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abstract 

 

This study was commissioned by the Västerbotten sports federation, who 
called for an overview of the policies that the municipalities in 
Västerbotten work after in the field of sport. The study aimed to identify 
sports policy programs or documents that have been produced by the 
municipalities, and how they work with them. Furthermore, the study 
highlights the municipality’s politicians reasoning about sport and 
recreation-sector, and how their sport policy-work was practiced. The data 
collection was based on seven interviews and document-collections from 
the 15 municipalities. The result shows that no municipalities have drawn 
up a sport policy program, and the lack of common goals, guidelines and a 
clear vision of the sport and recreation-sector were big. The overall 
process consisted of running the handling of cases involving the sports 
industry. Municipalities work with sport and recreational questions dealt 
largely with preserving the existing level and maintaining the sporting 
activities already in place. 
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INLEDNING 

Idrotts- och motionsrörelsen bedriver en bred verksamhet som engagerar och 

aktiverar en stor del av Sveriges befolkning, framförallt barn och ungdomar. Inom 

Riksidrottsförbundets (RF) regi finns cirka 3 miljoner medlemmar vilket innebär att 

RF är ett av Sveriges i särklass största frivilliga organisationskomplex. Sverige 

tillsammans med övriga nordiska länder, utmärker sig internationellt, genom den 

rikliga förekomsten av frivilliga och ideella organisationer. 1 

 

Den svenska statsmakten har det överordnade ansvaret för idrottsrörelsens utveckling 

och existensvillkor. Ansvaret grundar sig i tanken om att idrotten har en 

samhällsnyttig funktion för medborgarna. Målsättningen är att idrottsrörelsen ska 

frambringa positiva effekter för människors hälsa och välbefinnande, generera en 

aktiv livsstil och sunda vanor. Statens andra intresseområde bygger på idrottsrörelsens 

möjlighet att fostra till demokrati, ansvarstagande och god etik. Önskan är 

uttryckligen att alla ska ges lika förutsättningar att delta, samt att den ska främja 

integration och jämställdhet. Statens årliga bidragsstöd till idrottsrörelsen syftar till att 

de uppsatta målsättningarna ska införlivas och efterlevas. Indikatorerna vid 

utvärdering av idrottspolitiken är sedan direkt relaterad till syftet med statens stöd till 

idrotten, det vill säga de uppsatta riktlinjerna.2 

 

Av de svenska samhällsstöden står kommunerna för den största delen, dels genom 

kapitalkostnader för anläggningar och dels genom kontanta aktivitets- och 

ledarbidrag.3  I och med att kommunerna har starkt inflytande i idrottsrörelsen, 

framförallt ekonomiskt, är det av intresse att studera om, och i så fall hur, de 

behandlar statens idrottspolitik i sin dagliga verksamhet. Det är även av intresse att 

studera och utvärdera hur varje enskild kommun arbetar med frågor som rör idrotts- 

och motionsrörelsen, vilka typer av styrdokument som är aktuella i arbetet med detta 

och på vilket sätt som kommunerna beslutar om, och arbetar med idrottsfrågor. Det är 

även intressant att se över om kommunerna arbetar aktivt eller inte, med dessa frågor.  

 

                                                   
1 Pettersson, O. Nordisk politik. 6:e uppl. (Stockholm: Norstedts juridik, 1995). 
2 Petersson, O & Söderlind, D. Förvaltningspolitik. 2:a uppl. (Stockholm: Publica, 1993) 
3 Sveriges kommuner och landsting. Kunskapsöversikt – Nutida samhällsrelaterad 
idrottsforskning i Sverige och några jämförbara länder. Hämtad: 2012-03-28. 
http://brs.skl.se/skpubl/index.jsp?http://brs.skl.se/skpubl/start.jsp 
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Hur kommuner arbetar med idrotts- och motionsfrågor är också av intresse att veta 

från flera olika externa aktörers perspektiv. RF genomför årligen, tillsammans med 

CMA Research, en undersökning om hur det kommunala stödet till idrott ser ut och 

hur det förändras över tiden. Med stöd avses all form av kommunala stöd till 

idrottsföreningar och idrottsanläggningar, både föreningsägda och kommunala.4 I 

Västerbotten, där Västerbottens Idrottsförbund (VIF) verkar, finns ett intresse från 

förbundets sida att få en djupare kunskap om hur kommunerna i länet arbetar med 

idrottspolitik. Anledningen till detta är framförallt att VIF upplever att deras 

samarbete med kommunerna i regionen skulle kunna förbättras om de hade en 

tydligare bild av kommunernas strävan inom idrottens område. 

 
Bakgrund 
All offentlig makt i Sverige ska utgå från medborgarna, vilket innebär att det svenska 

politiska systemet bygger på ett medborgerligt självstyre. Detta impliceras genom 

allmänna val där folket utser sina representanter, vilka bildar riksdagen, som fattar 

beslut om gemensamma intressen. Sammantaget har riksdag och regering som 

uppdrag att förverkliga den svenska demokratin och har därmed det yttersta ansvaret i 

att säkerställa att offentliga medel nyttjas på ett effektivt sätt för att nå uppsatta mål.5 

 

Statligt bidragsstöd 
Statens bidragsstöd är förenat med förväntningar om att verksamheten ska bedrivas på 

ett specifikt sätt och utvecklas i önskad riktning. Genom så kallad ekonomisk 

styrning, det vill säga genom bidrag, subventioner, avgifter och skatter kan staten 

försöka styra idrottsrörelsen mot önskade förhållningssätt. Dessa styrmedel 

kännetecknas framförallt av att de avser skapa ekonomiska incitament för idrotts- och 

motionsrörelsen att agera på olika sätt, men till skillnad från lagar och förordningar 

inte formellt kan framtvinga specifika ageranden.6  

 

Den statliga idrottspolitiken bygger på tre grundstenar. Den första målsättningen är att 

främja folkhälsan, genom att skapa möjligheter och uppmuntra till barns, ungdomars 

                                                   
4 Riksidrottsförbundet, Kommunundersökning 2010. Hämtad: 2012-05-21. 
http://rf.se/ImageVault/Images/id_8512/ImageVaultHandler.aspx 
5 SOU 2008:59. Föreningsfostran och tävlingsfostran – En utvärdering av statens stöd till 
idrotten. (Stockholm: 2008). 
6 Petersson, O. & Söderlind, D. Förvaltningspolitik. 
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och vuxnas motion och idrott, utifrån sina egna förutsättningar och intressen. Ett 

särskilt intresse föreligger i att vid ett tidigt skede ge barn och unga sunda och 

livslånga motionsvanor. Ett annat viktigt inslag i folkhälsomålet är att uppmuntra till 

spontana och oorganiserade motionsaktiviteter samt friluftsliv, och inte begränsa 

idrottspolitiken till den verksamhet som idrottsrörelsen organiserar.7 

 

Det andra målet syftar till att staten ska värna om en fri och självständig idrottsrörelse 

som bygger på ideellt engagemang. Idrottsrörelsen ska arbeta för en god etik genom 

att aktivt förespråka ärlighet och rent spel och motverka doping och drogmissbruk. 

Verksamheten ska ge lika förutsättningar för båda könen, exempelvis möjligheten till 

att delta och fördelningen av idrottshallar och träningstider. Idrottsrörelsen ska arbeta 

aktivt för integration och värna om en demokratisk fostran.8  

 

Den tredje punkten i statens idrottspolitik belyser den ideella idrottsverksamheten och 

den framväxande professionaliseringen och kommersialiseringen av elitverksamheten. 

Idrottspolitiken bör ta hänsyn till att idrottsverksamheten i viss mån är att beakta som 

kommersiell underhållning som ger många människor förströelse och glädje. 

Kommersiellt organiserad elitidrottsverksamhet, exempelvis idrotts-AB: n, bör dock 

inte subventioneras med statliga medel, utan endast bevakas utifrån att verksamheten 

bedrivs på ett konkurrensneutralt sätt och på marknadsmässiga villkor.9 

 

Det statliga stödet till idrotten, som till största del utgår till den ideella verksamheten, 

skapar ett frihetsproblem i parternas delvis motsatta intressen. I korthet kan 

problematiken beskrivas i att staten har ett intresse av att styra och kontrollera, medan 

idrottsrörelsen har ett intresse i att sköta sig själva och bestämma över sina 

angelägenheter.10 Karin Mattson, ordförande i Riksidrottsförbundet, säger: 

 

 

                                                   
7 Regeringens proposition 1998/99:107. En idrottspolitik för 2000-talet - folkhälsa, 
folkrörelse och underhållning. Hämtad:12-04-17. http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Forslag/Propositioner-och-skrivelser/En-idrottspolitik-for-2000-tal_GM03107/ 
8 Ibid. 
9 Ibid. 
10 Johansson, H. ”Idrotten och samhället” i svensk idrott. En ekonomisk, historisk och 
sociologisk undersökning på uppdrag av Sveriges riksidrottsförbund med anledning av dess 
femtioårsjubileum. (Malmö: 1953). 
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”Det är både rimligt och bra att regeringen pekar ut inom vilka övergripande 
områden den vill att statens stöd till idrottsrörelsen ska verka och vad vi 
förväntas uppnå. Men jag är övertygad om att den samlade idrottsrörelsen 
bättre än regeringen kan avgöra hur pengarna bör nyttjas för att uppnå 
målen.”11 

 

Relationen mellan staten, och i detta fall även kommunerna, och idrottsrörelsen är inte 

helt okomplicerad. Staten och kommunerna måste acceptera att idrottsrörelsen är 

uppbyggd av ideell handlingskraft, och utgör en icke-statlig verksamhet, som bygger 

på frivilligt engagemang. Likaså måste idrottsrörelsen förlika sig med att statliga- och 

kommunala bidrag som tilldelas densamma är förenat med förväntningar om hur 

idrottsrörelsen ska utvecklas och bedrivas.12 

 

Kommunal idrottspolitik 
Det offentliga stödet har markant ökat sedan millenniumskiftet.13 Av de stöd som 

idrotten tillhandahåller, kommer cirka 20 procent från statliga insatser, vilket 

motsvarar cirka 1,6 miljarder kronor årligen. Resterande 80 % utgörs av Sveriges 

kommunala- och landstingskommunala insatser, vilka uppgår till cirka 4,5 miljarder 

kronor varje år.14 Kommunerna kan därför anses vara en av de viktigaste aktörerna i 

den svenska idrottspolitikens utformning. De har en direkt påverkan på idrottens 

utbredning, struktur, anslutningsgrad och storlek.15 För att kommunerna ska lyckas 

införliva sina förväntningar med vad de kommunala stöden ska leda till, krävs tydligt 

formulerade mål och syften. En väl fungerande idrottspolitik bygger på tydliga 

riktlinjer för sitt område som i sin tur också efterlevs. De uppsatta målen bör också 

fungera som ramverk för idrottsrörelsens anslagshantering, men även fungera som 

verktyg för utredning och uppföljning av stödets effekter.16 

 

För att kunna sätta sig in i denna studie behövs en förförståelse kring hur en kommun 

är organiserad och uppbyggd, men också i vilka led som olika beslut fattas och 

verkställs. Därför kommer en närmare beskrivning av den kommunala verksamhetens 

                                                   
11 Regeringens proposition 1998/99:107. En idrottspolitik för 2000-talet. 
12 Ibid. 
13 SOU 2008:59. Föreningsfostran och tävlingsfostran. 
14 Sveriges kommuner och landsting. Kunskapsöversikt. 
15 Sjöblom, P. Den institutionaliserade tävlingsidrotten: kommuner, idrott och politik i 
Sverige under 1900-talet. (Stockholm: Stockholms Universitet, 2006). 
16 Regeringens proposition 1998/99:107. En idrottspolitik för 2000-talet. 
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uppbyggnad nu att presenteras. Kommunfullmäktige är kommunernas högsta 

församling, och beslutar i frågor som exempelvis hur kommunen ska organiseras, 

budgeteras och i det hela bestämma om kommunala riktlinjer och målsättningar för 

verksamheten. Det är kommunfullmäktige som ger uppdrag om, och sedan beslutar 

om de styr- eller policydokument som ska vara gällande för kommunen. Kommunens 

ledande politiska förvaltningsorgan är kommunstyrelsen, som ansvarar för 

kommunens utveckling och har det övergripande ansvaret för planering och 

uppföljning av hela den kommunala verksamheten, vilket även innefattar införlivande 

och uppföljning av olika styr- och policydokument.17 

 

Idrottspolitiska program  
En primär faktor till denna studies uppkomst, är Västerbottens Idrottsförbunds 

intresse av att få en överblick av vilka kommuner som tagit fram idrottspolitiska 

program. Ett idrottspolitiskt program kan närmare beskrivas som ett 

handlingsdokument som anger vilka ansvar som kommunen ska bära gentemot 

idrotts-, motions- och friluftssektorn. Programmet ska formuleras med utgångspunkt i 

vilka mål och viljeinriktningar som ska inkorporeras i den kommunala verksamheten 

för givna sektorer. De kan fungera som ett ramverk och syfta till att skapa 

förutsättningar för att arbetet med idrott ska bedrivas i önskad riktning.  Ett 

idrottspolitiskt program kan utgöras av en handlingsplan där exempelvis ansvar, 

kostnad, tidsbestämning och andra ramfaktorer specificeras för respektive insats. 

Genom programmet får kommunen stöd i planering och politiska ställningstaganden, 

men det fyller även en viktig funktion i att klargöra och lyfta fram hur kommunen ser 

på förhållandet mellan idrotten och samhällsutvecklingen.18 

 

Genom idrottspolitiska program tydliggör kommunerna intentionerna med sin idrotts- 

och motionsverksamhet, vilket underlättar för externa samarbetspartners som 

exempelvis VIF att bedriva ett givande samarbete. Från Idrottsförbundets sida kan 

arbetet bli att stödja kommunerna att uppnå sina målsättningar, om dessa finns 

                                                   
17 Sveriges kommuner och landstig. Så styrs en kommun. Hämtad: 2012-06-05. 
http://www.skl.se/kommuner_och_landsting/om_kommuner/sa_styrs_en_kommun 
18 Lunds kommun. Idrottspolitiskt program för Lunds kommun. Hämtad: 2012-04-13. 
http://www.lund.se/Global/Förvaltningar/Kultur-
%20och%20fritidsförvaltningen/Handlingsplaner/Idrottspolitiskt%20Program%2020110607
%20Remissupplaga.pdf?epslanguage=sv 
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tydliggjorda och uppsatta.19 

 

Forskningsfältet 
I följande avsnitt kommer en del av den forskning som tidigare genomförts på 

området att presenteras. En viktig fråga att beakta vad gäller idrottens verksamhet och 

utveckling, är vilken påverkan den kommunala politiken har på den. På det sätt som 

den politiska strukturen ser ut i dagsläget är kommunerna i Sverige närmast ansvariga 

i att förse sina medborgare med goda förutsättningar att på olika sätt möjliggöra 

deltagande i idrotts- och motionsaktiviteter.20 

 

Idrottens kunskapsläge 
Forskaren Paul Sjöblom fick i uppdrag av Sveriges kommuner och landsting (SKL) 

att sammanställa kunskapsläget om idrottsrörelsen och idrottspolitik i Sverige. Inom 

sociala- och hälsoområdet är kunskapen beträffande idrottens mervärde stor, medan 

vår samhällsekonomiska insikt är betydligt mindre. Idrottsrörelsen i Sverige utgör en 

av de ekonomiskt mest växande samhällssektorerna, men det saknas kunskaper om 

dess ekonomiska effekter. Forskning inom idrottspolitik, det vill säga hur vi bygger 

upp kunskap om att driva politik inom idrottsfältet, har visat sig vara en av de svagare 

punkterna i Sverige jämfört med andra länder, exempelvis Storbritannien. Sverige har 

förhållandevis lite kunskaper om vilka offentliga insatser som ger bäst resultat, vilket 

bland annat kan bero på den svaga kopplingen mellan forskningsfältet och den 

offentliga idrottssektorn.21 

 

Sjöblom belyser även problematiken med att kommunicera ut forskningsresultaten till 

allmänheten, och betonar vikten av fungerande forum för att rekommendationerna ska 

nå fram. Han anser även att kommuner och landsting har ett visst ansvar till att detta 

sker, och beskriver vidare att det behövs fler mötesplatser mellan 

kommunaltjänstemän, politiker och forskare. Sjöblom påpekar att påtvingade 

rekommendationer sällan leder till något genomgripande utvecklingsarbete, istället 

krävs det förståelse, insikt och eget engagemang, varvid ett gemensamt forum 
                                                   
19 Filipsson, R. Mailkorrespondens angående de fördelar ett idrottspolitiskt program skulle 
innebära. Projektansvarig vid Västerbottens Idrottsförbund. (Umeå: 2012). 
20 Idrott och politik. En studie av kommunalpolitikens påverkan på idrottens verksamhet i 
Uppsala, Gävle och Västerås. Uppsala: Kulturgeografiska institutionen. Hämtad: 2012-04-17. 
http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:131313  
21 Sveriges kommuner och landsting. En kunskapsöversikt. 
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uttryckligen är av stor vikt. Vidare beskriver han att ökade kunskaper avseende 

idrottens ekonomiska, sociala och politiska villkor i Sverige är ytterst relevant att i 

nuläget ta fram och utveckla. Det som efterfrågas är bland annat konkreta vägvals- 

och konsekvensanalyser med tydlig idrottspolitisk koppling, även övergripande och 

djupgående studier om fritidens värde i samhällsutvecklingen, vilket är viktigt för att 

motivera de medel som satsas då resurserna ständigt är begränsade.22 

 

Sveriges Kommuner och Landsting lät göra en enkätundersökning på kommuner i 

Sverige med över 30 000 invånare, där studien riktades till kommunala förvaltningar 

med ansvar för idrott. Resultatet av undersökningen visade att 58 % av de 60 svarade, 

hade använt sig av forskning eller vetenskapliga studier som underlag när de fattat 

idrottspolitiska beslut. 95 % av de tillfrågade anser att det finns ett behov av förstärkt 

forskningsbaserad kunskap som underlag för idrottspolitiken. Över hälften av de 

tillfrågade ansåg inte heller att de får tillgång till tillräckligt mycket forskning som är 

användbar inom idrottspolitik.23 

 

Idrottens sociala och ekonomiska värde 
Det finns ett antal faktorer som bör tas hänsyn till vad gäller den idrottsliga 

betydelsen, både av det sociala och monetära slaget. En utveckling av verktyg för 

idrottsföreningar skulle kunna möjliggöra en ökad ekonomisk betydelse i en lokal 

kontext. Den svenska idrottsrörelsen kan ofta liknas vid en folkrörelse men bör även 

definieras som en näringslivsbransch, där bättre kunskap om olika evenemang, 

utbildningar, information och fysiska produkter inom området är att eftersträva. En 

ökad kunskap hos medborgare, idrottsrörelsens organisationer, kommunen, regionen 

och andra aktörer skulle möjliggöra ett effektivare agerande inom denna viktiga 

samhällssektor, som även anses bidra till välfärds- och hälsopolitiska mål.24 

 

I takt med att idrotten fått ett allt större socialt och ekonomiskt värde har intresset för 

att förstå dess effekter och hur de kan styras vuxit allt mer. Idrott kan fungera som 

attraktionskraft både för lokalbefolkningen och olika företag. Idrotten är en källa till 

                                                   
22 Sveriges kommuner och landsting. En kunskapsöversikt. 
23 Ibid. 
24 Braunerhielm, L. & Andersson, K. Idrottens roll i samhället. Fallstudier i Värmland och 
Västergötland – modellbyggande för mätning av idrottens ekonomiska och sociala effekter. 
(2007). 
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att föra människor samman, vilket stärker det lokala sociala kapitalet. Detta leder i sin 

tur till att en ort blir trivsammare att bo i, vilket påverkar ortens identitet och 

attraktionskraft. Effekter av detta är ökad inflyttning av både befolkning och företag.25 

Idrott bör även inräknas i begreppet upplevelseindustri eller upplevelsemarknad. 

Idrotten bidrar, förutom till att skapa sociala och demokratiska värden, även till att 

generera ekonomiska effekter. Allt oftare förknippas idrott med konsumtion och 

investeringar. Idrotten bör betraktas som attraktionskraft för tillväxt, sysselsättning, 

näringsliv samt för en attraktiv livsmiljö. Idrottsrörelsen behöver jämföras mot andra 

branscher för att på ett tydligare sätt kunna påvisa dess betydelse i samhället. Däremot 

finns svårigheter med att värdera de mjuka värdena i monetära termer inom 

idrottsrörelsen, som exempelvis ideellt arbete och marknadsföringsvärde men inte 

desto mindre viktigt är det att belysa dem och att fortsatta försök till att värdera dem 

genomförs. Dessa värden kan vara av stor betydelse för en kommun och utgöra en 

förhandlingsfaktor i dialogen mellan idrottsföreningar och kommun.26 

 

Statlig styrning kontra idrottsrörelsens självständighet 
I en artikel av Johan Norberg aktualiseras vad regeringens idrottspolitiska 

förändringar kan komma att innebära för idrottsrörelsen i Sverige. Han menar att de 

ökade offentliga finansieringarna både har välkomnats men även kritiserats. Den 

ökade statliga kontrollen har kritiserats som oförenlig med RF:s roll för myndigheten 

och som en överträdelse av den självbestämmande idrottsrörelsen. Den uttalade 

kritiken har i viss mån ökat RF:s inflytande över fördelningen av medel men staten 

har inte minskat sitt intresse av att formulera tydliga mål och bedöma i vilken 

utsträckning idrottsrörelsen lever upp till dessa mål. Detta innebär att det tidigare 

implicita avtalet mellan staten och idrottsrörelsen har blivit utbytt mot ett mer 

resultatinriktat och formaliserat samarbete.27 

 

Norberg menar att framtiden får visa hur idrottsrörelsen kommer att förhålla sig till 

förändringarna i det statliga stödet till idrotten, men att han tror på två möjliga 

alternativ. Det första är att idrottsrörelsen accepterar en fortsatt utveckling av ökad 

                                                   
25 Braunerhielm, L. & Andersson, K. Idrottens roll i samhället 
26 Ibid. 
27 Norberg, J. R. A contract reconsidered? Changes in the Swedish state's relation to the 
sports movement. International Journal of Sport Policy and Politics. (2011). Hämtad: 2012-
05-18. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/19406940.2011.596157 
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offentlig finansiering. Detta skulle möjligt innebära en utveckling av klubbar och 

förbund med semi-offentliga organ vars syfte är att leverera välfärdspolitiska mål i 

form av hälsa, integration och aktivering av de unga. Det andra alternativet, enligt 

Norberg, är att idrottsrörelsen står upp för sin självständighet och kärnverksamhet, det 

vill säga fokusera på det grundläggande värdet av idrott och de redan existerande 

medlemmarna istället för att försöka rekrytera nya grupper i folkhälsans namn. 

Författaren anser att den sistnämnda strategin långsiktigt skulle leda till minskad 

statlig finansiering men att den istället skulle främja idrottens identitet som 

självständig och frivillig social rörelse.28   

    

Idrottens hälsoeffekter 
Flertalet studier visar på att träning har flera positiva hälsoeffekter. 

Riksidrottsförbundets dokument ” Varför idrott och fysisk aktivitet är viktigt för barn 

och ungdom, fakta och argument” visar att fysisk aktivitet har välkända positiva 

fysiologiska effekter, medan inaktivitet istället har motsatta verkningar, både fysiskt 

och psykiskt. 29  Fysiskt aktiv ses idag vara hälsoförebyggande och en möjlig 

behandlingsform för att behandla sjukdomstillstånd. En sund bedriven träning 

förhöjer prestationsförmågan, bland annat kondition, styrka och rörlighet. Fysisk 

aktivitet stärker hjärt-kärlfunktionen och minskar risken för relaterade sjukdomar, 

eftersom träning bland annat har en positiv inverkan på blodfetter och blodtryck.30 

Studier har även visat att kroppens egna så kallade endorfiner, som skapar 

välbefinnande, ökar vid fysisk aktivitet. Forskning visar även att barn och ungdomar 

som idrottar får ökad koncentrationsförmåga och växande självförtroende. En annan 

positiv effekt av fysisk aktivitet är att dess förmåga att förebygga, lindra och bota 

belastningsskador, vilket kan resultera i minskade sjukvårdskostnader.31  

                                                   
28 Norberg, J.R. A contract reconsidered?. 
29 Riksidrottsförbundet. Varför idrott och fysisk aktivitet är viktigt för barn och ungdom, 
fakta och argument. (2009). Hämtad: 2012-05-18. 
http://www.rf.se/ImageVault/Images/id_2618/ImageVaultHandler.aspx. 
30  Nationellt centrum för främjande av hälsa hos barn och ungdom. Barns fysiska aktivitet 
och hälsovinster. Vad säger forskningen? Hämtad: 2012-06-05. 
http://www.oru.se/ExternalWebsites/NCFF/Lästips/NCFF%20publikationer/NCFF%20rappor
t%20Barns%20fysiska%20aktivitet-webbversion.pdf (Stockholm: 2005). 
31 Riksidrottsförbundet. Varför idrott och fysisk aktivitet är viktigt för barn och ungdom.  
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Policyarbete 
Skrivna texter har blivit en stor del av dagens samhälle, exempelvis tidningar, e-post, 

internet, instruktioner och dokument av olika slag. De fyller ett informationsbehov där 

vi som individer kan få klarhet i hur vi ska reglera våra handlingar och interagera med 

andra. Inom organisationer har skriven text ofta en betydande roll i arbetet att 

förmedla information och budskap till medarbetarna, vanligtvis figurerar ett stort 

flöde av text. Inom organisationer finns viktiga och centrala dokument, bland annat 

policys, strategier och verksamhetsplaner, vilka ledningen ska försöka förmedla ut till 

personalen. Dessa dokument kommer att tolkas utifrån individuella förutsättningar, 

det vill säga, utifrån individens egna tankar och erfarenheter, vilket medför att texten 

kommer att mottas på olika sätt. På liknande sätt kan det ske en kollektiv förståelse 

när texterna tolkas tillsammans med andra inom organisationen.32 

 

Bondesson resonerar kring det motstånd som kan finnas till styrdokument, och dess 

påverkan på implementeringsprocessen. Han menar att skapandet av en förståelse för 

motståndets karaktär, är av avgörande betydelse för att organisera villkor för ett lokalt 

implementeringsarbete. Bondesson konstaterar att det som hämmar 

policyprogrammets betydelse oftast är avsaknaden av en helhetssyn på 

implementeringens funktioner och effekter. Han betonar i detta sammanhang även 

vikten av en fungerande administrativ helhet kring policyprocesser.33 

 

Det finns en problematik med att beslutsarbetet rörande policys vanligtvis sker på 

högre nivå med en inbegripen förväntan om att den sedan ska verkställas. Istället bör 

policyn utvecklas i den dagliga verksamheten. Det är viktigt att se implementeringen 

som interaktion mellan människor, ett samspel för att tillsammans arbeta mot de 

gemensamma målen, istället för ett rätlinjigt förlopp där fokus istället är att få policyn 

att träda i kraft.34  

                                                   
32 Ekman, G. Från prat till resultat: om vardagens ledarskap. 1:a uppl. (Malmö: Liber 2003). 
33  Bondestam, F. Från politik till praktik.  Om implementeringen av jämställdhet och det 
lokala jämställdhetsarbetets villkor. nr 24 i UPI: s skriftserie. (Uppsala  
Universitet, 2000). 
34  Björkemarken, M. Implementeringsanalys som komplement vid utvärdering – en fråga om 
perspektiv och förklaring. Monograph from the Department of Sociology No 56. (Göteborgs 
Universitet, 1995). 
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Då det finns en avsaknad av tidigare forskning inom det idrottspolitiska fältet, kan 

denna studiens relevans och aktualitet ses som hög. Som tidigare studier visat, får 

idrotten ett allt större socialt, ekonomiskt och medicinskt värde, vilket gör det 

intressant att studera hur dessa aspekter beaktas på kommunal nivå. Då det enligt 

tidigare forskning råder en stor komplexitet kring styrdokument, är det även aktuellt 

att undersöka dess utbredning och funktion i verkligheten. 

 
Syfte 
Studien syftar till att granska hur Västerbottens 15 kommuner arbetar med 

idrottspolitiska frågor, genom att undersöka vilka resonemang och värderingar kring 

idrottsrörelsen som kommunernas politiker uttrycker och om detta går att utläsa från 

eventuella skriftliga styrdokument. 

 

Frågeställningar 
- Vilka typer av skriftliga styrdokument/handlingsprogram finns framtagna?  

- Vad anser politikerna att styrdokument har för funktion och vilken inverkan kan de ha 

på kommunens arbete rörande idrottsfrågor? 

- Hur resonerar politikerna kring statens tre grundprinciper för idrotts- och 

motionsrörelsen, är dessa tre principer viktiga att implementera i kommunens egen 

idrottspolitik?  

- Vilka resonemang för politikerna kring kommunens arbete med idrotts- och 

motionsfrågor? 

- Hur ser kommunernas politiker på idrott som medel för tillväxt och utveckling av 

kommunerna? 

 

Begreppsdefinition 
Nedan kommer de begrepp som används i studien att beskrivas, för att förtydliga och 

rama in vad begreppen inbegriper och skildrar. Genom att koncentrera 

begreppsdefinitionerna till detta avsnitt, kan brödtexten förbli mer flytande. 

 

Idrottsrörelse - Idrottsrörelsen i Sverige omfattar alla förbund, föreningar och 

medlemmar inom såväl breddidrott- och elitidrottsverksamhet som finns registrerade 

inom Riksidrottsförbundets verksamhet. Idrottsrörelsen ska verka för demokrati, 
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respekt för regler, rent spel och lära om kost, motion med mera.35 

 

Motionsrörelse - Motionsidrott innebär oorganiserad fysisk aktivitet som genomförs 

av individer i syfte att förbättra sin kondition och sitt välbefinnande. 

Tävlingsmomentet är inom motionsrörelsen underordnad eller helt avsaknad.36 

 

Folkrörelse - En folkrörelse karaktäriseras av att den är ideell, demokratisk, 

dynamisk, en medkraft i samhällsutvecklingen, öppen för alla, spridd i alla sociala 

skikt, spridd i hela landet och självständig.37 

 

Idrottspolitik - Idrottspolitik kan beskrivas som en del av den kommunala 

fritidspolitiken, vilket innebär den del av fritidspolitiken som behandlar idrottsfrågor. 

Vidare kan fritidspolitiken skildras som ”den auktoritativa resursfördelning och 

värdeförmedling som kommunerna riktar gentemot människors fritid”.38 Begreppet 

”idrott” innefattas av RF som fysisk aktivitet som utövas för att öka 

prestationsförmågan och välbefinnandet med grunden i rekreation. Idrott kan därför 

innebära allt från spontan lek, friskvård, friluftsaktiviteter och föreningsidrott.39 

Idrottspolitiken handhar alla frågor som innefattar dessa aktiviteter, men kan vara ett 

svårt begrepp att definiera, eftersom den kan vara svår att avgränsa. Olika definitioner 

fyller ofta olika syften, beroende av vem som definierar det.40 

 

Metod 
I den kommande metod-delen kommer studiens tillvägagångssätt samt olika teoretiska 

och etiska aspekter som finns att beakta presenteras, för att tydliggöra studiens 

förfarande. 

 

                                                   
35  Riksidrottsförbundet. Idrotts-Sverige. En presentation av Riksidrottsförbundet. Hämtad: 
2012-05-20. http://rf.se/ImageVault/Images/id_20039/scope_0/ImageVaultHandler.aspx 
36 Nationalencyklopedin. Motion. Hämtad: 12-05-08. http://www.ne.se/lang/motion/259469 
37 Riksidrottsförbundet. Idrotts-Sverige. 
38 Sjöblom, P. Mailkorrespondens angående definitionen av idrottspolitik. Forskarassistent 
vid Historiska Institutionen. (Stockholms Universitet, 2012). 
39 Riksidrottsförbundet. Idrotts-Sverige. 
40 Sjöblom, P. Mailkorrespondens angående definitionen av idrottspolitik. 
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Teoretisk utgångspunkt 
Det vetenskapsteoretiska synsätt som legat till grund för studiens utformning är den 

hermeneutiska ansatsen, vars grundläggande inriktning bygger på tolkning som 

redskap för att vinna ny kunskap. Den hermeneutiska ansatsens grundläggande 

metoder för att söka svar, fokuserar på förståelse och tolkning, vilket innebär att den 

utgår från att verkligheten är en produkt av våra tolkningar utav den. Hermeneutiken 

har ett utpräglat intresse för det subjektiva, och går att återfinna i idealismen och dess 

utveckling av olika kvalitativa metoder för datainsamling. Studiens vikt har förelegat 

kring människans definitioner, tolkningar och föreställningar som grund för att skapa 

förståelse. Den konklusion som förelegat, och som utvinns ur hermeneutiska ansatser, 

genererar i fylliga svar som är tolkande, beskrivande och djupgående. 41  

 

Ur det hermeneutiska synsättet har ett kvalitativt förhållningssätt beaktats, vilken 

bygger på tolkning, förståelse och interaktion. Det grundläggande intresset för att 

studera människan i olika kontexter, sker vanligen genom exempelvis textanalyser 

och intervjuer, vilket även varit föremål för denna studie.42 

 

Val av metod 
De metoder som nyttjats vid materialinsamlingen var intervju som metod och 

dokumentanalys, vilkas tillvägagångssätt kommer att presenteras närmare nedan.  

 

Intervjuförfarande 
För att skapa en djupare förståelse kring de tankar och resonemang som ligger till 

grund för utformningen och implementeringen av kommunernas idrottspolitik, har sju 

intervjuer genomförts. Varje samtal tog cirka 45 minuter att genomföra. Intervjuerna 

syftade främst till att lyfta fram vilka tankar som finns bakom idrottspolitiken i 

kommunen och om det fanns några styrdokument kopplade till detta. Fyra av 

intervjuerna genomfördes i respektive politikers kommun, tre intervjuer genomfördes 

i respektive respondents kommunhus, en av dem genomfördes på ett lokalt fik. Tre av 

intervjuerna genomfördes i en lokal hos Västerbottens Idrottsförbund per telefon, på 

grund av respondenternas önskan. Alla intervjuer har spelats in med hjälp av en 

diktafon, för att möjliggöra transkribering av materialet. VIF:s utlåning av bil 
                                                   
41 Sohlberg, P. & Sohlberg, B.M. Kunskapens former: Vetenskapsteori och forskningsmetod. 
1:a uppl. (Stockholm: Liber, 2002). 
42 Ibid.  
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möjliggjorde transport till de fyra kommunerna för att möta politikerna på plats, vilket 

innebar att ett eventuellt mervärde kunde uppfyllas. En gemensam mötesplats och det 

faktiska fysiska mötet kunde innebära en förbättring av förtroendeskapandet, och gav 

möjligtvis en bättre dialog och ett mer naturligt samtalsflöde. 

 

De intervjuer som genomfördes har baserats på ett semi-strukturerat upplägg. En 

fördel med det semistrukturerade upplägget var att olika teman och valda 

frågeställningar kunde struktureras, vilket underlättade för att se om respondenten 

svarat på den specifika frågan.43 Men det semistrukturerade upplägget gav också 

möjligheten att följa upp oförutsedd respons på intervjufrågorna.  Om respondenten 

avvek från frågan, men avvikelsen föreföll relevant för slutresultatet, kunde den följas 

upp med nya frågor.44 

 

En fördel med intervju som metod är dess komplexitet. I de intervjuer som 

genomförts har detta kunnat påvisas bland annat genom att den öppnade upp 

möjligheten att kunna ställa följdfrågor, sondera svar och lägga en större omsorg på 

att notera känslor och motiv, vilket gav en mer komplex förståelse för de svar 

respondenten renderade. Genom tonfall och mimik kunde en vidare bild erhållas av de 

svar som respondenten gav, som inte skulle kunnat avslöjas vid exempelvis en 

enkätstudie. Svaren kunde också följas upp på ett helt annat sätt vilket gav en fylligare 

bild av det som respondenten försökte beskriva.45 

 

Studien bekräftar nackdelarna med intervju som metod, i och med att de genomförda 

intervjuerna har tagit mycket tid i anspråk. Det handlar framförallt om den tid som 

transporterna till de valda kommunerna krävt. Ett annat tidskrävande moment har 

varit transkriberingen av intervjuerna. Risken för skevheter och bias är också stor när 

intervjuer används som insamlingsmetod. Intervju som metod är en subjektiv metod, 

där risken för feltolkningar är relativt stor. För att reducera risken för feltolkningar 

                                                   
43 Gratton, C. & Jones, I. Research methods for sports studies. Second edition. (London: 
Routledge, 2010). 
44 Kvale, S. & Brinkmann, S. Den kvalitativa forskningsintervjun. 2. uppl. (Lund: 
Studentlitteratur, 2009). 
45 Ibid. 
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ställdes kontrollfrågor för att se om respondenten var konsekvent i sina svar, och för 

att enklare kunna avgöra om svaren på kontrollfrågorna upplevdes ge likartade svar.46 

 

Intervjuanalys 
Vid analysen av de transkriberade intervjuerna, användes meningskategorisering som 

analysverktyg. Detta för att synliggöra och därefter sortera materialet efter olika 

tematiseringar. Användningen av meningskategorisering motiverades av dess förmåga 

att tjäna flera syften. Dels kan kategoriseringarna strukturera omfattande och 

komplexa intervjuer, vilket gav en god överblick över respondenternas svar. Den 

medförde även möjligheten att jämföra och belysa eventuella skillnader mellan 

politikernas resonemang.47 De teman som användes för att sortera materialet var: 

- Respondenternas åsikter om styrdokument, dess funktion och inverkan 

- Respondenternas åsikter om statens riktlinjer för idrotts- och motionsfrågor 

- Respondenternas redogörelse och åsikter om kommunens arbete med idrotts- 

och motionsfrågor 

- Respondenternas åsikter om idrott som medel för tillväxt och utveckling 

Ovanstående kategoriseringar underlättade hanteringen av materialet, vilket skapade 

mer gynnsamma förutsättningar för att besvara frågeställningarna kopplade till syftet. 

 

Dokumentförfarande 
De dokument som studien haft till syfte att undersöka, var olika former av styr- och 

policydokument, bidragsreglementen eller andra dokument som ger indikationer på 

hur idrotts- och motionsrörelsen ska styras och bedrivas i en specifik kommun. Det 

insamlade dokumentmaterialet hämtades in från alla Västerbottens 15 kommuner, och 

har legat till grund för analysarbetet. Alla kommuner fick ett mail från oss författare, 

där de gavs möjlighet att skicka de dokument som de ansåg var mest aktuella i arbetet 

med ovan nämnda fält. Den mailkorrespondens som ägde rum var riktad till 

kommunernas politiker och tjänstemän. 

 

 

                                                   
46 Kvale, S. & Brinkmann, S. Den kvalitativa forskningsintervjun. 
47 Ibid. 
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Dokumentanalys 
Dokumenten analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys, som är en 

forskningsteknik som används för att exempelvis kunna dra replikerbara och valida 

slutsatser, genom att plocka ut specifika data till vald kontext. För att 

innehållsanalysen skulle generera ett så tydligt resultat som möjligt, bedömdes olika 

urvalskriterier som nödvändiga för att kunna dra hållbara slutsatser. I ett inledande 

skede studerades alla inkomna dokument utifrån om de kunde utläsas tillhöra 

kategorin ”idrottspolitiskt program” eller inte. I nästa stadie kategoriserades 

dokumenten utefter deras utformning, där allmänna dokument som gäller för hela 

kommunen bildade en kategori. En annan kategori utgjordes av styrdokument 

specificerade till den enhet inom kommunen som handhar idrotts- och motionsfrågor. 

Sedan kategoriserades dokument som berörde vissa verksamhetsmål inom specifika 

nämnder. Den sista kategorin består av dokument som är specifikt utformat för ett 

visst arbetsutförande. Dokumenten har därefter bearbetats utefter syftesfrågorna, för 

att kunna plocka ut viktig och relevant information som fanns att utläsa av 

dokumenten. Utifrån ovan beskrivna teman, har vi sedan granskat genomförbarheten, 

genom att se till de konkreta tillvägagångssätt som tas upp för att nå de uppsatta 

målen eller visionerna.48 

 

Material och urval 
För ett tillförlitligt underlag i intervjudelen beräknades sju intervjuer nödvändiga att 

genomföra, varav en respondent svarade för en kommun. Beräkningen av antalet 

intervjuer gjordes med utgångspunkten att två olika metoder skulle användes i 

studien. Bedömningen var att hälften av de 15 kommuner som var aktuella i studien 

var en motiverbar mängd att genomföra intervjuer på. De kommuner som var 

aktuella, valdes i ett första skede ut efter sin geografiska placering. Vid besöken av 

kommunerna, som så långt det varit möjligt har planerats in till ett så fåtal dagar som 

möjligt, har av praktiska skäl kommuner som legat förhållandevis nära varandra valts 

ut, för att kunna genomföra ett antal intervjuer under samma dag. För att få en så bred 

bild av hur det idrottspolitiska arbetet kan se ut, har även kommunstorlek, 

invånarantal och de typer av styrdokument som erhölls vid insamlingen varit 

betydande inslag i urvalsprocessen. Av de sju kommuner som valts ut är två av dem 

större kommuner, med ett ungefärligt invånarantal mellan 70 000-116 000 invånare, 
                                                   
48  Bell, J. Introduktion till forskningsmetodik. 4:e uppl. (Lund: Studentlitteratur, 2006). 
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medan de fem övriga kommunernas invånarantal hade ett snittvärde av antalet 

invånare på mellan 6000 och 7000.49  

 

De personer som intervjuats är politiker från sju olika kommuner i Västerbotten, vilka 

är verksamma i den del av kommunen som handhar och ansvarar för frågor av idrotts- 

och motionsrörelsekaraktär. Personerna har inte blivit utvalda personligen, utan på 

rekommendation från kommunerna själva, vid förfrågan om lämplig respondent 

utifrån kriteriet att de är insatta i kommunens arbete med idrottspolitiska frågor. Dessa 

personer representerades av 6 män och 1 kvinna, vilka fått de fiktiva namnen; Tomas, 

Håkan, Nils, Erik, Maria, Per och Lars. 

 

På dessa grunder har studien kunnat påvisa förhållandevis tydliga skillnader och 

förklaringar till olika kommuners idrottspolitiska arbetssätt och de typer av dokument 

som varje intervjuad kommun ansåg sig vara i behov av och varför. Urvalet till 

intervjuerna är bland annat gjorda utifrån viljan att fånga upp resonemang och tankar 

från olika kommuners perspektiv, vilket gjorde att fyra av respondenterna 

representerade kommuner som hade styrdokument. De övriga tre hade inga dokument 

att presentera, men valdes ut efter geografiskt läge. 

 

Till dokumentanalysen har de personer som varit aktuella för mailförfrågan 

framförallt varit tjänstemän vid kommunerna som verkställer politikernas beslut i 

idrottsfrågor. De är också tjänstemännen som i praktiken är de som arbetar efter de 

styrdokument som är framtagna, varför dessa motiverades som de bäst lämpade 

personerna att skicka mailförfrågan till. Överlag har responsen varit god, ett flertal av 

kommunerna skickade någon form av dokument. De kommuner som inte svarade på 

mailet fick ett eller två påminnelsemail, vilket slutligen gjorde att alla kommuner i 

svarade på mailet, antingen med bifogade dokument eller med en bekräftelse på att de 

erhållit mailet, men att inga styrdokument används på området. 

 

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Validitet är ett begrepp på huruvida vår studie mäter det som den har för avsikt att 

mäta.50 Vidare handlar validitet om noggrannhet vid insamling av material och att 

                                                   
49 Statistiska Centralbyrån. Sveriges befolkning, kommunala jämförelsetal, 31 december 
2011. Hämtad: 2012-05-21. http://www.scb.se/Pages/ProductTables____25795.aspx 



 

18 
 

lämplig metod används för att försäkra sig om att det som avses undersökas är det 

som faktiskt undersöks.51 Vid intervju som metod, undersöks personliga synpunkter 

kring det ämne som ska behandlas, i detta fall idrottspolitik. För att stärka validiteten 

har studien värnat om att kvalitén vid intervjutillfället, och noggrannheten gällande 

intervjupersonens svar. Platserna som valts ut för intervjutillfällena har syftat till att 

skapa en lugn och trygg miljö för respondenten. Intervjuerna har kunnat genomföras 

med en god tidsram med utrymme för eftertanke. Respondentens svar har vid olika 

tillfällen även upprepats, för att försäkra sig om att dennes svar uppfattats korrekt.52  

 

För att skapa en god reliabilitet i studien ska undersökningen genomföras på ett 

tillförlitligt sätt. God reliabilitet innebär att studien ska kunna genomföras av någon 

annan forskare, och leda till samma resultat och slutsatser. 53  Genom att en 

intervjuguide nyttjades, vilken har formulerats efter syftet och frågeställningarna, 

följde alla intervjuer samma mall. Detta ökade möjligheterna att säkerställa att alla 

intervjuer behandlade samma ämnen och gav alla respondenter möjlighet att göra sin 

röst hörd i respektive fråga. Tillförlitligheten stärktes även av kontrollfrågor, vilka 

mätte om respondenten var konsekvent i sina ställningstaganden, samt att 

ljudupptagning gjordes.54  

 

Innehållsanalysen av dokumenten är en förhållandevis öppen metod, eftersom 

tillvägagångssättet enkelt och tydligt kan beskrivas. Detta innebär att reliabiliteten har 

stor sannolikhet att bli god. Om någon annan skulle genomföra en likadan studie med 

samma material, skulle resultatet troligtvis bli likvärdigt, vilket innebär att 

intersubjektiviteten kan förutsättas vara god. Det finns dock en möjlighet att en annan 

forskare hade valt att kategorisera dokumenten annorlunda, vilket skulle kunna leda 

till andra resultat och slutsatser.55 

 
                                                                                                                                                  
50 Bell, J. Introduktion till forskningsmetodik. 
51 Descombe, M. Forskningshandboken – För småsakliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskapen. (Lund: Studentlitteratur, 2009). 
52 Jacobsen, D.I. Förståelse, beskrivning och förklaring: Introduktion till 
samhällsvetenskaplig metod för hälsovård och socialt arbete. (Lund: Studentlitteratur, 2007). 
53 Descombe, M. Forskningshandboken. 
54 Näsström, G. Föreläsning om kvantitativa metoder vid Umeå Universitet, 2012-02-01. 
(Umeå: 2012).  
55 Bergström, G. & Boréus, K. Textens mening och makt: Metodbok i samhällsvetenskaplig 
text- och diskursanalys.  (Lund: Studentlitteratur, 2005). 



 

19 
 

Studiens grad av generaliserbarhet handlar om i vilken utsträckning resultatet av 

undersökningen kan anses gälla även i andra sammanhang. Generaliserbarheten ökar i 

takt med att storleken på undersökningsunderlaget ökar. Eftersom denna studie är av 

kvalitativ art innebär det att den kan leda till förståelse kring en specifik företeelse, 

vilket betyder att en generalisering kan göras för likartade situationer.56 Dock har 

denna studie inneburit svårigheter med att generalisera det resultat som framkom, på 

grund av det låga antalet deltagare.57 

 

Etiska överväganden vid intervju 
Det finns tre viktiga etiska aspekter att beakta vid forskning om människor. Till att 

börja med har respondenterna vilka medverkade i intervjuerna, informerats om 

undersökningens generella syfte, hur intervjun skulle genomföras och vilka eventuella 

risker som kunde vara förenade med deltagandet. Denna del kallas informerat 

samtycke och innebär samtidigt att respondenten är informerad om att deltagandet 

sker på frivillig basis och att rätten att när som helst kunna avbryta sitt deltagande är 

given. Ett generellt problem som ibland uppstår vid denna typ av studier, där 

intervjuer äger rum, är att undersökningens syfte och upplägg ändras allt eftersom ny 

kunskap och insikt anskaffas under studiens gång. För att minimera eventuella 

missförstånd eller oklarheter har därför respondenterna informerats om att vissa 

justeringar av studiens syfte kan förekomma.58 

 

Deltagarna i studien har även att skyddas av konfidentialitet. Den information som 

respondenterna delger i intervjuerna har i största möjliga mån redovisats på ett sådant 

sätt att den inte kunnat röja identiteten. Exempelvis kan nämnas att de intervjuade 

personerna har fått fingerade namn vid redovisningen av intervjuerna. Eventuella 

konsekvenser och risker med deltagandet har beaktats i denna studie. Konsekvenserna 

av studien kunde komma att gälla andra än den eller de personer som varit delaktig i 

studien, vilket hade kunnat innebära följder för den större skara som denne 

representerade. Genom att vara medveten om detta har eventuella konsekvenser också 

kunnat beaktas på ett bra sätt. Åsikter som framkommit om exempelvis 

organisationens funktion och arbetsform, kollegor och annan känslig information har i 

                                                   
56 Jacobsen, D-I. Förståelse, beskrivning och förklaring. 
57 Kvale, S. & Brinkmann, S. Den kvalitativa forskningsintervjun. 
58 Ibid. 
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största möjliga mån inte återgetts i sådan form att den kan tillskrivas specifika 

personer. Ett förtydligande har även gjorts i det presenterade resultatet, där 

medvetenheten av att viss information som framkommer av olika personers utsagor 

om idrottspolitik, styrdokument, kommunal verksamhet med mera endast kan 

tillskrivas som personliga åsikter, och inte med säkerhet kan sägas representera hela 

kommunens åsikt.59  

 

Intervju innebär en subjektiv teknik, vilket har varit till fördel då intervjuerna skildrat 

nyanser och gett en vid förståelse och insikt i kommunernas arbete med 

idrottspolitik.60 Den subjektiva tekniken innebar dock en risk för skevheter, så kallat 

bias. Mer ingående kan detta förklaras i att respondenten av yttre påverkan kan ge 

svar som inte är helt sanningsenliga, utan svar som respondenten tror förväntas. 

Förutfattade meningar och uppfattningar från intervjuaren är andra faktorer som kan 

bidra till skevheter i resultatet. Däremot kan intervjuarens aktiva insats i studien inte 

helt uteslutas, i och med att förtroendeskapandet mellan intervjuaren och den som 

intervjuas är en central process för ett givande resultat. Dock kan skevheten minskas 

genom medvetenhet om problematiken och ett aktivt arbete för att behålla 

objektiviteten och därmed säkerställa en god forskningskvalitet.61 

  

För att behålla objektiviteten har intervjuerna till största del bestått av öppna frågor 

som alltså inte är ledande. På så sätt erhålls en grund där respondenten fått möjlighet 

att, utifrån sin syn och sina åsikter, ge sin bild och sin tolkning. Ledande frågor har 

dock ibland medvetet plockats in i intervjuerna. Vissa känsligare frågor har efterföljts 

med en ledande fråga för att erhålla information som misstänkt har undanhållits. 

Systematiskt ledande frågor kan också pröva hur konsekvent en persons uttalanden är. 

Vid misstanke om inkonsekvens fanns följdfrågor som kontrollerade och eventuellt 

kunde röja detta.62 

 

Etiska överväganden vid dokumentanalys 
Vid det mailutskick som genomfördes angående förfrågan om styrdokument, 

informerades mottagarna om studiens syfte och vad dokumenten som eventuellt 
                                                   
59 Kvale, S. & Brinkmann, S. Den kvalitativa forskningsintervjun. 
60 Gratton, C. & Jones, I. Research methods for sports studies. 
61 Bell, J. Introduktion till forskningsmetodik. 
62 Kvale, S. & Brinkmann, S. Den kvalitativa forskningsintervjun. 
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skickades skulle användas till. Det tydliggjorde och underlättade för kommunernas 

tjänstemän och politiker som erhöll mailen, att ta ställning till om de ville medverka 

eller inte. 

 

De erhållna dokumenten tolkades, vilket är en central process vid en kvalitativ 

innehållsanalys. En viktig aspekt att belysa angående tolkningsprocessen, är vi som 

författares inverkan på innehållsanalysen. I och med vår utbildning inom det 

idrottsvetenskapliga fältet, har vi en viss förförståelse kring idrottsområdet, men även 

en inbyggd önskan om hur kommunerna ska arbeta med idrottsfrågor med grund i vår 

naturliga vilja att idrott ska premieras och arbetas aktivt med. Det kan ha påverkat 

dokumentanalyseringen på ett både positivt och negativt plan. Den positiva aspekten 

innebär att kategoriseringarna och de efterföljande tolkningarna mest sannolikt har 

kunnat analyseras på ett djupare plan, där exempelvis olika typer av följder av olika 

målsättningar eller visioner har kunnat tolkas, baserat på vår kunskap om idrottsfältet. 

Den negativa aspekten innebär att vår förförståelse har kunnat påverka hur vi 

kategoriserat och analyserat, vilket kan ha inverkat på resultatet. Med en annan 

förförståelse, eller ett mer neutralt förhållningssätt, är det möjligt att dokumenten hade 

kategoriserats och därmed analyserats annorlunda. Vid denna studie har dessa 

aspekter tagits i beaktning, och förhoppningsvis resulterat i ett mer objektivt 

förhållningssätt.63 

 

Resultat 
De resultat som kommer att presenteras i följande avsnitt, är upplagt i kronologisk 

ordning efter syftesfrågeställningarna, för att på ett enkelt sätt kunna delge den 

information och de resultat som studien åstadkommit. Den första och andra frågan i 

syftesfrågeställningarna presenteras dock gemensamt i resultatdelen, under den första 

underrubriken. För att göra resultatavsnittet mer överskådligt och för att skapa ett 

bättre flöde i texten, har kommunerna angetts varsin siffra. Någon vidare information 

om de femton kommunerna kommer inte att presenteras, med anledning av risken att 

avslöja deras identitet. Kommun 1-7 har dock tilldelats fingerade namn, då dessa 

innefattas av respondenter som medverkat i intervjudelen. För att presentera de tio 

dokument som erhållits, har de olika formerna av dokument tilldelats olika kategorier, 

                                                   
63 Bergström, G. & Boréus, K. Textens mening och makt. 
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vilka tilldelats en bokstav som sedan förts in i nedanstående tabell. Kryssen redovisar 

vilka dokument kommunerna har delgivit studien. De tomma rutorna innebär att 

kommunen inte skickat något dokument.  

 

De nio styrdokument som erhölls från åtta kommuner, omfattas av: 

- En övergripande vision för kommunen som helhet = dokument A 

- Tre kultur- och fritidspolitiska dokument = dokument B 

- En nämnds verksamhetsmål för fritidsenheten = dokument C 

- Fem bidragsreglementen = dokument D 

     

När resultatet redovisas, och studien ska redogöra för en specifik, eller flera specifika, 

respondenters åsikter eller resonemang, kommer dessa att presenteras på följande sätt, 

”Tomas (1) anser att...” eller ”Några kommuner (1, 5, 7) resonerar kring…”. 

 

Skriftliga styrdokument 
I arbetet med att samla in alla dokument var huvudsyftet att få en överblick över vilka 

kommuner i Västerbotten som tagit fram specifika idrottspolitiska program. Av 

Västerbottens 15 kommuner har vår förfrågan om styrdokument besvarats av alla 15 

tillfrågade. Efter mailkorrespondensen framkom dock att ingen av kommunerna i 

Västerbotten har politiskt framtagna program specifikt för idrott. Av de 15 

kommunerna som vi har behandlat, har åtta kommuner bifogat något material som 

gensvar på vår förfrågan angående styrdokument inom idrotts- och motionsfrågor. De 

övriga sju kommunerna skickade inte något dokument, endast ett svar där de 

meddelar att något idrottspolitiskt program inte finns framtaget för kommunen. Det 

finns dock en rimlig möjlighet att andra typer av styrdokument finns hos de sju 

kommuner som inte bifogade något.  

 

Bidragsreglemente (D) var det vanligast förekommande dokument, fem stycken, som 

kommunerna valde att skicka som gensvar på vår förfrågan. Dessa dokument styr 

kommunen i sin handläggning av bidragsansökningar och innefattar vilka villkor som 

måste vara uppfyllda för att föreningar ska berättigas bidrag, samt vilka 
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förutsättningar som erfordras av föreningarna för att kunna ansöka om bidrag. De 

bidrag som vanligtvis går att ansöka om är aktivitetsbidrag, anläggningsbidrag, 

utvecklingsbidrag och resebidrag vilka regleras av kommunen utifrån uppsatta 

schabloner. Dessa schabloner är inte lika i alla kommuner, vilket kan antas bero på 

den kommunala föreningsverksamhetens utformning och dess budgetering för idrotts- 

och motionsrörelsen. 

 

De villkor som måste uppfyllas för att föreningar ska berättigas bidrag, och som är 

gällande inom alla bidragsreglementen som vi fått in, är att föreningen ska ha en vald 

styrelse, antagit stadgar och vara verksam i den kommun som föreningen söker bidrag 

i. Dessa dokument skiljer sig däremot något åt i utformningen, men de har alla samma 

syfte, att reglera och styra arbetet med bidragshanteringen. I kommun 13:s 

bidragsreglemente finns exempelvis en begäran om en föreningspolicy, som ska vara 

delgiven och accepterad av kommunen, vilket inte finns med i de andra 

bidragsdokumenten. Denna policy ska innefatta strävan för jämställdhet, motverka 

diskriminering och nyttjandet av alkohol och droger samt motarbeta att det bedrivs 

toppning. En annan kommun (3) har villkoret att föreningen ska vara ansluten till en 

riksorganisation med statligt godkännande för att bidragsansökan ska godkännas av 

kommunen. 

 

Tre kommuner (3, 5, 14) har skickat sina verksamhetsmål för fritidssektorn (B), vilka 

behandlar kommunens målsättningar och visioner gällande kultur- och fritidssektorns 

framtida positionering. Två av dessa (5, 14) omfattar alla aspekter av idrotts- och 

motionsrörelsen, är grundligt framarbetade och välformulerade. Dessa innehåller 

framförallt riktlinjer som ska ligga till grund för hur nämnden ska förhålla sig i sitt 

arbete och sitt samhällsuppdrag, vilket i ett av dokumenten (5), exempelvis omfattas 

av att barn och ungdomar ska prioriteras. Likaså ska folkhälsa, livsmiljö och 

föreningslivets betydelse för demokrati och samverkan, samt idrottens roll som 

utvecklingskraft beaktas. Kommunen (5) hade ett dokument innehållande 

verksamhetsmål, som var gällande fram till 2010, efter detta har inget nytt dokument 

framarbetats. Maria (5) berättar att ett forskningsprojekt genomförts för att utvärdera 

dokumentets bärighet och funktion, och säger; ” vi håller på med en bidragsutredning 

som vi ska vara klar med till hösten. När man fått klart allt det här, vad vi vill inom 

politiken och så vidare, så kanske man kan skriva några slags strategiska dokument 
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och så vidare”. Den andra kommunen (14), har ett dokument som utgörs av en 

treårsplan med start i år, 2012. Den tredje kommunen (3) har ett fritidspolitiskt 

program som är mer allmänrådande och kortfattat och har ingen specifik del som är 

riktad mot idrotts- och motionsrörelsen. 

 

En kommun (1) skickade verksamhetsmål för fritidsenheten (C). Detta dokument har 

inte lika omfattande beskrivning av sina visioner som tidigare dokument (B) redovisat 

för. Dock är de målsättningar som skildras i dokumentet följda av indikatorer eller 

nyckeltal efter vilka målen ska utvärderas och följas upp. Ett exempel taget ur 

dokumentet (C) är följande: 

Mål: Att ge föreningslivet tillgång till material och utrustning för arrangemang och 

tävlingar via servicedepån. 

Indikator: Antalet utlåningstillfällen från servicedepån. 

 

Det sista dokumentet som vi erhöll (A) är ett allomfattande dokument gällande för 

hela den kommunala verksamheten (3), vilken framförallt innefattar kommunens 

övergripande vision och strategier. Kommun 3 vill erbjuda kommunens invånare en 

livsmiljö som främjar god folkhälsa, med möjligheter till fysisk aktivitet och möten 

där kommunens gröna kvaliteter och natur tas tillvara. 

          

Styrdokument - funktion och inverkan 
Alla intervjuade politiker uttrycker, mer eller mindre, att styrdokument skulle fylla en 

funktion för kommunens arbete med idrottsfrågor, och därför vara användbara. 

Däremot anser tre av respondenterna (1, 5, 7) att deras arbete med idrottsfrågor inte 

hade varit till det bättre om de hade styrts av något dokument. Lars (7) representerar 

även en kommun där inga dokument erhölls vid mailkorrespondensen, se tabell. 

Tomas (1) ansåg att de verktyg som kommunen har idag fungerar bra, och anser inte 

att en komplettering av styrdokument är nödvändig, vilket även Maria (5) gav uttryck 

för. Merparten (1, 3, 4, 6, 7) menar att styrdokumentens utformning är viktig. De ska 

vara tydliga för att kunna hållas levande och vara möjliga att förankra i verksamheten. 

Erik (4) och Tomas (1) talar om förankringsarbetet som det centrala för att 

dokumenten ska kunna ses som nödvändiga och fylla någon funktion, och inte riskera 

att placeras längst bak i pärmen. Tomas (1) säger: ”Man lägger ner ett jädra stort 
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arbete på att ta fram styrdokumenten, men sedan använder man de aldrig utan de blir 

hyllvärmare”. 

 

Lars (7) och Per (6) uttrycker vikten av att det finns något gemensamt att utgå ifrån, 

följsamma riktlinjer, vilket ökar möjligheten till att arbetet blir konsekvent, oavsett 

vilken person som utför uppgifterna. De övriga respondenterna (1, 2, 3, 4, 5) lyfter 

fram en gemensam färdriktning och framarbetade mål, som en av de viktigaste 

anledningarna till att utforma styrdokument. Trots avsaknaden av framarbetade 

styrdokument rörande idrotts- och motionsfrågor, betonar Nils (3) dess betydelse:  

 

Jag tycker att det är jätteviktigt. Både för hur man ska styra verksamheten och 
hur man ska följa upp den. Jag brukar säga att, utan mål vet man ju inte vart 
man ska. Styrkort, mätbara mål, att man kan följa upp… Exempelvis hur 
många föreningar har vi, hur många aktiviteter har vi bland tjejer och killar, 
sjunker det eller stiger det? För då har man ju ett bra underlag för politiken 
som ska besluta. 

 

Tomas (1) menar att en annan betydelse som styrdokument genererar, är tydlighet 

gällande anslagsansökningar. Det vill säga, enklare för föreningar att se vilka 

satsningar kommunen vill göra och därigenom vilka bidrag de kan söka. Per (6) 

förklarade att politiskt beslutade riktlinjer, gällande idrotts- och motionsrörelsen, 

innebär en större möjlighet att påverka verksamheten i föreningarna så att den bedrivs 

i enighet med kommunens övergripande målsättningar. Denna påverkan blir 

genomförbar i och med det reglemente som bör följas för att erhålla bidragsstöd. 

Vidare anser Per (6): ”Jag tror att politiken måste gå före för att visa upp en vision om 

hur ett samhälle ska vara, där alla ska rymmas inom. Det spelar ingen roll om man är 

åt höger eller vänster, det är inte vägen vi ska visa utan det är visionen.” 

 

Nils (3) understryker att förutsättningarna för hur verksamheten ska styras, strategiskt 

och långsiktigt, förbättras genom arbete efter styrdokument. Han menar att 

möjligheterna att följa upp, utvärdera och på så vis skapa ett bra underlag för politiker 

att grunda sina beslut på, är det möjliga resultatet av välförankrade styrdokument. 

Maria (5) belyser en annan syn på styrdokumentets funktion, genom följande 

uttalande: 
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Jag tror att det är viktigt, någonting måste vi säga, jag tror att det är ganska 
tydligt, att vi är ganska tydliga med vad vi vill och det genomsyrar… varje år 
tar vi fram verksamhetsplanerna. Det står ganska tydligt att vi är en 
idrottskommun, vi är en ungdomskommun, vi är en föreningskommun och vi är 
en hälsokommun, och det är våra mål som vi jobbar efter. 

 

Det som Maria (5) beskriver i ovanstående citat handlar om att styrdokumenten även 

ger kommunen möjligheten att för sin omgivning visa vad kommunen står för samt 

vill och ska leva upp till. Genom styrdokumenten menar hon att kommunen ger 

karaktär åt sin verksamhet och skapar en slags identitet. 

 

Statliga riktlinjer 
Överlag uttrycker de intervjuade kommunala politikerna någorlunda samstämmighet 

om att statens grundprinciper för motions- och idrottsfrågor inte har någon direkt 

inverkan på kommunens idrottspolitiska arbete. Vid de resonemang som förs 

framkommer dock en möjlig indirekt påverkan, då ett flertal politiker (1, 4, 5, 6) ser 

statens riktlinjer som någon sorts grundlag som gäller för all kommunal verksamhet 

och att de därför bör följa dem. Lars (7) menar dock att dessa riktlinjer redan är 

likvärdiga med kommunens strävan och ambitioner, och att de både har mer specifika 

och högre uppsatta mål och riktlinjer än så. Han uttrycker: 

 

De målen är väl bra, men de har ingen egentlig inverkan på vår verksamhet. 
Vi har ju en ambition, vi har ju en strävan att ligga i topp alltså, oavsett 
statliga mål, ambitioner eller riktlinjer. Vi har ju egna mål och riktlinjer som 
minst är i den nivån. 

 

När det kommer till idrottens roll för folkhälsan, svarar fyra politiker (1, 2, 3, 6) att 

kommunen har ett folkhälsoråd som arbetar med dessa frågor. Få kommuner belyser 

idrottens möjligheter att påverka folkhälsan, utan lyfter istället fram friskvårdsinsatser 

som folkhälsorådet arbetar med exempelvis alkohol- och tobaksfrågor. Fyra av 

respondenterna (1, 4, 5, 6) visar på en viss insikt inom idrotts- och motionsrörelsens 

del i folkhälsoarbetet. Tre av kommunerna framhåller betydelsen av rörelse och 

motion, att som kommun arbeta för attraktiva och lättillgängliga motionsstråk samt 

gång- och cykelvägar för att underlätta för människor att röra på sig. Maria (5) 

framhåller istället vikten av en bred syn på folkhälsa och menar att det handlar om att 

ha en social samvaro. Hon säger följande: ”Folkhälsobiten inom fritidssektorn, då 
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tänker jag, grunden till att man kan söka bidrag, varenda fritidsaktivitet bidrar till 

folkhälsa.” 

 

Statens andra grundsten, att betrakta motion och idrott som en folkrörelse, är hos 

flertalet av intervjuobjekten betraktat som självklart, då många av dem använder 

begreppet folkrörelse för att beskriva idrottens grundfundament. De anser vidare att 

idrotten är den största folkrörelsen i Sverige. Deras åsikter är att idrott engagerar den 

stora massan, både på och utanför idrottsplanen, och utan den skulle ett samhälle vara 

väldigt fattigt. Nils (3) påvisar god kunskap om idrotten som folkrörelse och nämner 

andra viktiga parametrar som stämmer väl överens med statens utformade mål. 

Exempel på sådana parametrar som personen nämner är att idrott ska bygga på 

frivillighet, allas rätt att delta, lika villkor, det ska vara roligt och jämställt kring hur 

fördelning av hallar och tider ser ut. Dock säger tidigare nämnda respondent att inget 

aktivt arbete sker i aktuell kommun vad gäller jämställdhetsfrågor.  

 

Flertalet av de andra kommunerna (1, 4, 5, 6) framhåller att de arbetar aktivt med 

jämställdhetsfrågan, bland annat genom att utvärdera vilka som tagit del av 

aktivitetsstödet och därefter reflekterat kring bidragsfördelningen och möjliga 

åtgärder. Några av dessa kommuner har uttalade jämställdhetsmål för idrotts- och 

motionsrörelsen varav en kommun (4) lyfter fram att jämställdhetsfrågan finns med i 

alla beslut som kommunen fattar. Jämställdheten inom idrottsrörelsen utvärderas 

vanligtvis genom statistik från vilka som tagit del av aktivitetsstödet, och är på så vis 

ett mätbart mått. Dock bör det tilläggas att denna utvärdering endast görs på 

föreningsverksamhet. Erik (4) lyfter fram svårigheter i andra typer av 

utvärderingssammanhang, och säger: ”Vi har ju en extrem koll på allt, hur varenda 

lokal nyttjas, hur många skiddagar det finns, ja, you name it. Men det är mycket 

mätbara mått. Det är svårare att hitta de här mjuka värdena, det här med delaktighet 

och sådana här saker.” 

 

I statens tredje grundprincip, idrottens roll som underhållningsaktör, är det fyra 

kommuner (1, 3, 4, 5) som resonerar kring frågan medan de övriga tre inte alls berör 

ämnet. En kommun (1) menar att evenemang och arrangemang, stora som små, kan 

ses som en upplevelseindustri, men nämner även betydelsen av att den samlar bygden. 

Maria (5) berättar om betydelsen av större evenemang, och menar att det lockar 
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många människor att komma och titta, och förhoppningsvis även ger åverkan över 

länsgränserna. Nils (3) belyser andra värden av att beakta idrotten som 

underhållningsaktör och menar att det kan ha en positiv inverkan på 

idrottsverksamheterna: 

 

Det lockar ju människor att gå och se, det finns ju ett underhållningsvärde i 
idrotten oavsett om vi pratar division fem eller elitserien. De här seniorlagen 
blir ju också förebilder för de yngre, som kanske blir intresserade av att 
idrotta. Utan seniorverksamhet så får vi också sämre ungdomsverksamhet. 

 

Per (6) lyfter frågan om statens tre grundprinciper till en annan nivå, där han uttrycker 

sin vilja om att staten borde ta en mer aktiv roll i idrottspolitiken. Bland annat menar 

han att staten borde införa mer idrottsaktivitet i skolan, eftersom det bland annat 

påverkar barnens inlärningsförmåga, men även ta ett större ansvar för att få 

medborgarna mer aktiverade. Vidare för han ett resonemang om att staten bör ha ett 

vidare perspektiv och långsiktighet. Dock belyser han problematiken med detta, att 

långsiktighet kan vara svårt på politikernivå, då man är vald för en fyra-års period. 

 

Det kommunala arbetet med idrotts- och motionsfrågor 
Den genomgående åsikten hos de kommuner som varit objekt för intervjuer, är att de 

försöker stötta föreningsidrotten och framförallt barn- och ungdomsverksamhet så 

gott de kan utifrån de medel de har att tillgå. Det resultat som kommunerna ser av en 

idrotts- och motionssatsning är framförallt dess positiva effekter för samhället i stort 

och på individnivå, i form av god hälsa. Många av respondenterna (2, 5, 6, 7) nämner 

i intervjun att idrott inte bara ska ses i siffror, satsningarna måste ses som absolut 

nödvändiga för att kommunen ska ha ett fungerande och levande samhälle och att de 

pengar som satsas kommer tillbaka i form av andra värden. Lars (7) säger: ”Man kan 

inte bara se på siffror, jag tror det är en vinst ändå. Det är jag ganska övertygad om. 

Att det måste få vara lite minus i kassan, men du har plus i samhället ändå. Absolut”. 

 

Den utveckling som idag sker inom idrottsfältet sker framförallt på initiativ av 

föreningarna. Vissa av kommunerna (2, 3, 6, 7) anser sig inte ha tillräckliga resurser, 

varken personal som besitter specificerad och önskvärd kunskap inom området, eller 

ekonomiska möjligheter. Nils (3) och några andra respondenter (2, 7) beskriver att 

arbetet med idrotts- och motionsfrågor inte bedrivs aktivt, det sker genom löpande 
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handläggning då ärenden kommer in från exempelvis föreningarna, utan någon som 

driver frågorna framåt. Maria (5) skildrar arbete med idrotts- och motionsfrågor 

genom att belysa hur kärnan i alla beslut är att inbegripa olika perspektiv, som 

exempelvis jämställdhet, jämlikhet, etnicitet med mera, innan ett beslut sätts i verket. 

Det tillhör deras grundperspektiv i alla sina beslut, menar respondenten. Vidare pratar 

hon om vikten av att få fler att intressera sig för idrott och motion och belyser en 

problematik som idag råder: ”Jag vet om många barn och unga som inte blivit 

introducerad eller intresserad till idrott. Vissa blir uteslutna, som tjejer eller personer 

med invandrarbakgrund och det är en viss klasstillhörighet.” Även två andra 

kommuner (4, 6) berättar om arbetet med jämställdhetsfrågor inom alla typer av 

föreningsaktiviteter. Erik (4) säger: ”Vi vill stimulera till jämnare könsfördelningar 

och ja men ni vet alla sådana här grejer. Vi har ju till exempel en könskvot på 

vartenda beslut vi tar, om det är könsneutralt eller inte.” 

 

Två andra respondenter (2, 6) ger en annan bild av hur arbetet med idrotts- och 

motionsfrågor kan bedrivas. Deras kommuner har sett ett behov av att tillsätta 

tjänstemän som har möjlighet att mer aktivt och långsiktigt stötta föreningarna och 

driva arbetet med idrotts- och motionsfrågor framåt. Dessa tjänstemän har 

befattningar som exempelvis föreningsutvecklare eller ungdomsutvecklare vilka har 

till uppgift att föra en dialog mellan idrotts- och motionsrörelsen och beslutsfattarna 

samt att verkställa beslut som är fattade. Några kommuner (1, 2, 4, 6) trycker på 

vikten av att ha en god dialog med föreningslivet och medborgarna, och lägger därför 

mycket tid på att samla in information från allmänheten och delta vid lyssnande 

möten. Dialogen med medborgarna handlar framförallt om att upplysa och föra samtal 

om vad invånarna kan kräva av kommunen, och vad kommunen kan erbjuda. Erik (4) 

beskriver att när kommunen har förändringsplaner åker några politiker ut för att fånga 

upp vilka tankar och åsikter som de föreningar eller den grupp människor som 

kommer att påverkas av förändringarna har för uppfattningar. Vidare berättar Erik (4) 

om sin uppfattning av idrottsrörelsen som ”starka tillsammans”, och menar att de har 

en enorm påtryckararsenal om de mobiliserar ihop sig. Han anser att politiken är 

öppen för förändring, om den stora massan kommer med åsikter och en vilja att 

genomdriva en idé. 
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Den utvärdering som framkommer av intervjuerna, görs på kommunal nivå och 

innefattar framförallt avstämningar mot bidragsreglementet och utvärderingar av de 

återrapporteringar som kommer in på genomförda projekt av föreningarna. Maria (5) 

pekar på att idrotts- och motionsfrågor bör ses utifrån det mervärde som idrotts- och 

motionsrörelsen tillför kommunen, både i ett näringslivsperspektiv men också ur ett 

folkhälsoperspektiv. 

 

Ett flertal kommuner (2, 3, 6, 7) framhåller deras nuvarande arbetssätt som framförallt 

handlar om att bibehålla den redan existerande verksamheten. De anser sig nöjda med 

den nivå de klarar av att hålla i dagsläget, och ser en viss problematik i att utveckla 

verksamheten. Framförallt grundar sig problematiken i den ekonomiska situation som 

många mindre kommuner befinner sig i, med exempelvis minskade invånarantal. De 

anser att det i dagens läge inte finns utrymme för någon ökning av den ekonomiska 

satsningen som görs på idrotts- och motionsrörelsen, dock understryker de sin strävan 

om att inte behöva genomföra några besparingar inom idrottssektorn. Nils (3) 

framhåller vikten av samverkan och menar att det finns mycket att vinna på att 

föreningarna emellan samverkar för att effektivisera satsningarna. Om kommunen 

inte har tillräckliga medel för att kunna tillgodose den utveckling och drift som 

behövs, menar Nils (3) att det är viktigt att föreningslivet ställer upp och tar en del av 

ansvaret. Det kan exempelvis handla om att bilda en föreningsallians där föreningarna 

gemensamt ansvarar för en del av driftskostnaderna, i samverkan med kommunen 

som har den andra delen, för att få lägre driftskostnader.  

 

Idrott som medel för tillväxt och utveckling av kommunerna 
Den generella uppfattningen är att kommunerna inte tillskriver idrotts- och 

motionsrörelsen något starkare inflytande för kommunens tillväxt och utveckling. Tre 

kommuner (5, 6, 7) belyser idrottens betydelse för inflyttning till kommuner, det 

menar att en meningsfull fritidssysselsättning är viktigt för att bli en attraktiv ort, och 

för att öka inflyttningen av bland annat familjer och ungdomar. Detta har en direkt 

inverkan på kommunernas ekonomi, speciellt de mindre. Maria (5) säger:  

 

Jag tänker så här, både om man ser det utifrån ett näringslivsperspektiv är en 
den jätteviktig, men också sett utifrån ett folkhälsoperspektiv, och rent av en 
attraktionskraft som gör att folk väljer att komma till en kommun. Jag menar, 
om vi inte har något att erbjuda utöver det här med arbete och det, så kanske 



 

31 
 

man inte väljer att vara här, det finns inget att göra. Så idrotten har egentligen 
en ganska stor betydelse. 
 

Håkan (2) belyser även gemenskapsfaktorn kring idrotten och menar att dess 

möjligheter till integrering är betydelsefull, och kan ge nyanlända invånare en 

möjlighet att komma in i det svenska samhället. Många av kommunerna (1, 2, 3, 5, 6) 

beskriver även att idrotten kan ses som en investering i en friskare befolkning. 

Människor får ett sundare förhållningssätt och tänker mer på kosten, vilket de menar 

har en inverkan på sjukantalet. Belastningen på sjukvården och samhället kan komma 

att minska, sett ur ett längre perspektiv. 

 

Ett perspektiv som några av politikerna (1, 5, 6, 7) i Västerbotten uttryckte som 

viktigt var idrottens roll som socialt utbildande och fostrande. De menar att idrott för 

många barn och ungdomar fungerar som en plattform som erbjuder dem ”utbildning” 

i gemenskap, samarbete och hur man ska förhålla sig till varandra, vilket i 

förlängningen ger ett, enligt Lars (7), ”vänligare samhälle”. 

 

Tre kommuner (1, 4, 5) tydliggör sina uppfattningar om idrottens inverkan på turism- 

och besöksnäringen. Två av dessa (1, 5) framhåller framförallt de stora evenemangens 

potential, och beskriver vidare om deras attraktionskraft, att dra till sig publik, spelare 

och ledare, både från den egna kommunen, men även över länsgränser, är stor. 

Framgångsrika idrottslag är betydelsefulla vad gäller dess möjligheter att sätta 

kommunen på kartan i form av medial exponering, varumärket kan komma att 

symboliseras till den tillhörande kommunen, vilkets betydelse aldrig kan 

undervärderas. Vidare resonerar Nils (3) kring värdet av att synliggöra sin kommuns 

möjligheter, det vill säga, att marknadsföra sitt utbud för invånarna men även för 

turismen. Han säger: ”Vi har ju en jättestor potential i den här kommunen, både hav, 

landsbygd och älvar. Och det där tror jag ganska mycket på.” 

 

Resultatdiskussion 
Styrdokumentens existens, funktion och värde 
Vår uppfattning är att kommunpolitikerna i Västerbottens kommuner inte bedriver 

någon specifik och riktad idrottspolitik, där mål och visioner är framarbetade och 

fungerar som tydliga riktlinjer. Istället bedrivs mycket av arbetet på att handlägga och 
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besvara föreningarnas och invånarnas initiativ och förfrågningar. Den av politikerna 

uttryckta avsaknaden av resurser kan vara en stark bidragande orsak till avsaknaden 

av idrottspolitiska program, då dessa inte kan ses som en prioriterad fråga. Samtidigt 

är det anmärkningsvärt att ekonomiska satsningar från kommunerna till idrotts- och 

motionsrörelsen inte är styrda av målsättningar, och att det många gånger inte heller 

sker någon utvärdering och uppföljning. 

 

Vid tillfrågan om idrottspolitiska program så var svaret från samtliga 15 kommuner 

att sådana dokument inte fanns framtagna. Åtta kommuner skickade däremot 

alternativa dokument, exempelvis övergripande verksamhetsvisioner eller 

bidragsreglementen. Då vi i huvudsak efterfrågade idrottspolitiska program finns 

risken att de kommuner som ej bifogade något dokument inte uppfattat att alla former 

av dokument som behandlar idrotts- och motionsfrågor var vid intresse från vår sida. 

Detta kan medföra brister vid analysarbetet av befintliga dokument. De dokument 

som erhölls vid mailkorrespondensen rörande kommunens riktlinjer för 

föreningsverksamheten, var av mer allmän karaktär och påvisade olika typer av 

brister. Några av dokumenten (A, B) visade på stora visioner utan att på något vis 

redogöra för vägen dit, det vill säga, målsättningar och indikatorer för hur dessa ska 

mätas. Utformningen av dessa dokument kan bli problematiska att implementera och 

förankra i verksamheten då det inte finns några specifika målsättningar att förhålla sig 

till eller utvärdera. Ett av de insamlade dokumenten (C) hade däremot uppsatta mål 

och beskrivningar på vilka indikationer som skulle mätas, men då saknades istället 

den stora visionen. Denna verksamhetsplan kan dock antas fungera i praktiken då 

målen är mätbara. Däremot kan avsaknaden av en vision medföra att intresset och 

drivkraften till att nå målsättningarna blir bristfälliga, eftersom ingen motivering till 

varför målen ska uppnås är tydliggjorda.  

 

De bidragsreglementen (D) som vi fått erhålla var någorlunda liktydiga, ramarna för 

bidragsreglementet var likvärdiga i alla kommuner. Bidragsreglementet kan antas 

vara den vanligaste formen av dokument för kommuner att arbeta utifrån, vilket gör 

det förståeligt att det var den typen av dokument som vi erhållit flest av. Intresset för, 

och behovet av ett bidragsreglemente för kommunen är stort, då alla föreningar som 

är verksamma i kommunen nyttjar bidragssystemet. Det kan antas att kommunerna 

har ett föreliggande intresse i att utforma ett fungerande bidragsreglemente, eftersom 
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det framförallt underlättar budgetarbetet i kommunen. Det innebär även att 

kommunen på så vis kan kontrollera att de medel som satsas är i enighet med 

kommunens planerade insatser. Dessa reglementen tillför dock inte studien något av 

större värde, eftersom de inte synliggör kommunernas resonemang och intentioner 

kring arbetet med idrotts- och motionsfrågor. Bidragsreglementen hade haft större 

genomslag vid en studie som syftar till att exempelvis undersöka kommuners totala 

satsningar per år, sett per capita, eller undersökt hur satsningarna fördelas. 

 

Det kan finnas en viss förståelse för varför vissa anser att styrdokument inte har 

prioritet eller betydelse i deras arbete, eftersom de upplever att resurserna är för 

begränsade för att kunna styra och utveckla motion och idrott i kommunen. Rädslan 

grundar sig troligtvis i att för mycket direktiv och styrning från kommunen kan stjälpa 

mer än det hjälper. Då föreningsverksamhetens stomme utgörs av frivilligt 

engagerade personer, finns en begränsning i vilka direktiv som kan ges. 

 

De dokument som framförallt utgör grunden i det idrottspolitiska beslutsunderlaget 

består ofta i övergripande verksamhetsidéer för kultur- och fritidsnämnder. Dessa 

målsättningar är överlag väldigt allomfattande, som exempelvis “vi vill främja 

idrotten”. Innebörden av denna målsättning är att idrotten ska stödjas, dock inte på 

vilket sätt eller hur den ska bedrivas, och vart kommunen i framtiden ser sin position. 

På så vis undkommer kommunen att tilldela sig åtaganden som de sedan förväntas 

leva upp till och verkställa. Sådana förpliktelser skulle medföra att kommunen bör 

känna till vilka förväntningar och behov som finns hos medborgarna, vilket innebär 

att de bör införskaffa tillförlitlig information om hela fritidssektorn. För att 

kommunen sedan ska kunna uppnå sina uttalade målsättningar, behövs en god 

precision avseende avsatta medel och resurser. 

 

Då en stor mängd ekonomiska bidrag tilldelas idrotts- och motionsrörelsen varje år, 

anser vi att det borde föreligga ett intresse från kommunernas sida att mer detaljerat 

följa upp om de satsningar som genomförts har uppfyllt målsättningarna. Genom att 

utvärdera resultaten, kan kommunen omprioritera eller omstrukturera fördelningen av 

medel för att effektivisera och om möjligt, maximera satsningarna. Som två av 

respondenterna uttryckte, så kan förankringsarbetet ses som en av de viktigaste 
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delarna för att styrdokumentsarbetet ska få något genomslag i verksamheten och anses 

nödvändiga.  

 

Att få en policy att praktiseras i det dagliga arbetet är svårt, men ändå nyckeln till 

framgång. En policy innefattas av grundprinciper för hur en organisation eller 

verksamhet ska handla. Genom en policy kan organisationen uttrycka sin vilja 

rörande mål, metod och värderingar, alltså påverka arbetssättet så det ligger i linje 

med målsättningarna och grundvärderingarna. För att policyn ska ge någon effekt 

krävs att den praktiseras i det dagliga arbetet. Därför är det viktigt att de som kommer 

att beröras av den medverkar vid arbetet med att utforma den. Det skapar 

engagemang, vilket krävs för att den sedan ska kunna förankras. Det är av stor 

betydelse att vara lyhörd för åsikter och idéer från alla som arbetar inom, och har ett 

engagemang för verksamheten.  Detta kan effektivisera deras profileringsarbete och 

stärka deras ”identitet”. Tilliten från invånarna och föreningslivet till kommunen kan 

komma att öka om kommunen agerar i enlighet med sina målsättningar. 

 

Då politiker har en relativt kort varaktighet, är en policy som har tydlig förankring i 

verksamheten, till stor nytta. Nytillträdda politiker eller tjänstemän är från början 

medveten om vilka värdegrunder och riktlinjer kommunen har framtagit och kan på så 

vis lättare skapa sig en bild av det tidigare arbetet och den långsiktiga visionen. 

 

Styrdokumentets implementeringsarbete 
De intervjuade politikerna resonerade överlag lika angående styrdokument, och 

menade att riktlinjer är bra att ha. Dock understryker två respondenter att deras arbete 

inte skulle bli bättre med styrdokument, och resterande har fortfarande inte tagit fram 

några idrottspolitiska program. En möjlig anledning till detta kan vara, vilket även två 

respondenter nämner, att policydokument ofta blir verkningslösa på grund av det 

omfattande implementeringsarbete som erfordras. När ingen garanti finns för att 

implementeringsarbetet kommer ge lyckosamt resultat, riskerar arbetsinsatsen att 

bortprioriteras, eftersom den är tids- och resurskrävande. En fördel med ett 

idrottspolitiskt program, som finns implementerat i den kommunala verksamheten, är 

att dialogen mellan kommun, föreningsliv och invånare skulle bli rakare och 

tydligare. Genom att kommunen tydliggör vart de står och vad deras ambitioner är, 

underlättar det för externa parter att förhålla sig till riktlinjerna. Riktlinjerna kan 



 

35 
 

fungera som understöd till föreningarnas idéer och anslag, och ger indikationer på 

vilka typer av stöd de är berättigade att söka. 

 

Hos de kommuner som deltagit i intervjustudien finns en stor variation av 

organisationsstruktur. Inom kommunerna ligger ansvaret för idrotts- och 

motionsfrågor hos olika nämnder, exempelvis kultur- och fritidsnämnden, medan de i 

andra kommuner hamnar på det ”allmänna bordet”, det vill säga, den som anses bäst 

lämpad handlägger det aktuella ärendet från gång till gång. Det finns även skillnader 

kommuner emellan, vad gäller tillsatta tjänstemän med specificerad kunskap inom 

motions-och idrottsrörelsen, exempelvis idrottsutvecklare. Vissa kommuner (1, 3, 4, 

5, 7) har inga sådana utformade tjänster, medan andra (2, 6) valt att skapa en sådan 

tjänst. Upplevelsen är att idrottsområdet har varierad prioritet i de aktuella 

kommunerna, vars orsaker till detta vi inte kommer att beröra närmare på grund av 

studiens omfattning. Däremot kan kommuners lägre prioritering av denna fråga anses 

vara en orsak till varför de inte funnit någon relevans i att framarbeta eller 

implementera någon idrottspolitisk handlingsplan. 

 

Statens allmänna riktlinjer 
De slutsatser vi kan dra av de statliga riktlinjerna är att de är allmänriktade och inte 

tillräckligt specificerade för att kommunerna ska kunna säga att de har antagit deras 

riktlinjer och arbetar efter dem. Riktlinjerna sågs istället som en grundlag, som är 

allmängiltiga och ”självklara”. Många kommuner ansåg sig ligga minst i den nivån, 

och hade en ambition och en strävan om att ligga i topp, oavsett statliga mål. En 

tydligare styrning från staten skulle dock kunna resultera i att deras riktlinjer får större 

genomslagskraft och implementeringsmöjligheter i kommunernas arbete på daglig 

basis. Vår förmodan är att de allmängiltiga riktlinjerna och de breda definitionerna av 

målsättningar som staten tagit fram har en bakomliggande strategi, som ger staten 

makt att kunna styra idrotts- och motionsrörelsen på flera olika nivåer. Genom att inte 

rikta sina insatser och sin vilja till specifika fält, inbegrips all form av idrottslig 

verksamhet i deras riktlinjer, vilket vidmakthåller deras maktposition. 

 

Den övergripande synen på folkhälsa var att det kommunala ansvaret var delegerat till 

folkhälsorådet, som framförallt arbetar med friskvårdsinsatser. Huruvida 

kommunernas politiker sitter med vetskap om idrottens möjligheter att påverka 
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folkhälsan är därför inte känd. Upplevelsen är att kommunerna inte nog tydligt 

belyser idrotts-och motionsrörelsens betydelse för individens välmående. Ofta nämns 

positiva aspekter med barn- och ungdomsidrott och då främst föreningsaktiviteter, 

medan en stor del av invånarna, de som inte är föreningsaktiva, utelämnas. Sällan 

exemplifieras friluftslivet och den spontana idrottens betydelse som prioriterad för 

samhället, istället synliggörs en tydlig satsning på föreningslivet. Trots vetskapen om 

den positiva inverkan som fysisk aktivitet har på den egna individen och på samhället 

i stort, är det svårt att se hur kommunerna aktivt arbetar för att tillvarata dessa 

potentiella effekter. Det arbetssätt som vissa kommuner skildrar, där endast 

handläggning sker, innebär att förändringar och intentioner måste komma från 

invånarna själva. Ett större ansvar för en utvärdering och utveckling, bör tillskrivas 

beslutsfattarna, för att aktivt kunna förbättra invånarnas möjligheter till god hälsa. 

 

Resonemang kring arbetet med idrotts- och motionsfrågor 
Alla kommuner belyser vikten av att satsningarna på idrotts- och motionsrörelsen i 

sina respektive kommuner ska fortsätta. Storleken på kommunen tenderar att avgöra 

vilka satsningar som prioriteras. De kommuner som har god tillväxt upplevs ha större 

möjligheter att genomföra vidare satsningar, exempelvis nämner två kommuner 

vikten av att öka spontanidrottandet, vilket har lett till riktade satsningar inom detta 

område. Vidare resonerar majoriteteten av respondenterna kring effekten av en 

minskad idrottsverksamhet, och vad det kan innebära för den egna kommunen. 

Flertalet respondenter menar att en nedskärning av idrottsverksamheten kan vara 

förödande för hela kommunen, i form av minskad inflyttning och ett mindre levande 

samhälle, där barn och ungdomar inte har någon meningsfull sysselsättning. Detta är i 

enighet med Braunerhielm och Anderssons studie om idrottens roll i samhället, där de 

beskriver idrotten som en källa till att skapa en trivsammare och attraktivare 

kommun.64 Det är dock viktigt att belysa politikernas förhållandevis korta period vid 

makten, vilket kan ha en inverkan på arbetet rörande dessa frågor. Det är möjligt att 

beslut grundar sig i bekvämlighet, eller för att bevara eller öka populariteten. För att 

öka möjligheten till att få fortsatt förtroende från invånarna, finns en risk för att beslut 

fattas på dessa grunder. Detta är en problematik som skulle kunnat undersökas 

grundligare vid en mer djupgående studie. 

                                                   
64 Braunerhielm, L. & Andersson, K. Idrottens roll i samhället. 
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Att vissa av kommunerna upplever en ekonomiskt ansträngd situation där bland annat 

invånarantalet minskar, är en möjlig förklaring till att inga större satsningar inom 

idrottsfältet ses som möjliga. Däremot skulle kommunens arbete inom idrottssektorn, 

bättre kunna utvärderas och eventuellt omvärderas, för att få ut maximerad effekt av 

satsningarna. Den löpande handläggningen av ansökningar som skildras i många 

kommuner, beskriver en verksamhet som är oföränderlig. Utan mål, visioner, 

utvärdering och uppföljning av det arbete som sker, föreligger risk för att 

kommunerna går miste om möjligheter att utvecklas och effektiviseras.  

 

Vidare skildrar endast tre (4, 5, 6) av de sju respondenterna en grundläggande syn 

som exempelvis innefattar jämställdhet, delaktighet och etnicitet, vilka ska genomsyra 

de beslut som kommunerna fattar. Det är även möjligt att resterande kommuner 

arbetar på samma sätt, dock är det inget som framkommer vid intervjutillfället. Detta 

kan tyckas anmärkningsvärt med tanke på de statliga riktlinjerna och det faktum att de 

flesta framhöll barn- och ungdomsidrott som det centrala vid frågor angående idrott 

och samhället. Detta kan möjligtvis förklaras av bristande implementering eller helt 

avsaknad av styrdokument, samt att många av respondenterna uttryckte att statens 

riktlinjer var allmänrådande, vilket kan underminera dess inverkan i kommunens 

arbete. 

 

Erik (4) och några andra respondenter (1, 2, 6) resonerar kring vikten av en god 

medborgardialog, eftersom det utmynnar i mer värdefulla satsningar, som värderas 

utifrån efterfrågan. Nils riktar in sig lite snävare, och menar att kommunen och 

föreningslivet måste samverka för att kommunen inte har tillräckliga medel för att 

täcka all drift. Per (6) trycker också på att dialogen mellan kommunen och 

föreningslivet är betydelsefullt, och gör att samarbetet effektiviseras och kan riktas 

mot de områden där de behövs. Kommunen (6) har därför en föreningsutvecklare 

anställd som ska arbeta ute på ”fältet” och kan på så vis få en bättre inblick i 

verksamheterna. 

 

 En god dialog med de aktuella verksamhetsfält som kommunens fritidsnämnd arbetar 

inom, kan förmodligen aldrig undervärderas. Den kommunikation och respons som en 

kommun kan erhålla i dialog med medborgarna eller föreningarna, kan förmodas 

komma från personer med insikt i den eller de verksamheter som kommunnämnden 
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arbetar mot. Att rekrytera en person, exempelvis en föreningsutvecklare, kan vara ett 

effektivt sätt för kommunen att få en god insikt i idrotts- och motionsrörelsen, men 

det ger även ökade möjligheter för kommunen att kontrollera och styra 

idrottsverksamheten i enlighet med kommunens intentioner. Den ekonomiska satsning 

som detta innebär kan förmodas återges i andra värden, så som ökad kunskap åt 

föreningarna, förbättrad inblick för kommunen och en produktivare växelverkan dem 

emellan. Av intervjuerna framkom en generell önskan om att ha en person anställd 

med goda sakkunskaper inom idrottsfältet, vilket endast två kommuner (2, 6) av sju 

hade. Detta framförallt för att kunna tillgodose behovet av att utvärdera och utveckla 

verksamheterna, men även samverka med föreningarna. 

 

Ökande resurser och satsningar som går i linje med denna, kan dock öka 

idrottsrörelsens beroende av kommunen vilket kan reducera dess självständighet. Den 

problematik som kan uppstå vid satsningar som dessa, är att den går emot statens mål 

om en självständig och fri idrottsrörelse, vilket Norberg också belyser i en av sina 

artiklar.65 De insatser som kommunen vill genomföra inom idrottssektorn, i syfte att 

exempelvis förbättra folkhälsan, innebär en styrning som i viss mån inkräktar på 

självständigheten. Detta är riskabelt då föreningsverksamheten är uppbyggd av ideellt 

arbetande människor, vars engagemang är ovärderligt för kommunen och staten. 

Ideellt arbete bygger på fri vilja vilket kräver en viss varsamhet vid styrning för att 

inte riskera att oenigheter eller minskat engagemang uppstår, vilket även regeringen 

uppmärksammar i en av sina propositioner.66 

 

En reflektion från intervjuerna är att endast en kommun (5) tar del av aktuell 

forskning för att förbättra och utveckla sin kunskap och sitt arbete kring idrotts- och 

motionsrörelsen. Detta stärker forskaren Paul Sjöbloms beskrivna problematik i att 

kommunicera ut forskningsresultat till allmänheten. Vid frågor om forskning som 

uppkom vid intervjutillfällena, gavs tydliga indikationer från de flesta respondenterna 

att sådan information inte nyttjas. Intrycket från kommunerna förstärker det som 

Sjöblom betonar, att det finns ett behov av ett forum där tjänstemän och politiker från 

                                                   
65 Norberg, J.R. A contract reconsidered?. 
66 Regeringens proposition 1998/99:107. En idrottspolitik för 2000-talet. 
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kommunerna möter forskare, och att detta även måste komma på initiativ och ansvar 

från kommunerna för att kunna verkställas.67 

 

Idrott som medel för tillväxt och utveckling  
Det sammanställda resultatet kring frågor från intervjun angående idrott som medel 

för tillväxt och utveckling av en kommun, framkom ett brett spektra av svar, där de 

gemensamt uppvisade en omfattande kunskap. Alla respondenter gav sin tolkning av 

vad idrotten kan tillföra, sett utifrån sin kommuns förutsättningar, det vill säga 

invånarantal, geografiskt läge, framgångsrika föreningsidrotter och ekonomiska 

omständigheter. Sammantaget uppvisade kommunerna en allomfattande bild av vad 

idrott kan tillföra, dock blir den enskilda skildringen många gånger bristfällig. Varje 

kommun gav generellt endast en eller två dimensioner på idrottens mervärde, trots de 

flertal faktorer som forskning påvisat som centrala vad gäller idrottens betydelse för 

ett samhälle. Kommunernas olika arbetssätt, öppenhet och varierande tillvarataganden 

av möjligheter, så som forskningssamarbeten, kan vara en möjlig förklaring till 

kommunernas skiftande svar. 

 

Det mest frekventa svaret vilket ett flertal av kommunerna belyste, handlade om 

idrottens betydelse för en kommuns attraktionskraft, vilket bland annat inverkar på 

inflyttning. För många mindre kommuner i Västerbotten ligger fokus på att hålla 

invånarantalet bestående, då de i dagsläget upplever en viss problematik med minskat 

antal invånare, varpå det är förståeligt att den aspekten blir central. Idrottens betydelse 

för samhället kan ge både sociala och monetära fördelar, vilket respondenterna 

uppvisade god vetskap om. 

 

Några kommuner tog upp idrottens betydelse för ett näringslivs- och 

folkhälsoperspektiv, vid frågor rörande idrottens inverkan på tillväxt och utveckling 

av kommunerna.  Andra nämnde idrottens inverkan på turism- och besöksnäringen 

och framhöll evenemangens betydelse. Det fanns också några kommuner som belyste 

gemenskapsfaktorn och idrottens möjligheter till fostran som centralt, medan tre 

kommuner betonade att framgångsrika idrottsföreningar och dess mediala exponering 

skapar ett värdefullt varumärke. Sammantaget är det anmärkningsvärt att många av 

                                                   
67 Sjöblom, P. Den institutionaliserade tävlingsidrotten. 
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respondenterna inte besvarar en så väsentlig fråga mer fullständigt. Svaren är spretiga 

och olika kommuner lyfter fram olika vinster med idrottssatsningar, vilket i och för 

sig är bra, men önskan är att de ska redovisa för helheten var för sig, vilket hade 

påvisat bättre kunskap och förståelse. En anledning till den brist vi ser i 

respondenternas svar, kan bero på Sveriges begränsade kunskap om vilka offentliga 

insatser som ger bäst resultat, vilket den svaga kopplingen mellan forskningsfältet och 

offentliga idrottssektorn kan vara en bidragande orsak till. Om kunskap inom området 

inte är tillräckligt synliggjord, är det möjligt att konsekvenserna resulterar i de brister 

som vi tidigare belyste. Denna slutsats kan stärkas av tidigare forskning, där Sjöblom 

belyste ovanstående problematik.68 

 

En aspekt som Erik (4) berörde lätt vid, som är en problematisk del inom 

idrottssektorn, är svårigheterna i att värdera mjuka värden i monetära termer. Vikten 

av exempelvis ett marknadsföringsvärde, är svåra att värdera, eftersom inga direkta 

resultat är möjliga att mäta. Av den anledningen kan sådana värden riskera att 

undervärderas, eftersom dessa satsningar är svårare att motivera, vilket även är en 

problematik som Braunerhielm och Andersson belyser i sin forskning rörande 

idrottens roll i samhället.69 Svårigheten att mäta mjuka värden kan vara en anledning 

till att endast mätbara värderingar, som exempelvis utfallet av bidragsstödet, framkom 

som utvärderingsunderlag. Att det även överlag genomfördes få utvärderingar, kan 

framförallt bero på otydliga målsättningar och riktlinjer. Utan underlag försvåras 

utvärderingar vilket kan innebära att uppföljningsarbetet uteblir. Detta hämmar i sin 

tur idrottens möjlighet att bidra till utveckling och tillväxt av kommunen. 

 

Metoddiskussion 
Tillvägagångssätt 
I arbetet med att besvara studiens syfte valdes intervju som metod och innehållsanalys 

som tillvägagångssätt för datainsamling, vilka har upplevts som ändamålsenliga 

verktyg. Den dokumentinsamling som genomfördes bekräftar antagandet om att 

många kommuner inte har arbetat fram något idrottspolitiskt program. Den 

problematik som avsaknaden av idrottspolitiska program kan innebära, har diskuterats 

i ovanstående resultatanalys.  
                                                   
68 Sjöblom, P. Den institutionaliserade tävlingsidrotten. 
69 Braunerhielm, L. & Andersson, K. Idrottens roll i samhället. 
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Intervjuernas bärighet hade kunnat förbättras, framförallt genom ökade erfarenheter 

och färdigheter i intervjuteknik. En mer djupgående analys hade kunnat erhållas om 

förmågor som exempelvis känslighet, det vill säga förmågan att höra meningsnyanser 

i ett svar och söka fullständiga beskrivningar på ett mer erfaret sätt hade nyttjats. 

Även egenskaper som att vara minnesgod, att erinra sig om tidigare uttalanden under 

intervjun och be att få dem utvecklade, samt att knyta ihop olika delar som sagts 

under intervjun är typiska färdigheter som hade kunnat förbättras för att erhålla största 

möjliga nytta av de olika intervjuerna.70 Vid insamlingstillfället av data, upplevdes 

svårigheter i att utvärdera respondentens svar under intervjuns gång, vilket 

uppenbarade sig vid bearbetningsarbetet. Eventuellt hade en strukturerad 

intervjuguide gett mer omfattande information och ökat möjligheterna att säkerställa 

önskad information, vilket hade kunnat ge ett mer verifierat resultat och en djupare 

förståelse. 

 

Etiska aspekter 
En etisk aspekt som bör belysas vid tolkningen av resultat och efterföljande analys, är 

vilka konsekvenser det kan innebära att vara två författare. Risken för att skevheter 

uppstår kan inte uteslutas, då exempelvis den ena personen kan påverka den andra att 

se och uppleva en tolkning på ett sätt, som eventuellt hade kunnat tolkas annorlunda. 

Samspelet kan även resultera i positiva aspekter, som exempelvis mer djupgående 

tolkningar, som vid ett individuellt arbete inte hade erhållits. Vidare kan den goda 

kunskapen som vi författare besitter inom ämnet, i kombination med starkt intresse, 

även ha inneburit vissa skevheter vid tolkning. Det finns en risk att viss information 

övervärderats på grund av en undermedveten önskan i att hitta de rätta svaren. 

 

Det är viktigt att de resultat som förvärvats hanteras utifrån en medvetenhet om att 

olika utsagor som respondenten uppger, inte per automatik kan sägas representera 

hela kommunen, utan kan vara personens egna åsikter eller skildringar. Bedömningen 

att urskilja detta är alltid komplicerad, men bör nämnas för att förtydliga 

komplexiteten med intervju som metod. I denna studie har den information som 

intervjuerna frambringat, ansetts gälla för respektive kommun, vilket innebär en risk 

för en viss skevhet. Den bild som respondenten angivit om sin kommun och dess 

                                                   
70 Kvale, S. & Brinkmann, S. Den kvalitativa forskningsintervjun. 
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arbetssätt kan i praktiken se annorlunda ut, eftersom respondenten skildrat sin 

individuella upplevelse. 

 

Reflektioner av studien 
Sammanfattningsvis upplever vi att den gemensamma bilden från politikerna i 

kommunerna är att idrott är en viktig och betydelsefull sektor i samhället. Vi uppfattar 

även att kommunerna har en önskan om att kunna satsa mer på idrotts- och 

motionsrörelsen, men att de alla har begränsningar som inte möjliggör detta. Dock 

skulle en utveckling av redan befintlig verksamhet kunna möjliggöras om det skedde 

någon omfattande utvärdering, vilket vi inte ser att de görs idag. De bör fokusera på 

att utvärdera hela verksamheten, och inte bara titta på delar av den, exempelvis 

bidragsutdelningen. Vi finner det anmärkningsvärt att inga tydliga visioner, 

målsättningar eller riktlinjer finns specifikt framtagna för arbetet med idrotts- och 

motionsfrågor i dessa kommuner, då denna sektor årligen får en stor del av både 

statliga och kommunala satsningar och bidragsstöd. Det borde föreligga ett intresse 

från kommunernas sida att både ha målsättningar, men även följa upp de investeringar 

som gjorts. 

 

Framtida forskningsfält 
Utifrån studiens resultat kan behovet av forskning inriktat på det idrottspolitiska fältet 

anses nödvändigt och väsentligt, vilket även kan stärkas av tidigare forskning. 

Idrottsforskning som helhet bör fortsatt utvecklas och förstärkas på bredden, samtidigt 

som den specifika forskningen mot den politiska arenan är nödvändig för att 

möjliggöra att styrningen av idrottsrörelsen sker i en medveten och önskad riktning. 

En intressant vinkel i en framtida studie skulle vara att undersöka om några 

differenser finns att urskilja mellan kommunernas idrottspolitik, beroende på 

partitillhörighet. Det är även viktigt att belysa studier som syftar till att värdera de 

mjuka värdena inom idrotts- och motionsrörelsen, då det finns svårigheter att 

utvärdera och bedöma dess reella värde. En annan infallsvinkel som skulle vara 

intressant att studera, är politikernas beskrivning av arbetet med idrotts- och 

motionsfrågor, i jämförelse med hur tjänstemännen upplever den faktiska situationen 

med att verkställa arbetet. 
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide 
 
Inledning 

Examensarbete som syftar till att kartlägga Västerbottens kommuners arbete med 

idrottspolitiska frågor. Om idrottspolitiska program finns framtagna, eller om andra 

styrdokument används. Undersöker kommunernas syn på motions- och 

idrottsrörelsens funktion i sina kommuner. Vi har främst riktat oss till politiker i 

aktuell nämnd som handhar sådana frågor och är med och beslutar. 

Etik 

Intervjun beräknas ta ca 45 min, och vi önskar få spela in intervjun. Du har när som 

helst rätt att avbryta din medverkan i studien. Du skyddas också av konfidentialitet, 

det vill säga, du har rätt att vara anonym om du så önskar. 

Bakgrund 

1. Berätta lite kort om dig själv? 

- Bakgrund? 

- Utbildning? 

- Arbeten/uppdrag? 

2. Hur ser ditt huvudsakliga politiska arbete ut? Vilka är dina arbetsområden? 

Allmänna uppfattningar om idrott 

3. Vilken är din allmänna uppfattning om vilken funktion idrotten har i samhället?   

4. Vad tycker du att motion- och idrottsrörelsen främst tillför samhället? 

- Tillväxt? 

-Utveckling? 

5. Hur ser du på idrotts-och motionsrörelsen möjligheter att påverka eller utveckla din 

kommun? 

- Tillväxt? 

- Utveckling? 



 

 

6. Finns det några negativa aspekter med motion- och idrottsrörelsen? 

- Närande? 

- Tärande? 

7. Vad anser du är motion- och idrottsrörelsens främsta funktion i din kommun? 

Idrottspolitiskt arbete 

8. Kan du beskriva hur arbetet med motion- och idrottsfrågor behandlas i din 

kommun, hur ser processen ut? 

9. Skiljer det sig mot andra områden, exempelvis frågor som rör utbildning? På vilket 

sätt? 

10. Vilka tankar och resonemang ligger bakom era politiska beslut rörande 

idrottsfrågor?  

11. Vad grundar ni era beslut på, vilka underlag? 

12. Vilka idrottssatsningar är prioriterade i er kommun? 

 -Satsningar på föreningsidrott/anläggningar/friluftsliv etc.? 

13. Vilken är din uppfattning om kunskapsnivån hos tjänstemän och politiker i din 

kommun när det gäller motion- och idrottsrörelsens funktion i samhället? 

14. Vilka är era tankar kring folkhälsa? Hur arbetar ni med detta i er kommun? 

15. Berätta hur din kommun ser på idrotten som en folkrörelse? 

16. Hur beaktas idrott som en underhållningsaktör i er kommun?  

17. Statens tre grundprinciper för idrott är att den ska värna om folkhälsa och 

folkrörelse och beakta idrottens roll som underhållningsaktör, hur avgörande är 

statliga mål och riktlinjer för ert arbete med idrott och motion i kommunen? 

Styrdokument 

18. Vilka styrdokument för idrottsfrågor har ni att utgå ifrån? 

19. Vad är din allmänna uppfattning om styrdokument? 

20. Vilka för- och nackdelar ser du med idrottspolitiska program? 

21. Hur tror du att ert arbete med idrottsfrågor hade påverkats om ett idrottspolitiskt 

program hade varit väl framarbetat? 



 

 

Mål med kommunala bidrag 

22. Har ni några uttalade mål och riktlinjer med vad bidragen ni satsar på motion- och 

idrottsrörelsen i er kommun ska leda till? Vilka? 

23. Vad är er långsiktiga plan med det kommunala stödet till motions- och 

idrottsrörelsen?  

- Vara kvar, öka? 

24. Hur utvärderas de ekonomiska satsningarna som årligen görs inom idrottssektorn i 

er kommun? 

25. Hur har fördelningen av kommunens bidrag till motion- och idrottsrörelsen sett ut 

senaste åren?  

26. Har det skett någon förändring i er fördelning av bidrag och satsningar till olika 

delar av motions-och idrottsrörelsen? 

-Mer eller mindre satsningar inom något område, vilka? 

27. Vad är era tankar angående utvecklingen av befintliga och nya anläggningar?  

28. Har du något annat du vill tillägga rörande er idrottspolitik eller idrottspolitik i 

Sverige? 

29. Har du några funderingar och frågor kring vår undersökning? 

  



 

 

Bilaga 2 
Missivbrev 

Hej! 
  
Vi är två studenter vid Umeå Universitet som läser Idrottsvetenskapliga programmet 
med inriktning ledarskap och organisation. Vi arbetar nu med vårt 
kandidatexamensarbete, som belyser ämnet idrottspolitik. Vi samlar för närvarande in 
information om hur Västerbottens kommuner arbetar med idrottspolitiska frågor, och 
hoppas att Du har möjlighet att bidra med information om din kommun. 
  
Mer specificerat efterfrågar vi skriftliga dokument som beskriver hur idrott och 
motion i er kommun ska bedrivas och utvecklas. Hur ser era tankegångar och mål ut 
med de resurser som satsas inom idrotts- och motionsområdet? Det vi efterfrågar är 
alltså om ni har någon form av idrottspolitiska underlag/styrdokument/policys 
som vi kan få ta del av. Studien syftar främst till att undersöka om och i sådana fall 
hur Västerbottens kommuner har utformat sina målsättningar med idrott och motion, i 
skriftlig dokumentation. 
  
Om du inte arbetar med dessa frågor och därför saknar kunskap inom detta område, 
vore vi tacksamma om du har möjlighet att vidarebefordra detta mail till någon i din 
kommun som är mer lämpad att behandla denna fråga. 
  
Med vänliga hälsningar, 
Sofia Sundström & Sofie Berggren 

 
Vid frågor och funderingar, kontakta oss gärna via mail eller telefon: 
  
Mail: sofia.sundstroem@gmail.com 
Tel: xxx-xxxxxxx 
Mail: sofiieberggren@hotmail.com 
Tel: xxx-xxxxxxx 
  
Handledare: Inger Eliasson 
Mail: inger.eliasson@pedag.umu.se 
Pedagogiska institutionen, 
Umeå Universitet 
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