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Idrottsrörelsens demokratifostrande – ett 
historiskt perspektiv

Av Jonny Hjelm

Abstract

This article analyses how the Swedish sports movement’s demo-
cratic processes – and democratic fostering mission – has been 
described in policies from the late 19th century until the beginning 
of the 21st century. The strong and long-standing rhetoric of the 
sports movement as a ‘school in democracy’ is the background 
for this analysis. I particularly draw attention to the club level of 
the sports movement and how democracy has been discussed in 
that context. The analysis draws on previous research and analy-
ses, including data such as government reports, sport manifest 
declarations and magazines. Theoretically, I utilise Ahrne and 
Papakosta’s resource mobilization theory, as applied to non-profit 
membership organizations. One of the article’s main findings is 
that ‘democracy’ and ‘popular movement’ were concepts that the 
leading representatives of the sports movement failed to use in the 
late-1800s and up until the 1920s. This was related to the fact that 
many leaders in the Swedish sports movement were of a bour-
geois background and were strongly skeptical about parliamentary 
democracy (including general and equal voting rights, which were 
implemented in Sweden in 1921). Later on, since the 1970s, there 
has been an emphasising of the importance of the democratic 
decision-making processes within the sports movement and its 
democratic fostering dimensions. In accordance with Ahrne’s and 
Papakosta’s resource mobilization theory, my analysis shows that 
by the early 21st century the sports movement’s democratic institu-
tions and processes had become a symbolic asset, and an effective 
tool in the struggle for Swedish democracy.
Keywords: Democratic fostering, Swedish sports movement, re-
source mobilization theory, representative democracy, school in 
democracy, sport club
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Inledning
Den svenska idrottsrörelsens demokratiska beslutsprocesser, gemenskaper 
och dess positiva effekter på medlemmar och samhälle har betonats de se-
naste 20–30 åren. I 2009 års idrottspolitiska proposition förklaras exempelvis: 
”Det är en viktig del av idrottsrörelsens demokratiska utveckling att varje män-
niska kan påverka verksamheten såväl genom en demokratiskt organiserad 
mötesverksamhet som i den vardagliga träningen och tävlingen.”1 Det är inte 
bara idrottsrörelsen som utvecklas av demokratiska processer, det gör även de 
individer som deltar i dessa processer. Demokratifostrandet bedöms så pass 
viktigt att regeringen 2015 uppdrog till Centrum för idrottsforskning att ut-
reda hur ”idrottsrörelsen bidrar till demokratisk fostran och delaktighet bland 
befolkningen”.2 

Det har sedan 1990-talet varit vanligt att framställa idrottsrörelsen som en 
skola i demokrati.3 Men så har det inte alltid varit, vilket givetvis beror på att 
uppslutningen kring demokrati – och det som detta begrepp anses represen-
tera – idag är mycket starkare jämfört med exempelvis i början av 1900-talet. 
Viktigt i sammanhanget är också idrottsrörelsens folkrörelsestatus, erövrad 
successivt under 1900-talet.4 Folkrörelsebegreppet har beskrivits som en ”en 
’helig terminologisk ko’” med starka demokratiska konnotationer. ”Så fort 
vi talar om medlemskap så tänker vi till exempel nästan automatiskt i banor 
kring det demokratiska föreningsmedlemskapet”, skriver företagsekonomen 
Torbjörn Einarsson.5 Denna förståelse och sammanlänkning av demokrati och 
folkrörelse är präglad av vår tid och samhälleliga utmaningar, men också av 
folkrörelsernas historieskrivning. Som ska visas i denna artikel var folkrörel-
se och demokrati begrepp som den första generationens idrottsledare inom 
Riksidrottsförbundets (RF) högsta ledarskikt helst undvek att använda.

I denna artikel analyseras hur föreningsidrottens beslutsprocesser och de-
mokratiska fostransuppdrag beskrivits över tid, med början i slutet av 1800-ta-
let till och med 2000-talets början. Det rör sig främst om hur dessa processer/
uppdrag uppfattats av sin samtid men också om utsagor av mer historisk ka-
raktär om idrottsrörelsens utveckling och idémässiga rötter. Jag uppmärksam-
mar särskilt föreningsnivån och hur demokratin på denna nivå behandlats, 
som reellt existerande men också som idealt strävansmål. Det handlar dels 
om demokrati som ett kollektivs beslutsprocesser, dels om de värden och för-
hållningssätt som förknippats med (idrotts-)föreningsliv och tillskrivits demo-
kratisk relevans; exempelvis tolerans och låga medlemsskapströsklar.6 Fokus 

1 Regeringens proposition 2008/09:126, Statens stöd till idrotten, s 18.
2 Dartsch, Norberg & Pihlblad, 2015, s 3
3 Se t ex Norberg, 2004a.
4 Enligt pedagogen Göran Patriksson kom idrottsrörelsen relativt tidigt – åren omkring 1930 

– att skrivas in i ett legitimerande folkrörelsenarrativ. Patriksson, 1973, s 85. 
5 Einarsson, 2011, s 6. Se även Lindgren, 1999; Jonsson, 2006.
6 Med låga medlemströsklar avses att den ska vara öppen för alla, oavsett kön, etnicitet, 
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ligger på hur olika aktörer, genom sitt tal om föreningsdemokrati/demokrati, 
folkrörelse och demokratifostran, laddat dessa begrepp med innebörder och 
hur detta i sin tur kan ses som uttryck för institutionella intressen och tids- och 
platsbundna samhällskontexter.

Med begreppet ”föreningsidrott” avses all kollektivt organiserad idrott 
som funnits i Sverige sedan 1700-talets slut. Med begreppet ”idrottsrörelse” 
åsyftas om inte annat anges den kollektivt organiserade idrotten som sedan 
1903 varit en del av RF:s nationella organisation. Exkluderingen av icke RF-
organiserad föreningsidrott motiveras av att den övervägande delen av källma-
terialet och tidigare forskning om demokratin inom ”idrottsrörelsen” rört den 
RF-organiserade föreningsidrotten. Framställningen baseras på tidigare forsk-
ning och nedslag i samtida källmaterial av skiftande slag, främst betänkanden, 
idrottspolitiska programmatiska skrifter samt tidskrifter. 

Efter denna inledning beskrivs i ett avsnitt idrottsforskning som på olika 
sätt behandlat idrottsrörelsens demokratiska processer, följt av ett avsnitt där 
jag presenterar mitt resursmobiliseringsteoretiska perspektiv. Därefter följer 
resultatredovisningen, kronologiskt i tre längre avsnitt där varje avsnitt inleds 
med en kortfattad historisk kontextualisering, med fokus på demokratirele-
vanta inslag i samhällsutvecklingen. Artikeln avslutas med en diskussion och 
sammanfattande slutsats rörande idrottsrörelsens demokratifostrande.

Idrottsrörelsen och demokrati – tre forskningsområden
Det finns grovt sett tre forskningsområden som behandlat den svenska idrotts-
rörelsens demokratiska beslutsprocesser, gemenskaper och effekter på med-
lemmar och samhälle. Redovisningen nedan syftar till att teckna huvuddragen 
inom dessa tre områden, med tyngdpunkten lagd på det tredje området då det 
i första hand är här som vi finner studier med längre historiska tidsperspek-
tiv. Jag begränsar mig givetvis också till den humanvetenskapliga idrottsforsk-
ningen.

Inom det första forskningsområdet – en huvudströmning inom svensk 
idrottsforskning sedan 1970-talet – har forskare studerat föreningsnivåns 
idrottsliga praktiker, dess villkor och psyko-sociala verkningar för de involve-
rade, inklusive upplevt inflytande. Medlemsinflytandet har behandlats som nå-
got individuellt, informellt och knutet till den egna praktiken. Demokrati har 
tenderat bli liktydig med delaktighet, tolerans och inkluderande praktiker. De 
föreningsdemokratiska sammanhangen framträder bara vagt, som en allmän 
föreningskuliss, vilket också gäller idrottsrörelsens folkrörelseförflutna.7 

Inom det andra forskningsområdet har forskare granskat idrottsförening-
ars beslutsprocesser och ofta även hur dessa processer förändrats över tid. 

religiös tro, sexuell identitet osv. Utöver dessa två demokratiska huvudtyper finns en tredje; 
ekonomisk demokrati, som dock inte är relevant i denna artikel. Lundquist, 1999.

7 Se t ex Nilsson, 1993; Trondman, 2011; Karp, 2000; Redelius, 2002; Eliasson, 2009.
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Många studier har behandlat såväl formella som informella beslutsprocesser.8 
Elitidrottsföreningar framstår ibland som styrda av några få resursstarka indi-
vider.9 Demokratisk relevans har även många av de studier som undersökt lo-
kala idrottspolitiska prioriteringar, sportifieringsprocesser och resultatutveck-
ling, och i samband med detta belyst idrottsföreningars beslutsprocesser och 
medlemmars inflytande.10 Inom detta forskningsområde har tyngdpunkten 
generellt legat på demokrati som kollektiva förhandlings- och beslutsproces-
ser.

Inom det tredje forskningsområdet har forskare fokuserat idrottsrörelsens 
relation till staten, och hur – och vilken utsträckning – det statliga stödet till 
idrottsrörelsen påverkat dess oberoende, ofta anfört som ett absolut folkrörelse-
kriterium.11 I detta forskningsområde inkluderar jag också den forskning som 
behandlat idrottens föreningsliv som en del av det civila samhället och dess so-
ciala kapitalproduktion.12 Även här utgör idrottsrörelsens oberoende som ide-
ell, medlemsstyrd organisation en grundbult. En närliggande problematik är 
idrottsrörelsens partiella kommersialisering och ökade professionaliserings-
grad (fler anställda på olika organisationsnivåer) och hur dessa processer påver-
kat dess status som oberoende folkrörelseorganisation.13 Demokratibegreppet 
och olika demokratibegreppspar (exempelvis föreningsdemokrati) har ofta an-
vänts i svepande, allmänna ordalag för att beskriva såväl kollektiva beslutspro-
cesser som idrottens gemenskaper, normer och idrottsliga praktiker och dess 
sociala verkningar, kanske i synnerhet det sistnämnda.14

Inom det tredje forskningsområdet betraktas idrottsrörelsens medlems-

beroende som en viktig komponent. Medlemsberoendet representerar ur ett 
folkrörelseperspektiv stats-, marknads-, anställda-beroendets motpol. Det ide-

8 Se t ex Ström, 1991; Hjelm, Isberg & Rönnlund, 2016; Forslund, 2012; Rönnlund, 2018.
9 Se t ex Alsarve, 2014: Horgby & Ericsson, 2015.
10 Se t ex Hjelm, 2004; Sjöblom, 2006; Peterson, 1989; Billing, Franzén & Peterson, 1999: 

Yttergren, 1996; Janzon, 1978.
11 Se t ex Olsson, 1992; Norberg, 2004b, Sjöblom, 2015; Fahlén & Österlind, 2015.
12 Se t ex Einarsson, 2008; Hvenmark, 2008; Blomdahl, 1990.
13 Ahrne & Papakostas, 2015. De menar att de svenska medlemsskapsorganisationerna under 

1900-talet genomgick en rationaliseringsprocess som minskade behovet av mänskligt 
(medlems-)arbete och med det också beroendet av medlemmar, och i synnerhet aktiva 
medlemmar. En allt större andel arbete utfördes istället av anställda på olika nivåer. Besluts-
processerna hade även de genomgått rationaliseringsprocesser vilket ökat avståndet mellan 
”ledare och ledda”.  Medlemsskapsorganisationerna styrdes istället i allt högre grad av en 
inre ledarkrets som hade kunskap och tid.

14 Se t ex SOU 2008:59 och den forskning som ensamutredaren sociologen Tomas Peterson 
refererar i samband med att ”föreningsfostrandets” demokratiska dimensioner behandlas. 
Det kan också, som hos Österlind innefatta ett uttryckligt nedvärderande av den ”samhälls-
nytta” som tillskrivs deltagande i formella beslutsorgan. I Österlind, 2017, s 41 i kappan, 
förklarar författaren att hon valt bort CIF-rapporter (ett av två utrednings-/utvärderings-
material som avhandlingen baserades på) som exempelvis fokuserade på ”styrelsearbete” 
då det inte i lika hög grad – som en del andra rapporter – ansågs ”handla om idrottens 
samhällsnytta eller idrottsdeltagande”. Det betyder alltså att det arbete som årligen nedlagts 
i ca 20 000 idrottföreningsstyrelser (inkluderande förhandlande och beslutsfattande) inte 
skulle inrymmas i ”idrottens samhällsnytta”.  



46

idrott, historia & samhälle

ella medlemskapet och de påverkansmöjligheter som varit knutna till detta 
har skrivits fram som något signifikativt för idrottsrörelsen (och andra folk-
rörelser). Det har ibland, som hos historikern Jan Lindroth, inrymts i be-
greppet ”självständighet”.15 Andra forskare har kallat det ”[den] demokratiska 
friheten”,16 en ”demokratisk organisering”17 och, som historikern Johan R 
Norberg uttrycker det: ”traditionellt föreningsdemokratiska principer, det vill 
säga tanken att medlemmarna skall styra sig själva”.18

Lindroths doktorsavhandling Idrottens väg till folkrörelse från 1974 utgör en 
viktig replipunkt inom det tredje forskningsområdet. Med avhandlingen befäs-
tes bilden av ”idrotten” som en demokratisk folkrörelse.19 Med utgångspunkt i 
nio kriterier, signifikativa för vad som enligt Lindroth karaktäriserade en folk-
rörelse, hävdades att ”idrotten” åren 1906–1909 utvecklats till en folkrörelse. 
Ett kriterium var ”självständighet” – visavi staten (och dess finansiella stöd i 
framförallt) – ett annat rörde idrottsrörelsens organisatoriska ”uppbyggnad” 
som enligt den ”typiska folkrörelseorganisationen” skulle ha en ”väl utbyggd, 
pyramidformad struktur omfattande lokal-, regional- och riksplan”. Med RF:s 
bildande och organisatoriska tillväxt mot 1910-talets början ansågs också detta 
kriterium uppfyllt. I Lindroths analys av idrottens folkrörelseblivande tillmät-
tes den rumsliga (verksamhet i hela landet) och sociala breddningen förhål-
landevis stor vikt – liksom den idrottsideologiska komponenten – medan dess 
representativa demokrati inte problematiserades eller betonades.20

Trettio år senare publicerades Norbergs doktorsavhandling som delvis kny-
ter an till Lindroths studie. Avhandlingens huvudsyfte är att analysera relatio-
nen mellan staten och idrottsrörelsen 1913–1970 med utgångspunkt i idrotts-
politiska diskussioner och beslut.21 Enligt Norberg förstärktes idrottsrörelsens 
folkrörelsestatus från och med 1920-talet och särskilt markerat under 1930-ta-
let. Detta berodde bland annat på dess numerära tillväxt (antal föreningar/
medlemmar) och socialdemokratins stärkta ställning och påbörjade folkhems-
bygge. Norberg har i andra arbeten gått längre fram i tiden – alltså också tagit 
upp idrottspolitiken efter 1970 – och visat på den folkrörelseretorik som omgav 
1970-talets ”idrott åt alla-politik” och att denna från och med 1980-talet också 
började innehålla explicita resonemang rörande idrottsrörelsens demokrati-

15 Lindroth, 1974, s 18.
16 Johansson, 1953, s 86.
17 Lundström & Wijkström, 1995, s 36.
18 Norberg, 2002, s 30.
19 Tanken var dock inte ny inom historisk folkrörelseforskning. Se t ex Johansson, 1952. 

Lindroths slutsats rörande idrottsrörelsens folkrörelsestatus kom också att uppskattas av 
idrottsrörelsens ledarskikt. Se t ex Lars Liljegren och Bengt Wallin som 1985 skrev följande: 
”Historikern och forskaren Jan Lindroth har emellertid påvisat att de krav som enligt 
tradition kan ställas på en folkrörelse uppfylls av idrottsrörelsen. Det är 11 krav. Idrotten 
uppfyller dem alla. Det är upp till den som har avvikande uppfattning att bevisa motsatsen. 
Skönt.” Liljegren & Wallin, 1985, s 15. 

20 För kritik och redogörelse för en avvikande uppfattning, se t ex Olson, 1992.
21 Norberg, 2004b.
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fostrande.22 Enligt Norberg har det funnits ett implicit kontrakt mellan RF och 
staten som reglerat och garanterat en viss självständighet åt idrottsrörelsen. 
Kontraktet har dock omförhandlats de senaste decennierna vilket inneburit ett 
explicitgörande av kontraktet och med det också ett reducerat handlingsutrym-
me.23 Talet om idrottsrörelsens gemenskaper och demokratiska beslutsproces-
ser ses hos Norberg som en retorisk-ideologisk produkt men representerar 
också – som jag tolkar honom – något högst konkret.

Kritiker menar att Norbergs historieskrivning – och indirekt/implicit även 
Lindroths – är alltför aktörsorienterad. Maktanalyserna imponerar inte hel-
ler. Här förespråkas istället strukturalistiska teorier med styrningsteknologier 
(tekniker/modeller/logiker/rationaliteter etc) och ett friläggande av ojämlika 
och subtila maktrelationer. Med utgångspunkt i dessa teorier hävdas bland an-
nat att idrottsrörelsens autonomi – talet om dess ideella, oberoende – varit en 
ideologisk diskursiv chimär.24

Åsikterna om idrottsrörelsens demokratiska karaktär och historia är 
inom denna kritiska och teorityngda forskning inte entydig. Historikern 
Paul Sjöblom menar exempelvis att 1921 års idrottsbetänkande i ”odelat po-
sitiv anda” beskrev idrottsrörelsen25 som ”’en verklig folkrörelse’ demokra-
tiskt uppbyggd och ideellt verkande”.26 Pedagogerna Josef Fahlén och Malin 
Österlind menar däremot att samma betänkande uttryckte en stark misstro 
gentemot idrottsrörelsen och att huvudorsaken härtill var dess representativa 
demokrati.27 Gemensamt för dessa forskare är den teoretiska förförståelsen 
och att abstrakta storheter som ”sociala inrättningar” och ”välfärdsstaten” till-
skrivs aktörsstatus. Samhälleliga klassmotsättningar och politiska skiftningar 
över 100–150 år reduceras till att kretsa kring två eller tre regimer/system. 
Idrottspolitiken, och de analyser som presenteras, förankras bara svagt i tid 
och rum.

Den refererade idrottsforskningen har sammantaget – trots forskningens 
spretighet – bidragit till att befästa bilden av idrottsrörelsen som en demokra-
tisk folkrörelse med rötter i 1800-talets Sverige; historikerna främst genom sitt 
problematiserande av idrottsrörelsens relation till staten och pedagoger/sociolo-

ger och civila samhället-forskare genom sitt infogande av idrottens föreningsliv i 
den ideella folkrörelsesfären och dess traditioner.

22 Norberg, 2004a.
23 Norberg, 2004b. Se även Norberg, 2017, kapitel 1.
24 Se t ex Sjöblom, 2015; Fahlén & Österlind, 2015.  
25 Sjöblom benämner den här ”frivilligidrotten”.
26 Sjöblom, 2015, s 125. I det av Sjöblom refererade textstället i betänkandet förekommer dock 

inte orden ”demokratiskt uppbyggd”.  
27 Fahlén & Österlind, 2015, s 160.
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Teoretisk utgångpunkt
Sociologerna Göran Ahrne och Apostolis Papakostas har med utgångspunkt 
i ett resursmobiliseringsteoretiskt perspektiv problematiserat den ideella sek-
torns organisationer och vad som karaktäriserar dessa och deras utveckling 
sedan 1800-talet slut. Enligt Ahrne och Papakostas är en ideell organisations 
främsta kollektiva resurs dess medlemmar, det är det som skiljer ut ”med-
lemsskapsorganisationen” från andra grundläggande organisationstyper i det 
moderna samhället.28 Medlemsskapsorganisationens mål är att ”samordna 
och multiplicera likasinnade människors ansträngningar och resurser”.29 Vid 
sidan av denna resurstyp finns exempelvis materiella resurser.

Den kollektiva resursmobiliseringen inleds vanligen med att en grupp in-
divider – oftast redan ingående i ett löst sammanhållet nätverk – identifierar 
ett gemensamt mål och sluter sig samman för att realisera detta. Beroende 
på resurser, resursackumulering och uthållighet kan en lös sammanslutning 
efterhand formaliseras och få en organisatorisk stadga som ger varaktighet och 
grund för tillväxt och möjlighet att ingå i komplexa organisatoriska strukturer 
och samhälleliga nätverk. Medlemsskapsorganisationens beroende av med-
lemmarna, och de processer som reglerar deras kollektiva samordning, bidrar 
vidare till att ge den en konservativt präglad spårbundenhet.

En medlemsskapsorganisation eftersträvar enligt Ahrne och Papakostas 
maximal legitimitet inåt – gentemot existerande och presumtiva medlemmar 
– men också externt mot befintliga och presumtivt stödjande aktörer. Det ökar 
exempelvis medlemmarnas hängivenhet och arbetsmotivation. I denna legiti-
mitetssträvan mobiliseras medlemskapsorganisationens symboliska resurser 
för att stärka dess respektabilitet och status. Denna resurstyp är också viktig 
för att klara konkurrensen från organisationer med närliggande verksamhets-
innehåll då den egna statusen och legitimiteten påverkades av interaktionen 
med dessa.30

Med begreppsparet ”symboliska resurser” avses det som i relevanta sociala 
sammanhang tillerkänns ett positivt värde. Resurstypen är alltså – som jag 
tolkar Ahrne och Papakostas – relationellt grundad på ett sätt som liknar sym-
boliskt kapital i sociologen Pierre Bourdieus teoretiserande kring hur ekono-
miskt, kulturellt och socialt kapital också kan representera symboliska tillgång-
ar.31 Det som exempelvis i ett socialt rum upplevs som en tillgång – exempelvis 
en viss ideologi – underkänns i ett annat som något värdelöst.

28 Typens fullständiga benämning är ”frivilligorganisationer med medlemskap som grundläg-
gande tillhörighetsform”. Ahrne & Papakostas, 2014, s 44 och 144. De tre övriga grundläg-
gande organisationstyperna är: stater och medborgarskap, familjer/släkter med släktskap 
och äktenskap som grundläggande tillhörighetsform och slutligen företag med ägande och 
anställning som grundläggande tillhörighetsform. 

29 Ahrne & Papakostas, 2014, s 144.
30 Ibid.
31 Bourdieu, 1984. 
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Det resursmobiliseringsteoretiska perspektivet kan, menar jag, bidra till att 
ge en fördjupad förståelse av hur symboliska resurser kan användas av med-
lemsskapsorganisationer. I denna studie handlar det om hur idrottsrörelsens 
medlemmar över tid slutit upp kring ett begrepp som demokrati, som också 
av andra, externa aktörer, uppfattats som en symbolisk resurs. Det historiska 
perspektivet, som finns implicit hos Ahrne och Papkostas, visar också på vik-
ten av att beakta det sociala rummet föränderlighet över tid, inte enbart se det 
sociala rummet som en synkron storhet, vilket ger ett behov av tidsmässig, 
samhällelig kontextualisering.

”Stjärnidrott” och karaktärsfostran – ca 1880–1930
Det demokratiska genombrottet
Det svenska samhällets demokratiseringsprocess inleddes vid 1800-talets mitt 
med ökade mötes- och åsiktsfriheter, vilket också lade grunden för framväx-
ten av frikyrko-, nykterhets- och arbetarrörelserna.32 Under 1880-talet skärp-
tes kraven på politiska förändringar samtidigt som samhället genomgick en 
snabb urbanisering och industrikapitalistisk omvandling. Det var också nu, 
och under efterföljande decennier, som de första partierna i modern mening 
bildades.33

Folkflertalets politiska inflytande hade inte ökat nämnvärt av 1862 års kom-
munreform och ståndsriksdagens avskaffande 1866. Den graderade rösträtten 
gav de förmögna ett mycket starkt samhällsinflytande. År 1908 representerade 
riksdagen 10 procent av befolkningen.34 Ett år senare avskaffades den grade-
rade rösträtten – vilket innebar att vuxna män blev röstberättigade – och 1921 
utvidgades rösträtten till att även omfatta de svenska kvinnorna. Med genom-
förandet av den allmänna, lika rösträtten avslutades flera generationers demo-
kratiska kamp. Till de mest pådrivande hade liberaler och socialdemokrater 
hört, men också kvinnodominerade aktivistgrupper. Motståndet från den kon-
servativa delen av borgerligheten hade varit betydande.35

Föreningsbildande uppifrån respektive nerifrån
Den moderna föreningsbaserade idrotten växte fram under 1800-talets an-
dra hälft. Enligt historikern Leif Yttergren rörde det sig inledningsvis ofta om 
ett föreningsbildande ”uppifrån”, av initiativ tagna av bättre bemedlade äldre 
personer som ville stödja idrottslig verksamhet. I många av dessa så kallade 
”pionjärföreningar” fanns en betydande social verksamhet, festarrangemang, 
utflykter med mera, utan direkt idrottslig koppling. Föreningsledarskiktet 

32 För en analys och problematisering av folkrörelsernas (inklusive idrottsrörelsens) framväxt, 
likheter och olikheter visavi äldre sociala organisationer och institutioner, se t ex Hellspong, 
1991. 

33 Hedenborg & Kvarnström, 2015, s 181–236.
34 SOU 2000:1, s 14.
35 Hedenborg & Kvarnström, 2015, s 181–236.
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präglades av ett paternalistiskt fostransperspektiv med starkt nationalistiska 
inslag.36

Under 1890-talet fick pionjärföreningarna konkurrens av ett föreningsbil-
dande ”underifrån” av i huvudsak unga män som önskade idrotta.37 I dessa 
”allmänna idrottsföreningar” stod idrottsutövandet i centrum. Föreningarna 
hade generellt färre medlemmar än pionjärföreningarna och i många fören-
ingar var den idrottsliga verksamheten överblickbar; beslut och verkställighet 
hopflätad och många medlemmar var bekanta med varandra. Enligt Yttergren 
hölls medlemsmöten relativt ofta och de mest engagerade träffades ännu of-
tare. Hans slutsats är att ”de allmänna idrottsföreningarnas möteskultur […], 
trots bristerna, [kan] ha utgjort en skola i demokrati och föreningsvana för 
arbetarklassen, långt före den representativa demokratins genombrott”.38

Idrottsföreningarna var ännu så länge ganska få och medlemstalen låga. 
Åren 1890–1900 har antalet föreningar uppskattats till omkring 200–300 och 
1910, sju år efter RF:s grundande, då organisationen ”vunnit stadga”, hade 
man 563 medlemsföreningar, vilket drygt 10 år senare ökat till närmare 800 
föreningar.39 Till detta ska läggas att idrottsföreningarna före mellankrigsde-
cennierna i huvudsak var urbana företeelser.40

Generellt leddes merparten av landets idrottsföreningar före mellankrigs-
decennierna av personer från medel- och överklasserna, och då inkluderas ock-
så de nationella organisationerna.41 Det starka överklassinflytandet var ett vik-
tigt skäl till att många av arbetarrörelsens ledare före 1920-talet betraktade den 
moderna idrotten, inklusive idrottsföreningarnas verksamhet, med betydande 
skepticism. Man befarade att arbetarna som var verksamma i dessa skulle ”för-
borgerligas”. Idrottsintresset, och den besatthet som kunde följa hos somliga, 
riskerade minska ungdomars intresse för facklig-politiskt engagemang.42

Den kritiska hållningen inom arbetarrörelsens ledarskikt mildrades knap-
past av påståenden från ledande idrottsledare som Victor Balck och andra om 
att den moderna idrotten skulle minska samhälleliga motsättningar och fung-
era social utjämnande, inte minst då många av dessa tankegångar var inbäd-
dade i högstämt tal om ”fosterlandets” behov av enighet och samsyn. Efter 
1912 års framgångsrika olympiska spel i Stockholm framhöll exempelvis den 
liberale, socialpolitiskt engagerade G. H. von Kock i en artikel i Social tidskrift 

att ”idrotten måste göras till en hela folkets sak”. Och vidare hävdades att idrot-
ten kunde ses som en ”en demokratismens triumf, där uteslutande förmåga ej 
börd, rikedom och relationer föra till målet”.43

36 Yttergren, 1996, s 80 ff.
37 Yttergren, 1996, s 60.
38 Yttergren, 1996, s 85.
39 Lindroth, 1975. Se även Yttergren, 1996, s 54 ff. 
40 Omkring 65 procent av de RF-anslutna idrottsföreningarna fanns detta år i städer.  
41 Lindroth, 1975, s 60.
42 Se exempelvis Pålbrant, 1977. 
43 Citerat ur Janzon, 1992, s 29.  
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Idrottsorganisatorisk konkurrens och statuskamp
Med bildandet av RF 1903 och dess organisationstillväxt under 1910- och 
1920-talen uppstod en allt skarpare konkurrenssituation med andra topporga-
nisationer inom idrotten. RF:s organisationsidé, med sin vertikala kedja av val 
av representanter, avvek från den som fanns hos en av de viktigaste konkurren-
terna; Sveriges centralförening för idrottens främjande (Centralföreningen). I 
Centralföreningen utsåg (från och med 1909) styrelsen sig själva (kooptation).44 
Det rörde sig om ett exklusivt, slutet sällskap: ”Något nämnvärt demokratiskt 
mötesliv förekom inte”, som Lindroth sammanfattar det.45 RF:s organisations-
idé å andra sidan innebar att man, som vid årsmötet 1908 hade 150 röstbe-
rättigade ombud närvarande som representerade drygt 300 föreningar och 
omkring 32 000 medlemmar.46 Under 1910-talets första år, under den idrotts-
politiska debatten som utmynnade i beslutet om det första statsanslaget till 
idrottsrörelsen, framhölls i en del inlägg dess folkrörelsekaraktär som något 
värdefullt. Inom idrottsrörelsens ledning var dock folkrörelsebegreppet inget 
som gärna användes vid denna tidpunkt då man enligt Lindroth inte ”uppskat-
tade” dess innebörd.47

I 1922 års idrottsbetänkande konstaterades i positiva ordalag att idrottsrö-
relsen ”blivit en verklig folkrörelse”. Den hade vuxit numerärt – såväl antal för-
eningar som medlemmar – och fanns spridd över hela landet och engagerade 
många människor från skilda samhällsskikt. Folkrörelse och massrörelse var 
två närliggande sociala företeelser. Det meritokratiska tävlandet antogs vidare 
bidra till att ”utjämna de sociala åtskillnaderna”.48 Det var dessa omständig-
heter som enligt de sakkunniga sammantaget legitimerade idrottsrörelsens 
folkrörelsestatus. I betänkandet förekom över huvud taget inte orden demo-
krati/representativ demokrati/föreningsdemokrati (och begreppet folkrörelse 
användes en gång). Enligt betänkandet bestod också dåtidens idrottsrörelse av 
två organisatoriska ben; dels RF, dels Centralföreningen, med två sinsemel-
lan helt olika organisationsprinciper.49 I de ganska detaljerade beskrivning-
arna av de två organisationernas strukturer och beslutsprocesser framgick 
tydligt Centralföreningens kooptationsprincip och exklusiva karaktär. Detta 
kommenterades inte i värderande ordalag i betänkandet. I motsvarande be-
skrivning av RF:s organisation framställdes denna som en praktisk-funktionell 
apparat för att hålla ihop en vittomfattande, nationell idrottsverksamhet, inte 
minst tävlingsverksamheten. RF:s representativa demokrati berördes mycket 
kortfattat och i ordval som försvårade eventuella associationer till politisk de-

44 Lindroth, 1974, s 122.
45 Lindroth, 1975, s 46.
46 Ibid.
47 Lindroth, 1974, s 20 där han också mycket kortfattat diskuterar tänkbara orsaker till denna 

motvilja, utan att finna ett säkert svar. 
48 SOU 1922:08, s 48.
49 Det var först 1931 som RF blev idrottsrörelsens oomtvistade topporganisation.
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mokrati och parlamentarism, som hade en betydande tidsmässig aktualitet. En 
skenbar likhet mellan RF och Centralföreningen förespeglades också genom 
att båda organisationerna ”utsåg” – som det beskrevs – individer till olika upp-
drag. De sakkunniga uttryckte oro över RF:s organisations- och beslutsstruktu-
rer och de möjligheter de högre organisationsnivåerna hade att ”övervaka” de 
lägre. Det här gällde särskilt i frågor som rörde handhavande av ekonomiska 
tillgångar. Samtidigt hade utredningsarbetet visat att RF var en hierarkisk or-
ganisation med en inbyggd tröghet som torde betyda att det viktigaste ”för-
valtningsarbetet” även framgent skulle utföras av ”de överordnade och högsta 
organisationerna”.50 Rätt rekrytering och skolning av idrottsledare framhölls 
vidare som angelägna åtgärder: ”Utbildning av lämpliga idrottsledare är enligt 
de sakkunnigas uppfattning den bästa vägen att inverka på idrottens fram-
tida utveckling. Idrottsledare böra framförallt väljas bland blivande eller redan 
verksamma lärare vid allmänna läroverk och folkskolor.”51

I 1922 års betänkande framställdes idrottsrörelsen som en stödjansvärd 
folkrörelse just på grund av att den leddes av samhälleliga eliter och/eller hade 
en hierarkisk organisations- och beslutsstruktur som säkrade en betydande 
uppifrån-kontroll. Här fanns en paternalistiskt präglad oro över vad den re-
presentativa demokratins principer kunde ställa till med. Idrottsrörelsens fost-
rande handlade vid denna tidpunkt om att dana individer fysiskt och ”andligt”, 
att disciplinera och kanalisera ungdomlig energi på ett för samhällseliten till-
talande sätt, ytterst syftande till att stärka den svenska nationen. Detta pater-
nalistiska synsätt är knappast förvånande då många inom överklassen varit 
tveksamma, eller direkt negativa, till de demokratikrav som förts fram under 
kampen för allmän och lika rösträtt.

Idrott och välfärdspolitik – ca 1930–1970
Demokratin under ”masspartiernas” glansperiod 
Demokratin och det moderna parlamentarismen stärktes successivt under 
mellankrigsdecennierna och relativt få svenskar attraherades av totalitära al-
ternativ som fascism, nazism och stalinism/kommunism. År 1932 bildade 
Sveriges socialdemokratiska arbetareparti (SAP) regering och med det inled-
des ett drygt 40-årigt regeringsinnehav. 1920-talets minoritetsparlamenta-
rism, och de problem som denna medfört, var över. Under 1950-talet började 
det som i historieskrivningen kommit att kallas välfärdssamhällets ”skörde-
tid”. Denna varade i omkring 25 år, till 1970-talets mitt.52

Inom fackföreningsrörelsen fanns från 1940-talet en vänsterpolitiskt 
präglad opposition som krävde fler direktdemokratiska inslag i den fackliga 
verksamheten. Storavdelningsreformerna inom fackföreningsrörelsen vid 

50 SOU 1922:08, s 51.
51 Ibid, s 87.
52 Hedenborg & Kvarnström, 2015, kapitel 15.
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1900-talets mitt kritiserades också för att försvåra medlemsinflytandet.53 Den 
vetenskapliga och medialt drivna debatten om ”ideologiernas död” åren om-
kring 1960 föranledde även politiker och opinionsbildare att problematisera 
den representativa demokratins principer. Demokratipolitiska diskussioner 
omgav även kommunsammanslagningarna 1952 och 1971–1977 (på drygt 
20 år reducerades kommunantalet från 2281 till knappt 300). Överlag anses 
dock de första efterkrigsdecennierna i Sverige, liksom i stora delar av övriga 
Västeuropa, ha varit ”masspartiernas” glansperiod med relativt många parti-
medlemmar och god medlemsaktivitet.54

Idrottsrörelsens samhällsnytta 
Under 1920-talet började ledande socialdemokrater allt oftare betona att 
idrottsrörelsen, genom föreningsgemenskap och samverkan i föreningarna 
– men också genom det meritokratiska tävlandet – kunde fungera socialt 
utjämnande och understödja en demokratisk samhällsutveckling. Den soci-
ala breddningen var också en viktig aspekt enligt historikern Rolf Pålbrant: 
”Eftersom så många arbetare och socialdemokrater var aktiva, praktiskt eller 
organisatoriskt inom idrottsrörelsen ansågs denna demokratisk.”55 Mot slutet 
av 1920-talet konstaterades också inom socialdemokratin att man, genom ar-
betarklassens ökande involvering, börjat ”erövra idrottsföreningarna ’inifrån’” 
vilket antogs vara en garanti för att idrottsrörelsen i sin helhet skulle utvecklas 
i ”demokratisk” riktning.56

Den politiska bakgrunden till SAP:s positiva syn på idrott/idrottsrörelsen 
var bland annat utmaningarna under 1920-talet från de kommunistiska par-
tibildningarna och deras konfrontatoriska klasskampspolitik då denna bland 
annat framtvingade ideologiska, och sakpolitiska, positioneringar på olika 
samhällsområden. Framväxten av SAP:s folkhemspolitik i slutet av 1920-talet 
bidrog ytterligare till att uppvärdera idrottsrörelsens verksamhet. Enligt histo-
rikern Bode Janzon uppfattades idrottsrörelsen, och den växande nationella 
uppslutningen kring densamma under mellankrigsdecennierna, också som 
en positiv värdegemenskap, som ett svenskt folkhem, men på idrottens område. 
En liknande värdegemenskap skulle, eller borde, finnas i det nationella folk-
hemmet.57

Som tidigare nämnts delades inte denna positiva syn på idrottsrörelsen 
inom arbetarrörelsens vänsterradikala delar. Här ansågs idrottsrörelsen fort-
farande – och nu rör det sig om mellankrigsdecennierna – vara en överklass-
dominerad organisation som förborgerligade arbetarklassen. Underkändes 

53 Här fanns exempelvis krav om att viktiga avtalsförslag skulle ut på medlemsomröstning 
innan beslut. Se t ex Hjelm, 2006, kapitel 7.

54 Ahrne & Papakostas, 2015, s 144.
55 Pålbrant, 1977, s 43.
56 Ibid, s 60.
57 Janzon, 1992, s 34 ff.
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gjorde även idrottsrörelsens ståndpunkt att idrott och politik inte skulle sam-
manblandas, något som kom att diskuteras intensivt inför Berlinolympiaden 
1936. Idrottsrörelsen ansågs vidare vara en toppstyrd elitistisk organisation. 
Kritiken ledde till framväxten av den så kallade AIF-idrotten (Arbetarnas 
Idrottsförbund). AIF-idrotten fick dock aldrig någon stark anslutning. När det-
ta projekt misslyckats mot mitten av 1930-talet, och tidsmässigt sammanföll 
med kommunistpartiets övergivande av klass-mot-klass politiken, uppmana-
des istället klassmedvetna arbetare att gå in i den ”borgerliga” idrottsrörelsen. 
Strategin var att inifrån, genom upplysning och fraktionsverksamhet, ta över 
idrottsrörelsen och göra den till ett medel i klasskampen. Analyser hade också 
visat att idrottsrörelsen representativa demokratiprocedurer borde gå att an-
vända på detta sätt och dessutom fanns det relativt många idrottsföreningar 
som numerärt dominerades av arbetare.58

Arbetarförfattaren Ivar Lo-Johansson riktade 1931 allvarlig och principiellt 
hållen kritik mot idrotten i den uppmärksammade boken Jag tvivlar på idrot-

ten. Argumenteringen kretsade kring idrottandets, i synnerhet elitidrottens, 
ytlighet, skadlighet för hälsan samt den allmänna ”fördumning” som följde i 
dess spår (på utövare och åskådare). Idrottsrörelsens ledning kritiserades för 
att vara korrupt och för att med maktmedel tysta oppositionella, men denna 
tematik hade ingen framträdande plats i boken.59

Det är oklart om RF:s policyskrift Vår svenska idrott (1932) var ett slags svar 
på Johanssons kritik. Det representerade hursomhelst ett försök att principiellt 
förklara den moderna idrottens värde ur ett samhälleligt perspektiv, och öka 
dess respektabilitet.60 Det sistnämnda var, förklarades det implicit, en uppgift för 
alla medlemmar i idrottsrörelsen. Avarter som professionalism, ”bråkig” sup-
porterkultur, överdriven tävlingshets med mera skulle bekämpas och ”stjärn-
idrotten” skulle ställas i nationens och folkhälsans tjänst. Föreningsidrotten 
tog först och främst sikte på – deklarerades det – människors fysiska fostran, 
att stärka kroppen, och utöver det allmän karaktärsfostran. Det handlade om 
disciplin, målmedvetenhet och liknande personlighetsdrag, knutet till idrotts-
utövande, mindre om de fostransaspekter som kunde tänkas vara kopplade till 
den kollektiva föreningsverksamheten.

På policyskriftens första sida slogs fast att idrottsrörelsen var en folkrörelse 
eftersom den var öppen för alla medborgare. Den var ”en demokratisk rörelse, 
där alla, oavsett samhällsställning eller vad det vara må, äga samma möjlig-
heter att göra sin insats. Endast personlig duglighet får göra sig gällande och 

58 Arbetarna skulle genom eget föreningsbildande säkra inflytandet över verksamheten, däri-
bland understödja politisk kamp och arbetarklassmedvetenhet och inte ”bara” syssla med 
idrott. Pålbrant, 1977. 

59 Lo-Johansson, 2014. Det rör sig om den senaste utgivningen av Jag tvivlar på idrotten, först 
utgiven 1931, nu med förord av historikern Torbjörn Andersson och efterord av filosofen 
Kutte Jönsson. Lo-Johansson var inte den ende som i skrift, offentligt och från vänster kriti-
serade idrottsrörelsen vid denna tidpunkt, se Wijk 2017. 

60 Vår Svenska idrott, 1932.
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tillmätas betydelse.”61 Idrottsföreningen beskrevs som en kollektiv ”samman-
slutning” med gamla anor.

Föreningens verksamhet och (ideala) organisationsstruktur avhandlades på 
några rader medan verksamheten i regionala och nationella förbund ägnades 
flera sidor. Föreningsnivån uppmärksammades dock indirekt när ledarnas be-
tydelse och uppträdande behandlades, eftersom förmaningarna riktades mot 
ledare på alla nivåer inom idrottsrörelsen. Idrottsrörelsens möteskultur skulle 
präglas av samförstånd och ”parlamentarisk takt och ordning”: 

De [ombuden] skola framföra sina åsikter lugnt, sakligt och tydligt samt undvi-

ka personliga utfall, liksom även att återupprepa redan framförda argument. […]

Styrelseledamöter i förbund äro med få undantag icke valda som representan-

ter för en viss förening utan för att bevaka och främja samtliga föreningars, 

distrikts- eller specialförbunds intressen. De skola i sina beslut låta leda sig av 

tanken att, vad det alltid gäller, det är att få fram det för idrotten mest gagneliga. 

De böra ta sig i akt för att tala nedsättande om sina kamrater. Så ock för att 

lämna mer eller mindre färgade referat från styrelseförhandlingarna. Under 

arbetet inom sin styrelse böra ledamöterna låta sunt förnuft gälla mer än hård-

dragen formalism, närhelst det gäller svårtydda paragrafer.62

Statens stöd till idrottsrörelsen ökar
SAP:s makttillträde 1932 gav inte bara ökade möjligheter att påverka idrotts-
politiken, det gällde också att legitimera besluten om ökat ekonomiskt stöd till 
idrottsrörelsen, inte minst de medel som tillfördes från det 1935 nyinrättade 
AB Tipstjänst. Efter några år stod det klart att idrottsrörelsen via AB Tipstjänst 
kom att få betydande belopp, mer än vad som beräknats ursprungligen. På ett 
möte 1937 förklarade det socialdemokratiska statsrådet Per-Edvin Sköld att: 
”Idrottsrörelsen är även i sann mening demokratisk. Den verkar på grund av 
hela sin läggning utjämnande mellan olika samhällsskikt. En god idrottsman 
är också oftast en god kamrat.”63

Det ökade statliga stödet till idrottsrörelsen gjorde det extra viktigt att fram-
hålla dess oberoende från staten; det vill säga, att det var en demokratisk folk-
rörelse som uppbars av ideellt arbetande ledare. Det sistnämnda var viktigt; 
det statliga stödet skulle inte primärt gå till att betala ut löner till idrottare och 
ledare. Demokratiargumentet var också något som statsrådet Sköld använde 
gentemot idrottens företrädare, när de uppvaktade honom med olika önske-
mål som delvis hade sin grund i oenighet inom idrottsrörelsen. Vid RF:s kam-
ratfest 1937 förklarade Sköld:

61 Ibid, s 4.
62 Ibid, s 19.
63 Svensk idrott, nr 48, 1937. 
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När t ex representanter för de s.k. småklubbarna hos mig klagat över, att deras 

intressen icke kommit till sin rätt hos ledningen, har jag sagt till dem: Ni äro ju 

medlemmar i idrottsrörelsen, använd ert inflytande för att skaffa er gehör! Man 

svarade: De små klubbarna betyder så litet mot de stora. Jag genmälde: Slut er 

då tillsammans för att bli starka.64

SAP:s inställning till idrottsrörelsen påverkades givetvis också av dess nume-
rära tillväxt. Mellan 1920 och 1939 ökade antalet idrottsföreningar anslutna till 
RF från 698 till 3263.65 Det rörde sig inte längre om en överklassminoritets 
exklusiva fritidsverksamhet. Kvinnors deltagande var dock fortfarande mycket 
lågt, oavsett klasstillhörighet.66

Nazismens/fascismens framväxande som politisk kraft under 1930-talet 
och 1940-talets första hälft påverkade också synen på idrottsrörelsen då den 
ansågs representera en demokratisk motkraft. År 1940 framhöll exempelvis 
Torsten Tegnér i Svensk idrott att det var ”välbekant” att idrottsrörelsen var ett 
exempel på ”institutioner och rörelser [som] verka efter utpräglat demokra-
tiska linjer och tillsammans bilda ett humanitetens och den kroppsliga och and-
liga hälsans bålverk…”.67

Inom idrottsrörelsen diskuterades under 1930- och 1940-talen ledarbristen 
och vad som skulle göras åt detta. Ibland beklagades den dåliga uppslutningen 
vid möten som anordnats, exempelvis vid årsmöten. Under 1940-talet ansågs 
detta ha blivit ett ökande problem, vilket delförklarades med kriget och dess 
militärinkallelser. Ett ökat behov av ”föreningsteknik” identifierades och för 
den skull ordnades kurser, men ämnet och föreningsfrågor väckte inte sär-
skilt stor uppmärksamhet.68 Och när det berördes, som i RF:s skrift Idrott och 

folkbildning från 1942, där ”inre klubbarbete” var ett huvudtema, framställdes 
föreningsnivåns ordförande, kassörer och sekreterare som kunniga, lojala och 
ansvarstagande stöttepelare med goda möjligheter att fördjupa och bredda 
idrottsföreningarnas verksamhet. Föreningen och dess ledarkader fanns på 
lokalplanet med en oreflekterad självklarhet.69

Idrotten och ungdomen
Under 1940- och 1950-talen diskuterades kritiskt ungdomens växande intres-
se för dans, jazz, motorcykelåkande och liknande kulturyttringar. Kritik rikta-
des även mot ett alltför expressivt arbetarklassidrottande, samt ett stökigt sup-
porterbeteende. Samtidigt var det idrottens fysiska och relativt lättbegripliga 
verksamhet som särskilt förväntades attrahera ”byxficksungdomen”, som de 

64 Svensk idrott, nr 48, 1937.
65 Norberg, 2002a, s 37.
66 Olofsson, 1989; Tolvhed, 2015.
67 Svensk idrott, nr 44, 1940.
68 Denna slutsats grundas bland annat på ämnets osynlighet i RF:s tidskrift Svensk idrott 

under 1940-talet. 
69 Idrott och folkbildning.
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kallades i den tidigare nämnda RF-skriften från 1942.70 Kritiken rörde främst 
arbetarklassungdomarnas fritidsintressen som ansågs omoraliska och på sikt 
hotade undergräva samhällsstabiliteten. Det rörde sig om en konservativt och 
kristet präglad moralpanik inom delar av borgerligheten.

En riskgrupp var den så kallade föreningslösa ungdomen, de individer som 
stod utanför organiserade gemenskaper. De framstod som ointresserade av 
den påbjudna samhälls- och privatmoralen, men också likgiltiga inför övergri-
pande samhällsfrågor. Vikten av att utnyttja fritiden på ett bra sätt gällde inte 
bara ungdomar, utan alla de svenskar som med arbetstidsförkortningar och 
införandet av lagstadgade semesterveckor fått ökad fritid.71 Över- och medel-
klassernas oro kom också att artikuleras av arbetarklassens bildningselit, ”ar-
betarrörelsens folkbildarmoralister” som de kallats.72

Synen på den ideella föreningen förändrades i mitten av 1900-talet. Om 
värderingarna tidigare vanligen baserats på en granskning av föreningarnas 
målsättning, verksamhet och sociala klassbas och, som i idrottsrörelsens fall 
dömts ut som borgerlig respektive stjärnidrottsinriktad, så började nu med-
lemskap i någon förening betraktas som bättre än inget föreningsmedlemskap 
alls. Andra världskrigets diktaturer, krigets brutalitet och förintelsen bidrog till 
en uppvärdering av idrottsföreningarnas verksamhet. De tänktes, precis som 
föreningslivet i stort, understödja och stärka demokratiska värden, tolerans 
och fredlig samlevnad.

År 1953 firade Riksidrottsförbundet femtioårsjubileum med en omfångs rik 
historik med ett flertal vetenskapliga delstudier. Under rubriken ”medborgar-
fostran” framhöll historikern Hilding Johansson att ”liksom nästan alla svens-
ka folkrörelser styres idrottsrörelsen efter demokratiska principer”.73 Han 
redovisade hur den representativa demokratins principer tillämpades inom 
idrottsrörelsen och betonade idrottsrörelsens demokratiska organisationsfor-
mer, det meritokratiska tävlandet och föreningsgemenskapen över klassgrän-
serna. Idrottsrörelsen hade enligt Johansson främjat och understött en ”kam-
ratskapsdemokrati” – en demokratisk ”mentalitet” som det också kallades74 
– vars samhällsbetydelse dock ansågs vara mycket svårbedömd. Johansson på-
pekade också, apropå talet om idrottsrörelsens demokratiska karaktär, att den 
under 1930- och 1940-talen till skillnad från många andra folkrörelser inte ut-
tryckligen tagit ställning för det demokratiska statsskicket och avvisat ”diktatur 
som statsform”. ”Man kan sålunda konstatera, att idrottsrörelsen inte har haft  
 
 

70 Ibid, s 79.
71 Två veckor 1938, tre veckor 1951. Se t ex Eskilsson, 2000.
72 Olson, 1992, s 219.
73 Ibid, s 113.
74 I ett annat sammanhang, i en artikel i Svensk idrott samma år, menade Johansson att idrotts-

föreningarna fungerade som ”demokratier i miniatyr”. Citerat/refererat ur Jonsson, 2006, s 5.
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någon betydelse för det demokratiska statsskicket genom ställningstaganden 
och aktioner.”75

Idrottskonsulenter och föreningsteknik
Under 1950-talet genomfördes en ungdomspolitisk offensiv. Bakgrunden var 
den tidigare nämnda ”ungdomsfrågan”. Ungdomarna skulle ges möjligheter 
att delta i ett varierat och högkvalitativt föreningsliv. På nationell nivå beslu-
tades om olika riktade stödåtgärder mot föreningslivet, däribland medel för 
anställandet instruktörer som skulle arbeta mot ungdomar.76 Inom idrottsrö-
relsen kom instruktörerna att kallas ”idrottskonsulenter” med särskild uppgift 
att stödja idrottsföreningar och deras möjligheter att locka till sig ungdomar. 
Viktigt var också fritidsgruppsstödet (1954), en föregångare till senare tids lo-
kala aktivitetsstöd, som var riktat mot föreningslivet i stort, men som idrotts-
föreningarna tidigt blev bra på att söka.77

Fritidsgruppsstödet med dess expanderande kursverksamhet och inrättan-
det av särskilda konsulenttjänster runt om i landet, efterhand utökade från 8 
tjänster (1954) till 19 några år in på 1960-talet, innebar att den lokala förenings-
nivån knöts starkare till idrottens distriktsorganisationer men också till RF.78 
En stor del av konsulenternas arbetstid upptogs av att besöka idrottsföreningar 
och informera om olika nyheter, exempelvis möjligheten att bilda studiegrup-
per och söka fritidsgruppsstöd. En annan viktig uppgift var att föreläsa för 
dessa fritidsgrupper och ge kurser i ”föreningsteknik” och liknande. I Svensk 

idrott berättades om unga 14–15-åringar som startat idrottsföreningar och om 
de svårigheter dessa mötte. En äldre generation föreningsorganisatoriska stöt-
tepelare, folkskollärare och bruksortstjänstemän, skulle ersättas med nya och 
yngre krafter, delvis också av personer utan föreningsvana eller sådana som 
tidigare i stor utsträckning stått utanför idrottsrörelsens verksamhet, kvinnor 
exempelvis.

I 1955 års idrotts- och friluftsutrednings betänkande betonades även fören-
ingsnivåns ökande resursbehov, liksom de skärpta kraven på ledarna. ”Från att 
tidigare idrottsledarskapet utgjort en hobby som väl kunde skötas på den fritid 
som var och en av ledarna disponerade, har numera allt större krav ställts på 
dem, som har att svara för den administrativa delen av idrottsarbetet.”79 De 
ökade kraven kunde – betonades det upprepade gånger i betänkandet – på 
sikt hota idrottsrörelsens ideella verksamhet, och därmed också dess status 

75 Ibid, s 114.
76 Ibid.
77 Politiska och religiösa organisationer var undantagna. Idrottsföreningarnas fritidsgrupper 

fick dock inte ägna sig åt ensidig tävlings- och träningsverksamhet. För en analys av fritids-
gruppstödet och idrottsrörelsen, se Norberg, 2004b, kapitel 6.

78 Gustavsson & Wickström, 2002.
79 SOU 1957:41, s 75. Betänkandet citerar ur ett remissvar från Jämtland-Härjedalens idrotts-

förbund, men synes här, och i andra avsnitt, helt dela remissförfattarens åsikt. Se även 
exempelvis sid 96 ff och sid 193–194. 
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som oberoende, demokratisk folkrörelse.80 Tillförda resurser förutsattes an-
vändas effektivt och i ”demokratisk anda” och utan onödig ”byråkratisering 
och pappersexercis”.81

De nyanställda idrottskonsulenterna vittnade åren omkring 1960 om att 
utbildningsbehovet ute i landets idrottsföreningar var stort och växande. En av 
dessa var Carl-Oscar Hofberg: 

Efter bara en kort anställningstid hade jag klart för mig att den administrativa 

sidan hos idrottsföreningarna var mycket eftersatt. Jag lanserade då idén om ett 

kursmaterial där deltagarna praktiskt skulle få arbeta med alla arbetsuppgifter 

som föll på ordförande, sekreterare och kassör.82  

Sammantaget innebar 1950-talets diskussion om ungdomen och förenings-
livet att idrottsrörelsens föreningar uppmärksammades mer än tidigare, och 
även tillfördes mer resurser. Den tidigare omhuldade eldsjälen, idrottsrörel-
sens stöttepelare, fick nu också en organisatorisk kontext; idrottsföreningen. 
Med detta följde också ett ökat fokus på föreningsorganisatoriska/-administra-
tiva frågor, inklusive föreningsdemokrati, men då främst på dess formalistiska 
aspekter; protokollskrivande, möteskallelser etc. Med talet om föreningen som 
en positiv kollektiv fostransmiljö för ungdomar, som också – för att kunna un-
derstödja idrottande i olika former – förutsatte grundläggande administrativa-
organisatoriska hos (en del av) medlemmarna, kom också demokratifostrans-
temat att implicit inlemmas i tänkandet kring idrottsföreningarnas samhäl-
leliga nytta.

Idrottsrörelsens samhällsuppdrag vidgas – ca 1970–
2000

Samhällskris och demokrati
Med det sena 1960-talets framväxande vänsterrörelse skärptes kraven på eko-
nomisk demokrati eftersom det ansågs vara en förutsättning för genomföran-
det av verklig politisk demokrati. Den representativa demokratins principer 
kritiserades för att bland annat vara långsamma och korrumperande och istäl-
let förordades ett ökat användande av direktdemokratiska metoder som stor-
möten och medlems-/folkomröstningar. Mer ideellt arbete, istället för (om-
budsmanna-)avlönat, förordades för de stora folkrörelserna som ett sätt öka 
medlemmarnas aktivitet och inflytande.83

80 SOU 1957:4. Se t ex s 193–194.
81 SOU 1957:4, s 22. Här inkluderades även organisationerna inom friluftssektorn.  
82 Hofberg tog tillsammans med två kollegor fram två kurspaket för detta ändamål; ”En Bra 

idrottsförening” och senare ”En Bättre idrottsförening”. Gustavsson & Wickström, 2002, s 
66.

83 SOU 1999:84.
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Med 1980-talets nyliberala offensiv, som sammanföll med en stagnerande 
ekonomi, kom efterhand demokratidebatten att kretsa kring individers rättig-
heter och skyldigheter och om vikten att återupprätta förtroendet för politiken. 
Den ekonomiska 1990-tals krisen med skenande räntor, sjunkande reallöner 
och fastighetspriser och ökad arbetslöshet ledde till politisk turbulens. Det in-
ternationella finanskapitalet upplevdes som en stark kraft där de nationella 
politikernas maktmedel kom till korta. Den nationella politikarenans begräns-
ningar var givetvis också en viktig tematik inför 1994 års EU-folkomröstning. 
1990-talskrisen innebar även skärpta politiska motsättningar och framväxten 
av högerpopulistiskt präglade ytterlighetspartier, de flesta med en mycket in-
vandringskritisk politik.84

Under 1980- och 1990-talen uppmärksammades senmodernitetens indi-
vidualism och hur denna skulle harmoniseras med kollektiva, samhälleliga 
förväntningar och krav. Demokrati var – hävdades det – mer än beslutspro-
cesser, institutionella arrangemang och medborgarnas deltagande i dessa. En 
särskild betydelse tillskrevs det civila samhället, vilket under 1990-talet fick 
stöd av nyare sociologisk forskning, vars främsta namn var Robert D Putnam. 
Med Internets utveckling uppmärksammades också hur demokratiska värden 
skulle hanteras och värnas i värld med allt snabbare informations- och kom-
munikationsflöden.85

Idrottens samhällsnytta
Med 1969 års betänkande Idrott åt alla och de politiska beslut som följde i dess 
spår vidgades idrottsrörelsens uppdrag. Med ett kraftigt ökat ekonomiskt stöd 
skulle föreningsidrottens verksamhet involvera en högre andel av dem som hit-
tills i bara ringa grad deltagit; exempelvis kvinnor och yngre barn. Breddidrott 
uppvärderades och sågs som en del av den förebyggande hälsovården, utförd i 
ideell regi. Idrottens sociala, gemenskapsstärkande verkningar framhölls, och 
med det också dess samhällsnytta.86 Här betonades också betydelsen av väl-
fungerande idrottsföreningar och kompetenta ”parlamentariskt valda” ledare. 
Vid Riksidrottsmötet 1979 utgavs en utbildningsfolder där idrottsledarnas 
viktiga roll betonades. ”Vi ska utveckla vår verksamhet på alla områden. För 
detta behövs en fast grund. Föreningarna utgör den grunden. För att utveckla 
idrottsrörelsen måste vi utveckla föreningsverksamheten.”87

Idrottsrörelsens folkrörelsestatus blev från och med 1960-talet ett återkom-
mande tema i idrottspolitiska sammanhang. I RF:s ledning fanns numera ock-
så betydligt fler högprofilerade socialdemokrater än tidigare.88 I Svensk idrott 

påtalades återkommande idrottsrörelsens folkrörelsekaraktär, fristående från 

84 Hedenborg & Kvarnström, 2015, s 312 ff.
85 SOU 1999:84.
86 I Idrott åt alla ägnades ett helt kapitel åt idrottsrörelsens samhällsnytta.
87 Wallin, 2003, s 86. 
88 Norberg, 2002, s 222.
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staten, baserad på ideellt arbete och den representativa demokratins principer. 
Det här gällde inte minst RF:s förbundsordförande Karl Frithiofson (1969–
1989), som också lett SOU-utredningen 1965–1969, och de ledare och artiklar 
han regelbundet publicerade i Svensk idrott.89

Ett annat återkommande inslag i Svensk idrott, som också belyste förenings-
demokratiska aspekter, var de många artiklarna om välfungerande föreningar 
runt om i landet. Ibland berördes även problemet med passiva medlemmar. 
En undersökning av idrottsföreningslivet i Göteborg, gjord i mitten av 1970-ta-
let, visade att många medlemmar efterlyste bättre information om förenings-
ekonomin. Ett annat problem var den dåliga medlemsuppslutningen på fören-
ingsmötena. ”Det är synd att en liten grupp eldsjälar i styrelserna ska tvingas 
dra hela lasset utan att ens kunna påräkna medlemmarnas uppskattning. Så 
tycks det alltså förhålla sig på många håll, och det borde man söka påverka till 
det bättre.”90

”Storkapitalet”, idrotten och demokratin
År 1978 publicerade det Göteborgsbaserade författarkollektivet Bertil Ahl ro-
manen Dragningen som handlade om några yngre, oerfarna styrelseledamö-
ters kamp – och inbördes maktkamp – för att ge föreningens herrfotbollslag 
möjlighet att avancera i seriesystemet.91 I boken beskrevs svårigheterna att 
värna folkrörelseidealiteten och kamratrelationer när de ekonomiska kraven 
ökade. Det gällde att vara handlingskraftig och ta snabba beslut. Bokens bak-
sidestext avslutades: ”Idag är det inte dragningarna på plan som är viktiga, ett 
lag vinner inte på plan. Det vinner i styrelserummet. Det är styrelsen som är 
det riktiga laget.” Bakom författarkollektivet ”Bertil Ahl” stod Anders Lönnbro, 
medlem av produktionsgruppen Kennet Ahl (som stod nära KPML:r),92 och 
Lars-Göran Nilsson.

Idrottsrörelsens föreningsstyrelsearbete hade alltså mot slutet av 1970-ta-
let nått en samhällelig angelägenhetsgrad som motiverade en bokutgivning. 
Det var ett uttryck för den kritik som riktats mot idrottsrörelsens tilltagande 
kommersialisering och den kapitalistiska konkurrensmentalitet som ansågs 
prägla ”tävlingsidrotten”. Den representativa demokratins principer – omhul-
dade inom alla folkrörelser, inklusive idrottsrörelsen – kritiserades då dessa 
gav maktresursstarka individer möjligheter att manipulera och få igenom sin 
vilja, en central tematik i Dragningen.

Boken Dragningen anmäldes i Svensk idrott med positiva ordalag då den 
ansågs behandla angelägna och aktuella frågor. Kritiska röster hade under 
1970-talet ifrågasatt idrottsrörelsens demokratiska strukturer och hur olika 
intressen balanserades mot varandra. Ett exempel är den diskussion som för-

89 Se t ex Svensk idrott, nr 10, 1983; nr 8, 1987.
90 Svensk idrott, nr 6, 1975.
91 Ahl, 1978.
92 KPML:r, akronym för Kommunistiska Partiet Marxist-Leninisterna (revolutionärerna). 
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des i Svensk idrott sommaren/hösten 1975 som började med ett diskussions-
inlägg av författaren och ledarkrönikören (Aftonbladet) Olle Svenning som pe-
kade på de mindre idrottsföreningarnas svårigheter att värna sina intressen 
och att det ”hängivna basarbetet” i många idrottsföreningar blivit allt svårare. 
”[Vi] ska ha en idrottsrörelse som styrs demokratiskt av de många medlem-
marna som verkar för dessa. Idrotten får inte bli en angelägenhet för eliten och 
storkapitalet.”93 Svennings kritik bemöttes bland annat av redaktör Olof Groth 
(Svenska Dagbladet) som menade att kritiken var överdriven och onyanserad. 
Han förklarade, och försvarade, idrottsrörelsens demokratiska arbetsformer. 
Groth ifrågasatte också möjligheterna att ge alla medlemmar inom idrottsrö-
relsen det inflytande och medbestämmande som Svenning efterlyste. I ett gen-
mäle utvecklade Svenning sin argumentering på denna punkt.

Beträffande behovet av demokratisering så försöker Groth förlöjliga hela detta 

viktiga problem genom att fråga om man ska ha medlemsomröstning om de 

svenska OS-truppernas utseende. Frågan gäller faktiskt mer djupgående pro-

blem, t ex de aktivas inflytande över förbunden, rättstillämpningen, klubbvärv-

ningarna, de ekonomiska dispositionerna osv. De aktiva idrottsmännen [sic!] 

förstår mer av detta än Groth. De börjar i ökad utsträckning kräva att fackliga 

organisationer ska inrättas och att rättstillämpningen ska bli sådan att de själva 

har rätt att försvara sig osv.94 

Idrott 80 – mer demokrati 
I RF:s idéprogram Idrott 80 beskrevs utförligt idrottsrörelsens verksamhet uti-
från ett ideologiskt perspektiv. Här behandlades idrottsrörelsens målsättningar 
och strategier, men också de utmaningar som identifierades. Idéprogrammet 
representerade en fortsättning på det arbete som inletts några år tidigare med 
1976 års ”rådslag”, ett projekt baserat på 700 idrottsföreningars enkätsvar. 
Rådslagsprocessen 1973–1976 men också arbetet med Idrott 80 visar på ett 
ökat intresse från idrottsrörelsens ledning – och förtroendevalda i de natio-
nella organen – att förbättra de vertikala kommunikationsprocesserna, samt 
att vitalisera idrottsrörelsens formella beslutsprocesser.

I inledningen av Idrott 80 slogs fast att ”i föreningsarbetet fostras ungdo-
mar i demokrati. Denna skolning hjälper till att levandegöra demokratin i vårt 
land.”95 När denna tankegång utvecklades betonades att föreningsidrotten 
skulle ”organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytan-
de och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter”. Detta in-
dividuella inflytande skulle utövas inom ramen för den traditionella förenings-
demokratin, årsmöte, valda styrelserepresentanter etc, men också – vilket var 
nytt – som en integrerad del av verksamheten: ”strävan [ska] vara att verka för 

93 Svensk idrott, nr 11/12 1975.
94 Svensk idrott, nr 13/14, 1975.
95 Idrott 80, s 19.
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mesta möjliga självstyrelse för de grupper, lag och andra kollektiv de idrotts-
utövande verkar i. En personlighetsutveckling som ger benägenhet till ökat 
ansvarstagande och anpassning i kollektiv ska främjas.”96 Överhuvudtaget be-
tonades det individuella ansvaret och solidariteten ”med det kollektiv, vari man 
ingår”.97

Idrotten och 1990-talets politisk-ekonomiska kris 
Med 1990-talets svåra ekonomiska kris ställdes den svenska idrottsrörelsen 
inför nya utmaningar. Statens idrottsanslag, liksom stödet från kommuner-
na, sänktes under första halvan av 1990-talet.98 Kommunalt ägda och drivna 
idrottsanläggningar överläts också i ökad utsträckning till idrottsföreningar att 
sköta. Det innebar höjda, eller åtminstone nya, kompetenskrav för många för-
eningsmedlemmar. Sponsorjakt, arrangerandet av inkomstbringande cuper 
etc. hade liknande effekter.

Enligt RF:s jurist Christer Pallin fanns under 1990-talet och framåt ett väx-
ande behov av kompetensförstärkning på föreningsnivån. I en del föreningar 
saknades även de mest elementära kunskaperna. År 1992 förklarade Pallin att 
det förmodligen fanns ”en mängd RF-föreningar som sannolikt antagit stad-
gar en gång tiden men som numera inte kan visa upp dom. Och då existerar 
ingen RF-förening.”99 Sju år senare menade Pallin att situationen förvärrats 
ytterligare.100 Enligt Pallin var det därför av högsta vikt att satsa på ”demokra-
tifostran och utbildning i föreningskunskap”, på alla nivåer inom idrottsrörel-
sen.101

Inom idrottsrörelsen diskuterades även under 1990-talet hur den – som 
det uppfattades – ökande individualismen skulle hanteras då den försvårade 
ledarrekryteringen men också utmanade den traditionella föreningskollekti-
vismen där ”laget före jaget” varit en högt värderad devis. Individualismen 
uppfattades som en del av en nyliberal politisk-ideologisk strömning, märk-
bar redan under 1980-talet. Framträdande företrädare för RF, exempelvis Karl 
Frithiofsson och Lars Liljegren, hade varnat för utvecklingen då den ansågs 
hota idrottsrörelsens kärnvärden. Instämmande röster kom också från idrotts-
vetenskapligt håll, däribland från idrottspedagogen Martin Johansson. Han 
menade att ”folkrörelsetanken” var hotad av den utbredande individualismen 
men också kommersialism och ökat marknadstänkande. ”Själv ser jag idrotts-
rörelsen, liksom alla folkrörelser, som viktiga inslag i ett demokratiskt sam-
hälle. Ett värn mot både marknaden och staten. Ett sätt att värna denna rörelse 
är genom fri och öppen debatt.”102

96 Ibid, s 17.
97 Ibid, s 85.
98 SOU 1998:76, s 116.
99 Svensk idrott, nr 1, 1992.
100 Svensk Idrott, nr 7–8, 1999.
101 Svensk idrott, nr 12, 1999.
102 Svensk idrott, nr 2, s 14-17
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Föreningsdemokratiska frågor aktualiserades även under 1990-talets in-
tensiva diskussion om möjligheten att ombilda ideella idrottsföreningar till 
aktiebolag och ändå behålla organisatoriska band till RF. De som var kritiska 
menade att bolagiseringsivrarna tog alltför lätt på de föreningsdemokratiska 
aspekterna. Frågan avgjordes med 1999 års RF-stämmobeslut som hade kom-
promisskaraktär. Ja, till bolagsbildning, men med det förbehållet att idrottsför-
eningens medlemmar skulle ha minst 51 procent av rösterna i ett idrottsaktie-
bolag.103

Demokratifostrandet uppvärderas
1990-talets diskussion om idrottsrörelsens demokratifostrande blev jämfört 
med tidigare mer flerdimensionell, konkret och mångordig. Ämnet behand-
lades exempelvis utförligt i RF:s idéprogram Idrotten vill (1995) och i 1998 års 
idrottsbetänkande. I betänkandet uppmärksammades även att politiker under 
1990-talet börjat betona demokratifostrandet på ett nytt sätt.

Ett exempel på att ”gamla” mål givits en utökad innebörd är bl.a. demokratimå-

let. Från början hade det från regeringens sida sagts att idrottsrörelsen skulle 

ges förutsättningar att vara självständig och demokratisk. Under 1990-talet har 

detta kompletterats med att idrottsrörelsen också har en aktiv roll att spela när 

det gäller medborgarnas allmänna demokratiska skolning.104 

Ett exempel på frågans ökade vikt, politiskt sett, var att den nytillträdda bor-
gerliga regeringen i sin budgetproposition 1991/1992 framhållit att ”idrottsrö-
relsen engagerar medborgare i demokratiska beslutsprocesser”. Det var enligt 
1998 års idrottsbetänkande ”första gången” det gjorts i dylika sammanhang 
(budgetpropositioner 1970–1991).105

Inom RF:s ledning fanns en beredvillighet att åta sig ett ökat samhällsan-
svar, också vad det gällde demokratifostrandet, men däremot inte uppge sitt 
ideella oberoende. Med anledning av det initierade utredningsarbetet vid mit-
ten av 1990-talet förklarade dåvarande RF-ordförande Arne Ljungqvist i en le-
dare i Svensk idrott att statsmakterna givetvis bestämde över idrottsstödet ”men 
idrottens innehåll och mål sätter vi själva, genom vår egen sakkunskap och 
våra egna demokratiskt fattade beslut”.106

Samhällsutvecklingen från och med 1980-talets andra hälft innebar att 
idrottsrörelsens föreningar – och föreningslivet i stort – uppfattades som en 
värdefull, demokratisk och gemenskapsskapande samhällelig kraft.107 Den 

103 Frågan har dock efter 1999 varit uppe på ett flertal RF-stämmor men ännu inte avgjorts till 
bolagiseringsivrarnas fördel. 

104 SOU 1998:76, s 64.
105 Ibid.
106 Citerat ur Norberg 2002b, s 221. 
107 Förväntningarna var tämligen höga från politiskt håll, se t ex 1986 års folkrörelseutredning, 

SOU 1987:33. En av de idrottsföreningar som uppmärksammades av de sakkunniga var fot-
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ekonomiska krisens destruktiva verkningar skulle (bland annat) mötas med 
ett vitaliserat föreningsliv. Föreningslivet var också ett medel mot det som på 
många håll uppfattades som en utbredande asocial individualism. Dess be-
tydelse illustreras också av den forskning om det civila samhället som kom 
igång, med samhällsvetaren Ulf Blomdahls rapport 1990 om det stockholm-
ska föreningslivet, som ett anmärkningsvärt tidigt exempel.

Idrottsföreningarnas gemenskaper – med dess integrerade samverkan 
i och genom idrottslig praxis – och föreningsdemokratiska beslutsprocesser 
framstod alltså som verksamma verktyg, inte minst då idrottsrörelsen hade 
en för den ideella sektorn svårslagen räckvidd. Omkring tre miljoner med-
lemmar, och minst en halv miljon ledare. Dessutom var verksamheten ur ett 
samhällsekonomiskt perspektiv relativt billig. Ett argument med extra relevans 
under de ekonomiska krisåren.

Idrottsrörelsen var också, vilket blev en återkommande tematik i forsk-
ningen om det civila samhället från och med 1990-talet, den folkrörelse som 
bäst höll uppe medlemstalen i en tid när övriga klassiska folkrörelser tappa-
de medlemmar. Det här gällde även de politiska ungdomsorganisationerna. 
Traditionellt partipolitiskt arbete attraherade allt färre, en oroande tendens och 
något som bland annat behandlades i några av demokratiutrednings betän-
kanden i slutet av 1990-talet. I dessa framhölls även att idrottsrörelsen hade 
relativt många medlemmar med invandrarbakgrund, vilket var bra ur ett inte-
grationspolitiskt perspektiv.108

Diskussion
Idrottsföreningsbildandet var i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet i 
huvudsak ett medel att i paternalistisk anda fostra medborgarna i en för sam-
hällseliten önskad riktning. Tyngdpunkten låg på individuell karaktärsdaning 
och stärkande av de fysiska förmågorna med målet att stärka nationen. Det 
var också dessa begrepp, och liknande som ”fosterlandet”, ”folket” och ”and-
lig fostran”, som då – av den moderna idrottens främjare – uppfattades som 
symboliska tillgångar användbara i arbetet med att öka stödet till den moderna 
idrotten.

Idrottsrörelsens föreningsbildningar representerade givetvis också en kol-
lektiv gemenskap med sin normer och sociala läroprocesser, inklusive de som 
var kopplade till demokratiska beslutsprocesser. Men det var inte något som 
artikulerades särskilt ofta eller mångordigt bland idrottsrörelsens ledare och 
andra som diskuterade idrottsrörelsens verksamhet då demokrati – före den 
allmänna rösträtten och parlamentarismens genomförande – inte represen-

bollsföreningen Sunnanå SK, nationellt känd sedan tidigare genom sportsliga framgångar 
(två SM-guld för klubbens damfotbollslag) men också konstnärligt-kulturella verksamheter. 
Eklund, (1986).  

108 Se i synnerhet SOU 1999:84.
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terade någon entydigt positivt. I den mån idrottsrörelsens beslutsprocesser 
behandlades så var perspektivet länge till övervägande del tekniskt-rationellt, 
det vill säga; var de rationellt och kostnadseffektivt/-kontrollerande utformade 
med tanke på verksamhetens målsättning och de resurser (statsanslaget ex-
empelvis) som skulle hanteras? Utifrån ett dylikt perspektiv uppfattades RF:s 
representativa demokrati mer som ett problem än en tillgång, även betraktat 
ur ett resursmobiliseringsteoretiskt perspektiv.

SAP:s regeringstillträde 1932 och ökade makt i idrottspolitiska frågor, samt 
arbetarklassens växande involvering i idrottsrörelsen, bidrog till att idrottsrö-
relsens samhällsbetydelse uppvärderades. Idrottsföreningarnas verksamhet 
var öppen för alla, vilket framhölls som en demokratisk komponent. I idrotts-
föreningar samlades vidare människor – mest män dock – från olika sam-
hällsklasser och i tävlandet mätte man sina förmågor utifrån meritokratiska 
principer. Alla behandlades lika i detta avseende. Idrottsföreningarna, men 
också hela idrottsrörelsen, tänktes förena människor på ett sätt som tilltalade 
socialdemokratins folkhemsideologer. När liknande argument förts fram un-
der 1900-talets första decennier, ibland också torgförts som uttryck för idrotts-
rörelsens ”demokratiska” karaktär, hade många inom arbetarrörelsen avfärdat 
dem som borgerligt tankegods. Men när det politiska landskapet förändrats så 
blev också demokratins mjuka värden – som de yttrade sig inom idrottsrörel-
sen – uppmärksammade som intressanta symboliska tillgångar.

Från och med 1900-talets mitt kan idrottsföreningen något tillspetsat sägas 
ha ”upptäckts” och med det också dess organisatorisk-administrativa villkor, 
däribland eldsjälens otacksamma och svåra arbete. Bakgrunden var bland an-
nat omsorgen om den föreningslösa ungdomen och de politiska besluten om 
att tillföra idrottsrörelsen mer resurser. Den tidigare tendensen att legitimera 
det ökade stödet med att idrottsrörelsen var en oberoende, demokratisk folkrö-
relse förstärktes ytterligare.

Idrottsrörelsens demokratiska beslutsprocesser blev vid 1900-talets mitt 
också föremål för diskussioner utifrån ett inomorganisatoriskt, funktionalis-
tiskt perspektiv; hur fungerade föreningsdemokratin och vilken ”föreningstek-
nisk” kompetens hade ledarna? Det som tidigare betraktats som en självklar-
het; att idrottsföreningar fanns och att det där idrottades, började nu allt oftare 
få en organisatorisk inramning, vilket i sin tur ledde till en problematisering av 
föreningsverksamheten, inklusive de demokratiska beslutsprocesserna.

Med 1970-talet idrott-åt-alla politik fördes demokratifostrandet fram som 
ett både lämpligt och angeläget uppdrag för idrottsrörelsen. Genom att fram-
hålla rörelsens demokratiska beslutsprocesser och inordnande av idrottsrörel-
sen i ett traditionellt, svenskt folkrörelsenarrativ så kom den att kontrasteras 
effektivt mot exempelvis de korrumperade internationella idrottsorganisatio-
nerna (makthavare inom IOK exempelvis); internationell professionell eliti-
drott (professionalism – amatörism); den statsstyrda semiprofessionella idrot-
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ten (i företrädesvis Östeuropa). När sedan också den svenska idrottsrörelsens 
elitskikt i ökad utsträckning började professionaliseras/kommersialiseras från 
och med 1980-talet, så blev det viktigt att idrottspolitiskt framhålla att idrotts-
rörelsen i grunden, och i allt väsentligt, var en demokratiskt styrd folkrörelse. 
Folkrörelsenarrativet, inklusive talet om demokratifostran, var givetvis vidare 
en tillgång under 1990-talet och senare med de utmaningar som skulle hante-
ras under den ekonomiska krisen.

Med utgångspunkt i Ahrne och Papakostas resursmobiliseringsteoretiska 
perspektiv menar jag att idrottsrörelsens demokratiska beslutsprocesser å ena 
sidan representerade en symbolisk tillgång – och då avses som framgått i för-
sta hand 1900-talets andra hälft (i synnerhet från och med 1970-talets början) 
– å andra sidan representerade en reellt existerande metod för att samordna 
och multiplicera en medlemsskapsorganisations resurser. Det förstnämnda 
användes för att ge idrottsrörelsen ökad samhällelig legitimitet, och indirekt 
för att erhålla stöd av skilda slag. Det sistnämnda handlade om att få en kom-
plicerad och mångfacetterad ideell medlemsorganisation att fungera på ett 
för medlemmarna legitimt och effektivt sätt. Detta funktionalistiska medel-
mål perspektiv fanns säkerligen hos de första föreningsbildarna mot slutet 
av 1800-talet, men kan också identifieras som ett behov och synsätt senare. 
Det framträder mer påtagligt från 1900-talets mitt när föreningen och dess 
ledare börjar uppmärksammas och problematiseras, men kanske särskilt un-
der 1990-talet när idrottsföreningarna skulle hantera såväl samhälleliga utma-
ningar som senmodernitetens individualism.

Idrottsrörelsens demokratifostrande – en avslutande 
kommentar 

Idrottsrörelsen uppfattades under dess första femtio år inte som en ”skola i 
demokrati”. Utbildningsmetaforen kom i bruk under 1980-talet, för att slå ige-
nom under 1990-talet och då omfatta såväl demokrati i betydelsen kollektiva 
beslutsprocesser som humanistiska värden och förhållningssätt. Som visats 
var detta uttryck för dels idrottsrörelsens vidgade samhällsuppdrag, och be-
redvillighet att uttryckligen åta sig dylikt, dels övergripande ekonomisk-poli-
tiska samhällsförändringar som sammantaget skapade en uppslutning kring 
den representativa demokratins principer och demokratiska värden. I början 
av 1900-talet, under idrottsrörelsens formativa uppbyggnadsfas, tillämpades 
inom RF den representativa demokratins principer, och det förhandlades och 
beslutades på olika organisationsnivåer, men omtalades och uppfattades knap-
past av sin samtid som ”demokratiska”, än mindre som demokratiska fost-
ransmiljöer. I den mån RF ändå kunde beskrivas som demokratisk så knöts 
detta främst till det öppna medlemskapet och det meritokratiska tävlandet. 
Inte så märkligt kanske då människor vid denna tidpunkt sällan möttes som 
formella jämlikar över klassgränserna. 
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