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Föreningsidrottens politiska och 
demokratiska samband 
Susanne Wallman Lundåsen, Mittuniversitetet & Ersta Sköndal högskola 

Inledning 
Ungefär 30 procent av Sveriges vuxna befolkning är medlemmar i idrotts-
föreningar.29 Kan personer som är aktiva inom föreningslivet bidra till en bättre 
demokrati? Vid en första anblick kan sambandet verka långsökt. Varför skulle 
opolitiska föreningar ha någon demokratisk betydelse?  

I det här kapitlet undersöker jag om engagemang inom idrottens organisationer bi-
drar till ökat politiskt deltagande. Vidare granskas i vilken utsträckning organisat-
ionerna kontaktar beslutsfattare i syfte att försöka påverka dem i frågor som rör 
organisationerna. Detta görs i två steg och med hjälp av två enkäter. Den ena är 
riktad till ett slumpmässigt urval av den svenska befolkningen för att kartlägga det 
ideella arbetet i Sverige. Den andra är i sin tur riktad till ett slumpmässigt urval av 
ideella föreningar runtom i landet.  

Sedan länge har forskning och politik bidragit till att forma bilden av Sverige som 
ett land byggt på medborgarnas sammanslutningar. Framför allt har man betonat 
hur deras engagemang i organisationslivet bidragit till att skapa och ständigt 
omforma den svenska demokratin. Organisationerna, som kom att betecknas som 
folkrörelser, växte fram samtidigt som Sverige gradvis demokratiserades. Frågan 
om allmän och lika rösträtt kom att förena frikyrkor, nykterhets- och arbetar-
rörelsen. Banden mellan staten och civilsamhällets organisationer kom tidigt att 
etableras i landet och i takt med att relationen växte sig starkare, ökade även 
kritiken mot den täta förbindelsen mellan de båda lägrens makthavare. I mångt och 
mycket handlar dock forskningen om relationen mellan civilsamhället och staten 
om intresseorganisationer, framför allt fackföreningar och arbetsgivarorgani-
sationer, och i mindre utsträckning andra typer av föreningsverksamhet och dess 
samband med politiskt deltagande och politik.  

                                                                 
29 Riksidrottsförbundet (2012). Idrotten i siffror.  
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Oenighet om föreningslivets betydelse 
Främjar föreningslivet demokrati? Frågan är omtvistad och olika forskare har gett 
vitt skilda svar. En forskningsinriktning har fokuserat på föreningslivets betydelse 
för de individer som är aktiva i föreningar. Den typ av föreningar som uppstod 
under 1800- och 1900-talet i Norden var baserade på medlemskap. Medlemmarnas 
årsmöte var (och är) formellt sett det högsta beslutande organet i ideella föreningar. 
I föreningen praktiserades demokratiskt beslutsfattande i liten skala och inom 
denna ram övades medlemmarna i att kompromissa och fatta beslut i majoritet. De 
lärde sig vad demokrati innebar. Utifrån detta kan man anta att aktiva individer lär 
sig hur demokrati fungerar i en liten skala genom praktiskt arbete inom förenings-
livet. Här formades och fostrades alltså, utifrån det synsättet, demokratiska med-
borgare.  

Mot detta invänder andra forskare. De menar att medlemmar inte är särskilt aktiva 
i beslutsfattandet.30 Kritikerna påtalade tidigt att det ofta endast var ett fåtal som 
närvarade på föreningarnas årsmöten.31 Ytterligare en invändning har kommit från 
studier som visat att föreningar och dess medlemmar kan användas för syften som 
inte gynnar demokratin, som kriminella motorcykelgäng eller organisationer med 
antidemokratiska värderingar.32 Studier har också visat att barn och ungdomar 
sällan eller aldrig deltar i formellt beslutsfattande inom idrottsorganisationerna.33 
Det motsäger påståendet att föreningslivet bidrar till att påverka ungdomars demo-
kratiska värderingar. En ytterligare invändning är att barn och ungdomar i Sverige 
av i dag är delaktiga i beslutsfattande i skolan och hemmet i större utsträckning än 
tidigare. Möjligen hade därför föreningsverksamhet en större betydelse för demo-
kratisk fostran tidigare, när uppfostran generellt var mer auktoritär.  

Andra har lyft fram att förtjänsten med föreningslivet inte står att finna på individ-
nivå, utan snarare organisationsnivå. Styrkan finns i sammanlänkningen mellan 
medborgare på det lokala planet och den nationella nivån.34 Medborgarna kan via 
föreningslivet och dess olika paraplyorganisationer lyfta frågor på det lokala planet 

                                                                 
30 Se t.ex. Tranvik, T. m.fl. (2007). ”The Rise and Fall of Popular Mass Movements: Organizational Change and 
Globalization – the Norwegian Case”. Acta Sociologica, vol. 50, nr. 1, s. 57–70.  

31 Se t.ex. Heckscher, G. (1951). Staten och organisationerna.  

32 Rothstein, Bo (2003). Sociala fällor och tillitens problem.  

33 Blomdahl, U. m.fl. (1990). Folkrörelserna och folket: Med utblick mot framtiden.  

34 Trägårdh, L. m.fl. (2013). Den svala svenska tilliten: Förutsättningar och utmaningar.  
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ända till den nationella nivån. Den nationella nivån kan i sin tur mobilisera med-
lemmar att agera lokalt. Föreningslivet skulle på så sätt utgöra en slags demokratisk 
infrastruktur som befolkningen kan använda vid behov.  

Idrott och politiskt deltagande 
Hur benägna är ideellt aktiva personer inom idrotten att delta i olika typer av 
politisk påverkan? Idrottens organisationer, liksom övriga delar av det svenska 
civilsamhället, är beroende av ideellt arbete för att kunna bedriva sina verksam-
heter. En stor del av de som arbetar ideellt inom idrott är föräldrar till barn aktiva 
inom idrottsorganisationer eller själva idrottsutövare.  

Forskare vid Ersta Sköndal högskola har i fem omgångar mellan 1992 och 2014 
undersökt granskat omfattningen av svenskarnas ideella arbete, via enkätunder-
sökningar riktade till ett representativt slumpmässigt urval av Sveriges befolkning. 
Dessa har visat att ungefär hälften av befolkningen i åldersspannet 16–74 år 
åtminstone någon gång under ett år utfört ideellt arbete åt en organisation.35 Vidare 
visar undersökningarna att idrottsorganisationer är den typ av organisationer som 
samlar störst andel ideellt arbetande. Knappt 20 procent av befolkningen arbetar 
årligen ideellt för någon typ av sådan idrottsorganisation. De ideellt arbetande inom 
idrott utgör en något annorlunda grupp, jämfört med motsvarande i andra typer av 
verksamheter.36 Män är överrepresenterade och socioekonomiskt svagare grupper 
underrepresenterade.37 På så vis är det delvis en spegling av gruppen idrottsutövare. 
Det är även mer vanligt att personer som lever i ett parförhållande arbetar frivilligt 
för en idrottsorganisation. Att ha en årsinkomst över genomsnittet ökar också 
sannolikheten för att arbeta ideellt inom idrott, liksom att bo på en mindre ort eller 
på landsbygden. Figur 1 illustrerar hur stor andel av befolkningen som dels utfört 
ideellt arbete totalt sett, dels inom idrott. 

 

                                                                 
35 För mer information om befolkningsundersökningarnas resultat, se von Essen, J. m.fl. (2015). Folk i rörelse: 
Medborgerligt engagemang 1992–2014.  

36 von Essen, J. m.fl. (2015). Ideellt arbete och idrott.  
37 Blomdahl, U. m.fl. (2014). Segrar föreningslivet? Ung livsstil, nr. 15. 
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Figur 1. Ideellt arbete totalt samt inom idrott 1992–2014 (i procent av den vuxna befolkningen 
16–74 år) 
Källa: Ersta Sköndal högskola, frivilligundersökningarna 1992, 1998, 2005, 2009, 2014.  
 

Utifrån den undersökning av ideellt arbete som Ersta Sköndal högskola gjorde 
under 2014 går det att se i vilken utsträckning olika former av politiskt deltagande 
varierar med graden av engagemang inom idrott.  

I enkäten ställdes även frågor om personerna i studien själva utövar idrott och om 
de idrottat under uppväxten. Politiskt deltagande går att undersöka på flera olika 
sätt. Här ställdes frågor om deltagande i perioder mellan val, huruvida svars-
personen deltagit i upprop, demonstrationer, köpstrejk eller bojkott, skrivit på 
namnlistor eller kontaktat någon tjänsteman eller politiker i syfte att påverka dem 
i en samhällsfråga. Utifrån dessa svar kan man statistiskt undersöka om, och hur 
mycket, sannolikheten att en person ska delta politiskt varierar av att personen:  

� arbetar ideellt för en idrottsorganisation,  
� har idrottat i förening under uppväxten,  
� inte har idrottat i förening under uppväxten. 

 
Utifrån de teorier som beskriver sambandet mellan föreningsdeltagande och poli-
tiskt deltagande går det att göra antaganden om vilka samband som borde finnas. 
Teorierna som mer generellt betonar betydelsen av att delta i föreningslivet, oavsett 
vilken verksamhet föreningen bedriver, slår fast att föreningsaktiva också i genom-
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snitt oftare ägnar sig åt politiskt deltagande.38 Resultatet av de statistiska ana-
lyserna visar dock ingen koppling mellan de som uppgav att de arbetat ideellt inom 
en idrottsorganisation de senaste tolv månaderna och någon av de olika formerna 
av politiskt deltagande.  

Vidare pekar andra teorier på att det är av betydelse att personer deltar i förenings-
livet under uppväxten, för att de ska formas av föreningsaktiviteten.39 Vi undersökte 
därför huruvida de formativa åren har betydelse genom att studera i vilken utsträck-
ning de som uppger att de har idrottat under uppväxten har utfört vissa former av 
politiskt deltagande. 

 
Figur 2. Idrottande under uppväxt och beräknad sannolikhet för politiskt deltagande 
Not: (n=1 212) Skillnaderna mellan grupperna är statistiskt signifikanta. De beräknade sannolikheterna har 
skattats i logistiska regressionsanalyser som tagit hänsyn till socioekonomiska och demografiska faktorer.  
Källa: Frivilligundersökningen 2014. 
 

Figur 2 visar att sannolikheten för att de som har idrottat ska engagera sig politiskt 
är högre än för kategorin övriga (allt annat lika). De som uppger att de har idrottat 
i förening under uppväxten, men inte längre gör det, har något högre beräknad 

                                                                 
38 Se Putnam, R. D. (2000). Den ensamme bowlaren.  

39 Jfr. Quintelier, E. (2008). ”Who is politically active: The athlete, the scout member or the environmental 
activist? Young people, voluntary engagement and political participation”. Acta sociologica, vol. 51, nr. 4, s. 
355–370. 
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sannolikhet, ungefär dubbelt så hög, att kontakta en tjänsteman för att påverka i en 
samhällsfråga än övriga.  

En liknande skillnad finns för sannolikheten att kontakta en politiker i samma syfte. 
De som uppger att de har idrottat i förening under barndomen och inte längre gör 
det uppvisar i genomsnitt en högre beräknad sannolikhet för att kontakta en 
politiker.  

Även om det inte utifrån dessa data går att uttala sig om något orsakssamband, 
tyder resultaten ändå på att det främst är de som har idrottat i förening under 
uppväxten som har en större benägenhet att delta i vissa former av politiskt 
deltagande. Detta skulle kunna tolkas som att de teorier som betonar betydelsen av 
att vara föreningsaktiv under uppväxten får ett visst stöd.  

Idrottsorganisationers förmåga att påverka beslutsfattare 
I föregående avsnitt har sambandet mellan personligt engagemang inom idrotten 
och olika former av politiskt deltagande undersökts. Om vi ska se till den typen av 
förklaringar som främst tillskriver civilsamhället en roll som förmedlare av 
människors önskningar och krav på politisk förändring, bör vi även studera 
organisationernas roll. Idrottsorganisationer finns utbredda över hela Sverige och 
samlar en stor del av invånarna antingen som aktiva utövare eller utförare av ideellt 
arbete. Till skillnad mot många politiska organisationer och aktivistorganisationer 
samlar idrottens organisationer ofta en större andel aktivt involverade personer, 
både idrottare och ideellt arbetande, i rollen som exempelvis aktivitetsledare och 
funktionär eller förtroendevald. Idrottsorganisationerna intar därför en central 
ställning inom det svenska civilsamhället, i kraft av sin storlek sett till antalet 
personer. De finns över hela landet, och flest organisationer per invånare finns 
utanför storstadskommunerna och deras kranskommuner.40  

En annan fråga är huruvida idrottsorganisationer har något att göra med politik. 
Den forskning som berör förhållandet mellan civilsamhällets organisationer och 
politik har oftast intresserat sig för den typ som betecknas som intresse- eller 
aktivistorganisationer, det vill säga till exempel fack- och patientföreningar, eller 
miljöorganisationer. Idrottsorganisationer på lokal nivå har ofta betraktats som 
apolitiska och ointressanta att studera ur denna aspekt. I praktiken är det dock inte 

                                                                 
40 Riksidrottsförbundet (2012) se http://www.rf.se/Statistik/ 
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helt okomplicerat att klassificera dessa som helt frikopplade från politik. Gräns-
dragningen är inte alltid enkel att göra. Ett sådant exempel är hur organisationerna 
i fråga försöker att påverka beslutsfattare lokalt att investera skattemedel i idrotts-
anläggningar, och därmed agerar mer som en intresse- än fritidsorganisation.41  

För att undersöka i vilken utsträckning organisationer på det lokala planet i Sverige 
försöker att påverka beslutsfattare, gjordes år 2014 en enkät till ett slumpmässigt 
urval av ideella föreningar42 runtom i landet. Enkäten besvarades av 740 ideella 
föreningar och bland dem fanns 82 idrottsföreningar. Idrottsorganisationerna har 
ofta en lokal nivå bestående av individuella medlemmar, med paraplyorgani-
sationer på regional och nationell nivå. De svarande föreningarna är till övervä-
gande del lokala.43  

I figur 3 jämförs idrottsföreningar med övriga utifrån hur stor andel som kontaktat 
olika beslutsfattare under de senaste tolv månaderna i syfte att påverka dem i en 
fråga. Sammantaget visar enkätsvaren att föreningarna genom sin verksamhet i 
betydande omfattning försöker att påverka beslutsfattare och att påverkans-
försöken till den absolut största delen sker lokalt. Idrottsföreningarna avviker från 
övriga föreningar genom att de oftare har kontaktat tjänstemän i kommunerna och 
mer sällan rikspolitiker.44 Idrotten är till stor del en kommunal angelägenhet i 
Sverige. De flesta verksamheter sker lokalt och tar ofta kommunala anläggningar i 
anspråk. Det är därför inte förvånande att dess föreningar i första hand vänder sig 
till politiker och tjänstemän på denna nivå när de vill påverka beslut.   

 
 
 

                                                                 
41 Se t.ex. Beyers, J. m.fl. (2008). ”Researching interest group politics in Europe and elsewhere: much we study, 
little we know?” West European Politics, vol. 31, nr. 6, s. 1103–1128. 

42 De politiska partierna är exkluderade från urvalet.  

43 Endast tolv av de svarande föreningarna uppgav att de var någon form av paraplyorganisation.  

44 Dessa skillnader är statistiskt signifikanta. Chi2-test, p<0,000, respektive p<0,05. 



FÖRENINGSIDROTTENS POLITISKA OCH DEMOKRATISKA SAMBAND 

 

54 

Figur 3. Idrottsföreningars och övriga organisationers kontakter med olika typer av 
beslutsfattare (%) 
Källa: Enkät till ideella föreningar 2014. (n=740)  
 

Att ha kontaktat beslutsfattare är dock inte samma sak som att ha varit framgångs-
rik i sina påverkansförsök. Vidare analyser av enkätmaterialet pekar på vissa fak-
torer som betydelsefulla för att föreningarna ska uppfatta att kontakterna med 
lokala politiker och tjänstemän gav det resultat de önskat. De som uppfattar att 
kontakterna varit lyckade tillhör oftare en nationell paraplyorganisation, och att ha 
ett pågående samarbete med kommunen är den faktor som mest ökar sannolik-
heten för uppfattad framgång. Det är vanligare att idrottsföreningar tycker att deras 
kontakter med kommunala tjänstemän leder till önskat resultat, än övriga typer av 
föreningar gör.45  

Däremot uppfattar idrottsföreningarna att de mer sällan får gehör hos kommunens 
politiker. Av de svarande uppfattade 61 av 100 att de ofta eller mycket ofta var 
framgångsrika i sina kontakter med dessa, medan motsvarande siffra för övriga var 
67 av 100 (figur 4). Faktorer som samarbete med kommunen och att tillhöra en 
nationell paraplyorganisation är viktiga för framgång även i kontakter med 
kommunpolitiker, enligt de som svarat på enkäten. Av de föreningar, oavsett typ av 
verksamhet, som samarbetar med kommunen uppfattar omkring 84 av 100 att de 
ofta eller nästan alltid är framgångsrika i sina kontakter med kommunpolitiker. 

                                                                 
45 Det finns dock en större felmarginal kring detta samband, p<0,10. 
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Figur 4. Idrottsföreningar och övriga organisationer, uppfattad framgång i kontakt med 
kommunpolitiker och kommuntjänstemän 
Not: (n=659) Skillnaderna mellan grupperna är statistiskt signifikanta. De beräknade sannolikheterna har skattats 
i logistiska regressionsanalyser som har tagit hänsyn till organisationernas typ, medlemsantal, tillhörighet till 
paraplyorganisation samarbeten samt svarspersonernas kön och ålder.  
Källa: Föreningsundersökningen 2014. 
 

Utifrån den betydligt mer utvecklade forskningen om intresseorganisationers 
samverkan med det offentliga (staten) vet vi att de som väljer att samarbeta med 
staten kan göra detta i utbyte mot inflytande. Forskningen har beskrivit detta som 
en bytesrelation, där organisationerna kan få ett visst inflytande över politiska 
beslut mot att de i gengäld erbjuder sitt (och medlemmarnas) stöd för den förda 
politiken. Relationen kan vara fördelaktig för de inblandade. Samtidigt kan det 
uppfattas som problematiskt att icke folkvalda organisationer som inte kan ställas 
till svars i val kan utöva inflytande över politiken.46 

Sammanfattning 
Går det att dra några slutsatser kring vilken betydelse idrottslivet har för demokra-
tin i Sverige? Forskningen som undersökt föreningslivets, och mer specifikt idrot-
tens, betydelse för demokratin har många gånger utgått från generella teorier om 
civilsamhällets betydelse i demokratin. Men forskningen har också visat att den typ 

                                                                 
46 Se t.ex. Öberg, P. m.fl. (2011). ”Disrupted exchange and declining corporatism: Government authority and 
interest group capability in Scandinavia”. Government and Opposition, vol. 46, nr. 3, s. 365–391. 
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av föreningsliv som uppstår i ett land är beroende av de lagar och regler och det 
välfärdssystem som finns på plats.47 Att vara med i civilsamhället har i mångt och 
mycket betraktats som en del i att bli en samhällsmedborgare i Sverige och en del 
av ett större socialt sammanhang. Idrotten har här en betydelse, inte minst i kraft 
av sin storlek sett till antalet utövare, ledare och andra frivilliga som aktivt är invol-
verade inom ramen för idrottsorganisationernas verksamhet.  

Vi kan konstatera att det på ett individuellt plan förefaller som att det främst är de 
som har idrottat i förening under uppväxten som i större utsträckning än övriga har 
ägnat sig åt vissa former av politiskt deltagande. Resultatet skulle kunna tala för att 
föreningsidrottande är kopplat till politiskt deltagande främst om förenings-
idrottandet skett under uppväxten. En möjlig tolkning är att idrottsaktiva lär sig 
färdigheter inom idrotten som är av betydelse för framtida politiskt deltagande.48  

De undersökta idrottsföreningarna engagerar sig också genom att försöka påverka 
beslutsfattare främst på det lokala planet i frågor som berör deras verksamhet. 
Berörda föreningar utgör en viktig infrastruktur i det svenska civilsamhället. Å ena 
sidan kan påverkansförsöken betraktas som vitaliserande för demokratin, å andra 
sidan kan man betrakta dem som att den politiska jämlikheten utmanas, det vill 
säga medborgarnas lika möjlighet till inflytande. Idrotten i sig är heller inte perfekt 
jämlik. Det finns till exempel skillnader mellan könen, i och med att flickor som 
idrottar oftare kommer från hem där föräldrarna har akademisk utbildning och är 
födda i Sverige.49 På liknande sätt arbetar män oftare ideellt inom idrott än vad 
kvinnor gör. De möjligheter som idrottsföreningar och dess utövare har till politisk 
påverkan kan i vissa fall minska andra gruppers möjligheter att få sina krav 
tillgodosedda, då samhällets resurser ofta är begränsade. En medvetenhet kring 
detta är därför nödvändig.  

  

                                                                 
47 Schofer, E. m.fl. (2011). ”The Structural Sources of Associational Life”. American Journal of Sociology, vol. 
117, nr. 2, s. 539–585. 

48 Verba, S. m.fl. (1995). Voice and equality: Civic voluntarism in American politics, vol. 4.  

49 Blomdahl, U., Elofsson, S., Åkesson, M. & Lengheden, L. (2014). Segrar föreningslivet?. Ung livsstil nr 15, 
Stockholm: Stockholms stad 
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