrningslandskap som jag diskuterade i kapitel 2 och som forskare brukar 

benämna som ‘aktivt medborgarskap’ (Cruikshank, 1999; Dean, 2010; 

Dahlstedt, 2008; Fejes, 2006; Green, 2007; Hvinden & Johansson, 2007; 

Newman & Tonkens, 2011; Morgan 2013). Det aktiva medborgarskapets 

subjekt framträder tydligt i de nutida idrottspolitiska utredningarna och 

utvärderingarna, framförallt i 1990-talets idrottspolitiska utredning som jag 

behandlar i artikel 1 och 4. Dagens idrottspolitik, som har sin bakgrund i 90-

talets idrottspolitiska proposition En idrottspolitik för 2000-talet (Prop. 

1998/99:107), betonar att idrottsdeltagaren ska ha egen vilja, intresse, utöva 

inflytande och vara delaktig i relation till sitt eget idrottande. Här märks en 

förskjutning från det socialliberala fokuset på kollektivet, öppenhet och lika 

möjligheter för olika kategorier av människor, mot betoning på individens 

inre upplevelser, valfrihet och individens möjligheter att utrycka sin egen 

vilja och självförverkliga sig i relation till andra individer (se även Larsson, 

2001).  

 

I nutida utrednings- och utvärderingsmaterial från 2000-talet, vilket jag 

analyserat i artikel 2 och 3, framträder dock inte ett enhetligt (aktivt) subjekt 

utan snarare flera komplexa och något motstridiga subjekt. I det analyserade 
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materialet framträder till exempel den sociala idrottsdeltagaren med sina 

sociala behov, den hälsosamma fysiska idrottsdeltagaren med sina 

kroppsliga och medicinska behov, den riskmedvetna idrottsdeltagaren med 

sitt ansvar, den ekonomiska idrottsdeltagaren med sitt intresse, egna vilja 

och valmöjligheter, samt den juridiska idrottsdeltagaren med sina 

rättigheter. Dessa komplexa subjekt kan jämföras med Deans (2010) 

argument att samtidens människa har många, komplexa och konkurrerande 

krav att förhålla sig till. I artikel 3 diskuterar jag tre framträdande 

subjektsformer i samtiden, det passiva, det aktiva, samt det diversifierade 

subjektet. Dessa subjektsformer löper tvärs genom frågor som demokrati, 

kropp och hälsa, social gemenskap, risk och rättigheter.   

 

Det passiva subjektet är framträdande i relation till en problematisering om 

ökad ohälsa och fysisk inaktivitet bland vissa kategorier av människor samt 

att inte alla barn och ungdomar deltar i idrott (se artikel 2 

‘demokratiproblemet’ och ‘hälsoproblemet’, artikel 3 ‘representations-

strategier’). Utredandet och utvärderandet undersöker i relation till detta 

mängden och typen av idrott och fysisk aktivitet som barn och ungdomar 

deltar eller inte deltar i. Dessa (icke)idrottsdeltagare och (in)aktiva 

människor, främst barn och ungdomar, produceras i relation till, och genom, 

statistiska mätmetoder som fasta, stabila och kategoriserbara subjekt. Det 

passiva subjektet liknar det socialliberala subjektet (artikel 1 och 4) i och 

med att det konstrueras som relativt fast och i relation till kollektiva 

kategorier av människor (män, kvinnor, barn, äldre), som främst ska ges 

möjlighet och förutsättning att delta i idrott. De är kollektiva kategorier i 

bemärkelsen att de tillskrivs en grupptillhörighet och som begränsade av 

sociala och strukturella villkor (ålder, kön, socioekonomi, etnicitet, 

funktionshinder). Dessa grupper benämns lite olika som 

inkluderade/exkluderade, prioriterade/marginaliserade, eller som problem- 

och risk-grupper. Slutsatser som dras handlar ofta om att vissa grupper av 

människor inte är så aktiva som de borde och att interventioner därför bör 

designas för att öka deras nivåer av idrottsdeltagande och fysisk aktivitet.  

Det här resultatet i mina analyser kan jämföras med de flesta studier av 

idrottsdeltagande som mäter deltagarmönster, deltagarnivåer eller grader av 

fysisk aktivitet bland olika grupper i samhället (exempelvis Nicholson et al., 

2011). Det är en position som också kritiseras av forskare för att inte ta 

hänsyn till barn och ungdomars egen syn på sitt eventuella idrottsdeltagande 

(Wright, MacDonald & Groom, 2003).    

 

Det aktiva subjektet, vilket jag delvis redan har diskuterat ovan, är 

framträdande i relation till problematiseringen att idrottsdeltagande inte 

bara handlar om deltagande utan också om delaktighet, inflytande och 

ansvar och att barn och ungdomar inte alltid vill idrotta eller involveras i 
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beslut kring sitt eget idrottande (se artikel 3 ‘deliberationsstrategier’, artikel 

2 ‘demokratiproblemet’ och ‘hälsoproblemet’). Det aktiva subjektet ges 

förvisso också ofta grupptillhörighet (exempelvis barn, invandrare, hemlös), 

men tillskrivs framförallt aktiv vilja, kompetens, egenmakt och 

frigörelsepotential. Kanske kan man säga att det handlar om att omforma de 

passiva kategorierna till aktiva individer, ge dem röst, agens och 

handlingskraft. Det aktiva och individualiserade subjektet produceras i 

relation till och genom sociologiska kunskapsformer samt genom olika 

intervju- och dialogtekniker (deliberationsstrategier). Den aktiva 

idrottsdeltagaren formas i relation till en tanke om rätten att delta i idrott 

men också med ansvar att göra så, helst självmant. Den aktiva friheten, att 

delta eller inte, kan således sägas vara villkorad på förhand, inte minst i 

relation till problematiseringarna och rationaliteterna om risk, ohälsa och 

fysisk inaktivitetet som stipulerar att alla människor behöver idrott och 

fysisk aktivitet (artikel 2 och 3). Jag menar att trots att individens egna 

aktiva intresse skrivs fram som ledstjärna innebär det dock inte att intresset 

ska riktas mot vad som helst – idealet framskrivs som att individen ska vara 

intresserad av att delta i idrott, och därtill vara intresserad av att vara fysiskt 

och socialt aktiv, vara delaktig, utöva inflytande och ta ansvar för sitt eget 

idrottande. Det här resultatet kan jämföras med Greens (2007) analys av den 

brittiska idrottspolitiken som betonar det aktiva barnet som framtidens 

medborgare. Liknande resonemang förs av bland annat Agergaard et al. 

(2015), Ekholm (2016), Morgan (2013), Stenling (2015) och Svender (2012) 

som i sina analyser visar att olika grupper i samhället förväntas aktiveras 

genom deltagande i idrott och i den aktiveringsprocessen tillskrivs de ofta 

stereotypa egenskaper och behov.  

 

Det diversifierade subjektet är framträdande i relation till en allmän och 

implicit problematisering av såväl passiva som aktiva 

subjektifikationsprocesser (se framförallt artikel 3 om ‘reflexiva strategier’). 

Det diversifierade subjektet, den diversifierade idrottsdeltagaren, 

konstrueras i termer av olikhet och som ett decentrerat samt ständigt 

föränderligt subjekt.  Identitetskonstruktion ur det här perspektivet 

förutsätter ett subjekt i ständig tillblivelse i relation till historiska, sociala 

och kulturella normer och omständigheter. Idrottsdeltagaren kan ur det 

perspektivet ses som ständigt föränderlig och ska erbjudas många olika 

möjligheter till deltagande. Det är också en form av subjekt som tillskrivs 

egenmakt och aktiv potential att frigöra sig från förtryckande och 

normaliserande diskurser och praktiker. Men frågan om icke-

idrottsdeltagande som alternativ förblir obesvarad. Det diversifierade och 

decentrerade subjektet produceras i relation till och genom kritiska och 

poststrukturella teoribildningar och argumentationstekniker. Ett av mina 

argument i artikel 3 är att även om reflexiva strategier och poststrukturella 
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teorier engagerar sig i kritik av den politik som den också är satt att 

utvärdera, samt omfamnar icke-essentiella och icke-normaliserade subjekt, 

så menar jag att dessa strategier också genererar nya former av eftertraktade 

politiska subjekt och nya normer för varande.  

 

Avslutningsvis tyder analyserna och slutsatserna som helhet på att processer 

av samhällsförbättring i den samtida idrottspolitiska styrningen av idrott och 

idrottsdeltagande, bidrar till att forma särskilda bilder av det goda samhället, 

den nyttiga idrotten och den idrottsdeltagande individen på särskilda, om än 

varierande och komplexa, sätt. Det goda ideala samhället framställs 

framförallt i relation till begrepp som ekonomisk effektivitet, hälsa, 

jämlikhet, integration, etik, delaktighet, frihet, valmöjligheter, ideellt 

engagemang och ett aktivt civilsamhälle. I relation till det framställs den 

ideala och nyttiga idrotten (trots upplevda problem och avarter) dels som en 

social och demokratisk aktivitet som skapar gemenskap, integration och 

demokratiska mötesformer, dels som en fysisk och hälsosam aktivitet som 

skapar kroppsrörelser och påverkar kroppens hälsostatus i positiv riktning. 

Det är också främst i relation till framskrivningen av idrotten som en 

särskild institutionell sfär som legitimeringen av den samhällsnyttiga 

idrotten görs. Det är nämligen i egenskap av att vara frivilligt/ideellt 

organiserad och medlemsbaserad som idrotten framskrivs vara särskilt 

nyttig i relation till olika sociala, demokratiska, hälsorelaterade och inte 

minst ekonomiska mål. Det är också i idrotten som den eftertraktade 

idrottsdeltagande individen förväntas kunna få utlopp för och tillfredställa 

sina olika (tillskrivna) sociala samt kroppsliga och medicinsk-fysiologiska 

behov. Därtill framställs den idrottsdeltagande individen som en människa 

med riskmedvetenhet och ansvar; med aktivt och livslångt intresse för idrott 

och den egna hälsan; med egen vilja och valmöjligheter; som vill och ska 

kunna vara ideellt engagerad, utöva inflytande och vara delaktig i sitt eget 

och andras liv; samt en människa med rättigheter, rätten att delta i idrott på 

sina egna villkor. I förlängningen formas därmed också bilden av motsatsen; 

den icke-eftertraktade icke-idrottsdeltagaren. Icke-idrottsdeltagaren 

framställs då implicit som en människa med risk att vara fysiskt inaktiv och 

därmed ohälsosam, med risk att vara socialt och demokratiskt passiv, samt 

som en som inte ser till sina egna (på förhand tillskrivna) behov, 

valmöjligheter och rättigheter. Idealet och normen om idrottsdeltagande 

menar jag både möjliggör och sätter gränser för människors sätt att vara och 

relatera till sig själva och andra, vilket i förlängningen såväl inkluderar som 

exkluderar människor som (inte) lever upp till idealet. 
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Möjligheter, begränsningar och fortsatt forskning 
Det analytiska perspektivet, baserat på governmentality, samt den kritiskt 

reflexiva metodologin som använts, har inneburit såväl möjligheter som 

begränsningar under arbetets gång. I det här avsnittet reflekterar jag över 

detta, framförallt i relation till fyra återkommande teman i den 

forskningsbaserade debatten om governmentality. I anslutning till varje 

tema ger jag förslag på fortsatt forskning.  

 

Det första temat relaterar till en diskussion om att Foucaults 

begreppsapparat och hans användning av den ofta är förvirrande, oklar och 

inkonsekvent (Alvesson & Sköldberg, 2008; Collier, 2009). Framförallt 

menar kritiker att det är svårt att använda Foucaults arbeten som teori eller 

perspektiv eftersom det är svårt att särskilja det teoretiska arbetet från det 

empiriska, då de tenderar att slås samman (Collier, 2009). Det här gör att 

det är svårt att tydliggöra vad som söks i det analytiska arbetet och vad andra 

forskare, som använder samma analytiska perspektiv, söker i sina analyser. 

Jag instämmer i den kritiken men menar att det även medför stort utrymme 

att använda begreppsapparaten på ett kreativt sätt. Som forskare har jag sett 

det som en möjlighet att göra begreppen till mina och formulera min syn på 

vad som är relevant att använda och inte. Framförallt har perspektivet som 

helhet gett mig möjlighet att bryta konventionella tolkningar av 

idrottspolitisk styrning och belysa makt- och kunskapsrelationer, vilket inte 

alltid kommer fram i traditionella statsvetenskapliga och historiska studier 

av idrott och idrottspolitik. Mitt empiriska material har dock inte tillåtit 

några analyser av hur makt- och kunskapsrelationerna påverkar till exempel 

idrotten och dess organisering.  Fortsatt forskning borde därför analysera 

och synliggöra vad de idrottspolitiska problematiseringarna, rationaliteterna 

och teknologierna medför i termer av konstitutiva effekter på exempelvis 

organisationsnivå. Om Foucaults begreppsapparat dessutom inte är tydlig 

nog kan den med fördel användas tillsammans med annan teoribildning, till 

exempel på organisationsnivå. Forskningsintresset skulle då kunna riktas 

mot vad det politiska utvärderandet gör med idrottens organisering. Till 

exempel hur problematiseringar medför nya former av idrottspraktiker och 

idrottsorganisering och därmed också nya, ofta stereotypa, sätt att se på 

idrottsdeltagaren (Stenling, 2015). Eller vilka konstitutiva effekter 

utvärderandet och olika prestationsmätsystem har på organisationer, såsom 

idrotten (Fahlén, 2017; Sam & Macris, 2014).  

 

Det andra temat relaterar till en kritik mot att governmentality-forskares 

analyser lider brist på heterogenitet och komplexitet, används med för stora 

anspråk, samt reproducerar en alltför homogen berättelse om epoker och 

faser av förändring (Bevir, 2010; Bröckling, Krasmann & Lemke, 2011; 

Collier, 2009; Rose, 1999). Kritiken riktas också mot att dessa faser av 
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förändring och förändrade styrformer, till exempel nyliberalism, okritiskt tas 

som utgångspunkt och att studierna därmed blir repetetiva i termer av att 

visa det vi redan vet (Biebricher, 2016). Alltför ofta, menar såväl Biebricher 

(2016) som Collier (2009), klänger forskare sig fast vid nyliberalism och 

tenderar att förklara allt de ser i nutiden med nyliberala rationaliteter. Det 

blir alltför stora och globala kategorier för att bli intressanta och tillämpbara 

på empiriska observationer (Collier, 2009). Samtidigt argumenterar jag för, i 

linje med Ljunggren, Sjöblom och Sund, (2015) och Ljunggren (2016), att 

bredare transnationella och globala perspektiv kan bidra med nytt ljus på 

hur ekonomiska, sociala och kulturella faktorer inverkar på svenska 

idrottspolitiska och historiska förändringsprocesser. Utmaningen är, menar 

jag i likhet med Marston och McDonald (2009), att undvika binära 

kategorier som kontinuitet och diskontinuitet i diskussioner om politisk 

förändring samt att undvika att beskriva världen i termer av epoker och 

dramatiska skiften. Istället menar de att policyanalytikerns uppgift är att 

vara öppen i förhållande till det empiriska materialet och analysera hur nya 

logiker överlappar, anammar eller förkastar etablerade rationaliteter 

(Marston & McDonald, 2009).  

 

Jag har själv försökt betona i min analys att vissa rationaliteter och 

teknologier är återkommande och överlappande men att också nya 

rationaliteter och teknologier uppstår, till exempel gransknings- och 

prestationsteknikerna som är inbäddade i det nya utvärderingssystemet. Ett 

annat exempel är den sociala rationaliteten som betonar rättigheter, 

jämlikhet och tillgänglighet som överlappar den avancerat liberala 

rationaliteten som betonar individens intresse, vilja, delaktighet och ansvar. 

Ett förslag på fortsatt forskning är att undvika att beskriva de stora epokerna 

och istället fokusera på hur olika begrepp och rationaliteter förändras och 

färdas över tid, inom olika institutioner, och mellan olika politik- och 

kunskapsområden. Frågan om fysisk aktivitet och hälsa är ett sådant 

exempel. Piggin och Bairner (2016) visar till exempel ett skifte i språkbruk 

från en föreställd fetmaepidemi till en föreställd fysisk inaktivitetspandemi 

och att dessa skiftande föreställningar får konsekvenser för synen på hälsa 

och fysisk aktivitet. Piggin och Hart (2017) argumenterar också för att fysisk 

aktivitet är en policyhybrid som korsar fler olika fält och involverar många 

olika organisationer och individer, så som skola, föreningsidrott, privat 

motionerande, kommersiella gym och så vidare. Sådana policyhybrider 

öppnar upp för komplexa jämförelser mellan olika policyområden. 

 

Det tredje temat i debatten handlar om governmentality-studiers brist på 

staten som analytiskt fokus, eller i vart fall brist på erkännande av statens 

mekanismer som centrala i samtida styrningsformer (Biebricher, 2016; Dean 

& Villadsen, 2015). Dean och Villadsen (2015) kallar detta för ‘state phobia’ i 
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studier som använder sig av Foucault’s tänkande. De, liksom Bevir (2010), 

menar att staten fortfarande är en viktig, kraftfull och ofta dominerande 

aktör i policyprocesser. Motargumentet från governmentality- och 

governance-forskare är att staten inte ensamt styr utan snarare ingår i 

nätverk och partnerskap med icke-statliga aktörer (Rose, 1999). Anledningen 

till att staten inte utgör analytiskt fokus ligger inte i antagandet att staten är 

ointressant eller oviktig. Foucault (2007; 2008) ägnade trots allt mycket tid 

till att analysera just statlig och politisk maktutövning. Snarare är 

anledningen att governmentality-forskare uppmärksammar att styrning bör 

förstås bortom statens formella apparatur, institutioner och aktörer 

(Marston & McDonald, 2009; Rose & Miller, 1992). Därför fokuserar 

governmentality-forskare på hur staten och andra uppmärksammar, 

definierar och försöker lösa sociala problem, det vill säga analyserar 

problematiseringar, rationaliteter och teknologier (Bacchi, 2009; Marston & 

McDonald, 2009). Marston och McDonald (2009) argumenterar för ett 

förhållningssätt som uppmärksammar att staten inte har monopol på makt 

och auktoritet, samtidigt som man erkänner att staten är fortsatt central i 

socialpolitisk maktutövning.  

 

I relation till de statliga utredningarna och utvärderingarna som jag har 

analyserat ser jag det därför som centralt att just staten står som avsändare, 

det ger dem tyngd och legitimitet i den politiska och offentliga debatten. Det 

är också staten i det här fallet som fördelar ekonomiska medel till idrotten. 

Däremot ser jag det som lika centralt att analysera kunskapandet som oftast 

har akademin och det vetenskapliga forskarsamfundet som avsändare vilket 

formar de politiska problematiseringarna och rationaliteterna mer än vad 

staten gör. Forskningen och kunskapandet som idrottspolitiken bygger sina 

argument på har därmed minst lika mycket makt och auktoritet som staten. 

Den här konflikten i analytiskt fokus kräver enligt Marston och Mcdonald 

(2009) en konversation mellan dem som fortsätter fokusera på statens roll i 

policystudier och de som försöker analysera makt bortom staten. Ett förslag 

på fortsatt forskning skulle därmed kunna vara att erkänna statens roll, men 

också fokusera på hur andra aktörer, nätverk, kunskapsformer och 

maktrelationer inverkar på formandet av policyområden eller politiska 

programsatsningar (se exempelvis Ball, 2012; Ball & Exley, 2010; Sam, 

2005; Sam & Jackson, 2006). Olika organisationer, forskarsamhället, eller 

media är sådana aktörer som spelar en stor roll i policyprocesser, till 

exempel inom skolpolitiken (Lingard & Rawolle, 2004; Rawolle, 2010). 

Forskningsintresset skulle då riktas mot hur dessa aktörer formar politiken, 

vilka frågor och problem som ges betydelse och hur dessa problem i sin tur 

är formade av särskilda sociala normer och ideal inom olika grupperingar 

och maktrelationer. 
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Det fjärde temat handlar om en kritik mot governmentality-studier som 

handlar om att aktörer osynliggörs och att frågan om aktörers eventuella 

innehav av, och utövande av, makt lämnas obesvarad. Kritiken handlar också 

om hur dessa aktörer eventuellt handlar i motstånd genom motmakt, 

konflikt, kollektivt handlande eller genom att uppvisa icke-eftertraktat 

beteende (Larner & Walters, 2004; Larsson et al., 2012; Lövgren, 2007). I 

allmänhet menar till exempel Bröckling et al. (2011) och Biebricher (2016) 

att governmentality-studier ignorerar störningar, kampförhållanden, strider 

och konflikter samt aktivt mänskligt handlande som syftar till motstånd mot 

makten. Marston och McDonald (2009) föreslår att det inte bara räcker med 

att fokusera på hur subjekt konstitueras i styrningsstrategier – forskningen 

måste också överväga hur individer och kollektiv som konfronteras med 

diskursiva idealsubjekt talar tillbaka, vägrar och motstår dem. I relation till 

frågan om aktörers eventuella innehav av makt och dess betydelse för 

formandet av politiken har jag i artikel 1 och 2 uppmärksammat till exempel 

att politiker, forskare eller idrottsrepresentanter har en central roll i 

utredningsarbetet. Jag har dock inte sett det som att de representerar en 

personlig eller institutionsspecifik åsikt utan snarare ger uttryck för en 

rationalitet eller kunskapssyn. Det betyder inte att jag anser att den enskilde 

aktören är oviktig, till exempel en idrottsfysiologisk forskare, men jag ser det 

fysiologiska kunskapandet som viktigare att analysera. På samma sätt har jag 

betraktat de utsedda utredarna och utvärderarna som viktiga, men den 

kunskapssyn de ger uttryck för är viktigare.  

 

I relation till frågan om aktiv motmakt, konflikt och störning av rådande 

ideal har mitt empiriska material inte möjliggjort några konkreta analyser. 

Däremot noterar jag i artikel 1 att utredningen från 1957 (SOU 1957:41) inte 

resulterade i en proposition i riksdagen på grund av intensiva protester från 

idrottsrörelsen angående vissa organisationsförändrande förslag i 

utredningen. Andra studier har också visat att idrottsrörelsen motstår 

självreglering, även i riktade idrottspolitiska ekonomiska satsningar (Fahlén 

et al, 2015). Sådana typer av protester och motståndshandlingar i relation till 

de övriga statliga utredningarna och andra interventioner står säkert att 

finna i annat material, vilket skulle vara intressant att studera. I relation till 

individer som vägrar och motstår eftertraktade subjektsideal så har inte mitt 

empiriska material möjliggjort en sådan analys. Ett förslag på fortsatt 

forskning skulle därmed kunna vara att undersöka de som står utanför den 

ideellt organiserade idrottsrörelsen; de som inte idrottar alls, de som är 

aktiva inom kommersiella verksamheter eller andra typer av föreningar, eller 

de som intresserar sig för organiserade eller oorganiserade och alternativa 

livsstilsidrotter såsom skateboard, snowboard eller surfing (Langseth, 2012; 

Skille, 2005). Intresset ska då inte riktas mot att komma med förslag om hur 

dessa individer ska förmås att passa in i den ordinarie organiserade idrotten. 
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Snarare bör syftet vara att mer öppet och nyfiket studera andra former av 

aktiviteter, fritidssysselsättningar och identitetsprocesser. 

   

Utöver det som redan nämnts i ovanstående avsnitt, vill jag avslutningsvis 

rikta blicken mot de analytiska kategorier och slutsatser som jag har kommit 

fram till. Utgångspunkt för en sådan reflektion är Marston och McDonalds 

(2009) uppmaning att synliggöra att vi som governmentality-forskare inte 

står utanför de maktrelationer vi analyserar. Snarare ska forskningen, så 

även min, också ses som en del av en kunskapsbaserad styrningsprocess, 

vilket i sin tur möjligtvis bidrar till att konstituera särskilda subjekt. Till 

exempel, ett av mina resultat i artikel 3 visar att reflexiva utvärderings- och 

kunskapsstrategier är del av samtidens idrottspolitiska styrningslandskap. I 

artikeln diskuterade jag också hur reflexiva strategier dels kan ses som en 

form av kritik och motstånd mot social och politisk auktoritet men också att 

de kan förstås som liberala välfärdsstaters kapacitet att anpassa sig till och 

införliva kritik i strävan efter förbättring och förändring (Dean, 2010; 

Villadsen & Karlsen, 2012). I relation till det kan den här avhandlingen också 

ses i ljuset av en kritisk reflexiv strategi som därmed kan komma att infogas i 

idrottspolitiska resonemang som syftar till förbättring, förändring och 

effektivisering av idrottspolitik, idrott och idrottande människor. Därtill har 

jag också bidragit till att visa att de subjektspositioner som framträder i det 

reflexiva idrottspolitiska utrednings- och utvärderingsmaterialet är 

komplexa, diversifierade och ständigt föränderliga. I den meningen kan man 

också säga att jag bidrar med att fastslå en viss typ av verklighetssyn och en 

särskild diversifierad syn på subjekt och identitetsprocesser.  

 

Studiens bidrag och praktiska implikationer 
Den här studien har bidragit med en kritisk reflektion över föreställningar 

om vikten av idrott och idrottsdeltagande i det idrottspolitiska strävandet 

efter samhällsförbättring. Studien uppmärksammar att olika sätt att tänka, 

tala och kunskapa påverkas av, och ger form åt, idrottspolitiska 

problematiseringar, rationaliteter, tekniker och lösningsstrategier. De ger 

form åt hur vi förstår idrott och idrottsdeltagande samt relaterade begrepp 

som exempelvis hälsa, jämlikhet och frihet. Därmed menar jag att jag har 

kunnat visa, både som utgångspunkt och som slutsats, att det 

idrottspolitiska utredandet och utvärderandet är en makt- och 

kunskapsrelation med särskilda implikationer, inte minst i relation till 

formandet av det eftertraktade subjektet; den idrottande individen. I linje 

med den kritiskt reflexiva ansatsen har jag inte haft som ambition att bidra 

med insikter som syftar till att frigöra individer från makt, styrning eller 

underordning, ge förslag på förbättrade styrningstekniker och strategier, 

eller kommentera om idrottspolitiken och idrotten behöver förändras och 

utvecklas i en viss riktning. Det innebär att jag inte heller kommer att ge 



  

81 

förslag på praktiska interventioner och program för att förbättra idrottens 

samhällsnytta och öka idrottsdeltagandet. Icke desto mindre kommer jag ge 

några reflektioner som idrottspolitiker, idrottsforskare och 

idrottsföreträdare kan ha i åtanke när resurser ska fördelas, när 

programsatsningar ska utformas, och när de sedan ska utvärderas. Min 

förhoppning är att läsare av den här avhandlingen kan föreställa sig 

alternativa sätt att tänka som kan utgöra grund för att utmana och vidga 

föreställningar om idrott och idrottsdeltagande. I förlängningen innebär det 

att olika praktiker (inom idrottspolitik, idrottsforskning eller idrott) kan 

använda mina resultat som ett verktyg för att göra analyser av den egna 

verksamheten och de egna antagandena, samt på ett mer reflexivt sätt 

handla i sin praktik (Alvesson & Sköldberg, 2008; Thornberg & Fejes, 2009). 

 

En första reflektion kring studiens bidrag handlar om att problematiseringar 

och lösningsstrategier inte existerar bortom de sätt som de tänks och 

konceptualiseras. Därtill medför förslag till lösning och förändring också en 

särskild förståelse för vad som är problematiskt. Om människors 

idrottsdeltagande till exempel föreställs vara lösningen på olika sociala eller 

hälsorelaterade problem så skapas ‘problemet’ som en brist på 

idrottsdeltagande eller fysisk aktivitet. I min mening reduceras då 

problemens komplexitet till att förenklat handla om individens idrottande 

samt individens egna val och ansvarstagande att ‘välja rätt väg’: idrott. 

Diskurser om valfrihet eller främjandet av människors egenmakt 

(empowerment) är exempel på nyckelinstrument i välfärdsreformer där 

sociala säkerhets- och trygghetssystem nedmonteras (Blomqvist, 2004; 

Cruikshank, 1999; Newman & Tonkens, 2011). Jag vill därmed, i likhet med 

exempelvis Coakley (2015) och Coalter (2013; 2015), uppmana till att idrott 

och idrottsdeltagande inte bör ses som en lösning på mer omfattande sociala 

och strukturella problem som härrör ur exempelvis socio-ekonomisk 

utsatthet och ojämlikhet. I artikel 2 och 3 diskuterar jag till exempel att 

‘problemen’ som idrottspolitiken adresserar, såsom fysisk inaktivitet och 

ohälsa ska ses i ljuset av strukturella och politiska orsaker snarare än 

individuella. I den meningen kan komplexa och strukturella ‘problem’ inte 

lösas genom enkla metoder så som att aktivera och väcka människors  

‘intresse’ för idrott och motion, vilket den svenska idrottspolitiken antyder. 

Coalter (2013) argumenterar därtill för att ambitionen att lösa samhälleliga 

problem med idrott är bortom idrottspolitikens och idrottens kontroll. 

Lösningen på samhälleliga problem, enligt Coalter (2013), står inte att finna 

i en enskild organisation (idrotten) eller inom individen, utan snarare i en 

nations övergripande system för att garantera alla människor jämlika socio-

ekonomiska förutsättningar. Frivilligt organiserad idrottspraktik och allmän 

välfärdsprovision är i den meningen inte jämförbara. Flera studier av idrott 
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som välfärdspolitiskt verktyg drar liknande slutsatser (Agergaard et al., 

2015; Coalter, 2007a; Ekholm, 2016; Stenling, 2015; Morgan, 2013).  

 

En andra relaterad reflektion handlar om idrottspolitikens och 

idrottsforskningens tillsynes oproblematiska sammansmältning. Detta är 

särskilt framträdande i det samtida idrottspolitiska utrednings- och 

utvärderingsarbetet, inte minst sedan Centrum för idrottsforskning fick 

ansvar för uppföljningen av statens stöd till idrotten (se framförallt artikel 2 

och 3). Det är ofta svårt att analytiskt särskilja idrottspolitiska rationaler från 

idrottsforskningens teoretiska ramverk. Ur governmentality-perspektivet är 

det inte heller nödvändigt att särskilja dem eftersom det tar utgångspunkt i 

att politik, makt, kunskap och expertis är intimt relaterade, forskning 

påverkar politik och politik påverkar forskning (Foucault, 1980a). Ur detta 

perspektiv bör därför alla kunskapsanspråk från forskare förstås som ett sätt 

att producera verkligheten och sanningar om verkligheten, vilket i sin tur 

medför politiska och praktiska konsekvenser. Min förhoppning är att den 

här avhandlingen kan bidra till en mer öppen diskussion om de politiska 

effekterna av den idrottsvetenskapliga forskningen som produceras inom 

eller utom det idrottspolitiska utrednings- och utvärderingsarbetet. Det som 

(oftast) tas som förgivettagen utgångspunkt i den idrottsvetenskapliga 

forskningen måste därmed granskas kritiskt och reflexivt, oavsett om det 

handlar om barnperspektiv, jämlikhet och jämställdhet i idrott, eller om 

integration, demokrati och folkhälsa genom idrott, eller om individers 

intressen, ansvarstagande, delaktighet och inflytande. De valda 

metodologierna bör också granskas kritiskt och reflexivt, oavsett om det 

handlar om kvantitativ mätning eller mer kvalitativ tolkning och reflektion, 

eftersom dessa också producerar verklighetsbilder. Allra minst bör forskare 

ha en form av disciplinär reflexivitet över det som beforskas, dess politiska 

historia, karaktäristika och dess påverkan på samhället och individen 

(Alvesson & Sköldberg, 2008). Det är annars stor sannolikhet menar jag, i 

likhet med Villadsen och Karlsen (2012), att forskare blir implicit 

understödjande och reproducerande i skapandet och legitimerandet av 

politiska program och interventioner, snarare än kritiska utmanare och 

granskare av dem. Villadsen och Karlsen (2012) argumenterar dock för att 

även poststrukturell kritik och reflexivitet kommit att alltmer infogas i policy 

och politik. Begrepp som omfamnas av poststrukturalism, såsom 

diversifiering, mångfald och pluralism är nu vanliga i det övergripande 

politiska landskapet. Det gör också att de ställer frågan om vad rollen för 

poststrukturell kritik är när den kritiken också tas upp i policyprocesser. I 

artikel 2 och 3 visar jag att detta har skett även i det svenska idrottspolitiska 

utrednings- och utvärderingsarbetet. Kanske ska idrottsforskare 

överhuvudtaget inte ingå i konventionella idrottspolitiska utrednings- och 

utvärderingsarbeten? Att inte ingå i sådana sammanhang skulle förmodligen 
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ur ett kortare tidsperspektiv medföra mindre forskningsexponering och 

potentiellt mindre forskningsfinansiering, men mina förhoppningar är ändå 

höga för att kritisk forskning skulle kunna uppnå mer än den gör i styrda 

politiska sammanhang. 

  

En tredje reflektion, även den relaterad, handlar om att studien kan 

användas för att uppmärksamma myndigheter, idrottspolitiker, forskare och 

andra experter på att utvärderande aktiviteter samt alla former av kunskap 

och metoder för att generera kunskap, gör vissa subjektspositioner möjliga 

framför andra. I den meningen medför utredandet och utvärderandet 

effekter i termer av möjlig styrning av individers beteenden och 

självförståelse (Bacchi, 2009; Dean, 2010). Avhandlingen kan därmed bidra 

till en ökad medvetenhet om hur olika problematiseringar framställer olika 

subjekt som problematiska på olika sätt. Genom att exempelvis använda 

binära kategorier såsom ‘fysiskt aktiva’ kontra ‘fysiskt inaktiva’, sätts 

subjektet i centrum, vilket underminerar andra komplexa och strukturella 

sätt att förstå ‘problemet’ med fysisk inaktivitet. Jag vill även lyfta fram den 

Foucault-inspirerade ansatsens användbarhet som redskap för reflektion 

kring sin egen självförståelse. Studien ger således även idrottsutövare eller 

icke-idrottsutövare praktisk möjlighet att undersöka villkoren för sin egen 

självförståelse av hur och varför man ser på sitt (icke-)idrottsutövande som 

man gör. I linje med Foucaults tänkande kring etik, självformering och 

subjektets frihet menar jag att genom att synliggöra hur olika 

sanningsanspråk är uppbyggda kan människan förstå dess logik och förhålla 

sig till dem och därigenom öppna upp för att agera annorlunda (Foucault, 

Rabinow & Hurley, 1997). 

 

Slutligen är den här studien ett bidrag till flera olika forskningsområden. 

Dels är den ett bidrag i relation till andra studier om välfärdssamhällen och 

politisk styrning i förändring (exempelvis Larsson et al., 2012) samt i 

relation till andra studier om idrottens roll i detta förändrade politiska 

landskap (exempelvis Coalter, 2013, 2015; Coakley, 2015; Ekholm, 2016; 

Green, 2007). Dels är den ett bidrag i relation till andra studier som 

använder governmentality-perspektivet för att konceptualisera och analysera 

politik och policy i allmänhet (exempelvis Bacchi, 2009; Marston & 

McDonald, 2009), eller specifika politikområden såsom folkhälsa (Olsson, 

1997), demokratipolitik (Dahlstedt, 2009) och livslångt lärande (Fejes, 

2006), samt idrottspolitik i synnerhet (exempelvis Piggin, 2014; Piggin et al., 

2009a, 2009b). Framförallt är den här studien ett bidrag till den svenska 

idrottsforskningen som intresserar sig för idrott och idrottspolitik 

(exempelvis Norberg, 2004, 2011; Sjöblom, 2015; Larsson, 2001; Fahlén & 

Stenling, 2016). Specifikt bidrar jag med att föra in en pedagogisk dimension 

i studiet av den svenska idrottspolitiken, genom att undersöka hur 
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idrottspolitik, utredning och utvärdering, genom dess problematiseringar 

och lösningsstrategier förutsätter och försöker forma särskilda eftertraktade 

individuella och kollektiva beteenden, identiteter och relationer; den nyttiga 

idrotten och den idrottande individen. 
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