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Inledning 

Bakgrund 

Jag har mycket att tacka den svenska idrottsrörelsen för. Trots många skrubbsår och stukade 

fötter har mitt deltagande i bland annat ett flertal fotbollsklubbar gett mig värdefull fysisk träning 

och bidragit till att jag mött många inspirerande personligheter. Denna uppsats kommer inte att 

utformas som en hyllning till dem. Istället kommer den att problematisera de förutsättningar som 

råder för en stor del av de svenska idrottsföreningarna – de föreningar som tillhör landsbygden. 

För den som tar en biltur genom Sverige är det inte svårt att se att det i näst intill varje liten by 

eller gårdssamling finns en stuga med ett klubbemblem på, ett fält med kritade planlinjer och ett 

promenadspår som leder in i skogen. Många är de människor som nyttjat dessa föreningars 

faciliteter. Men samhället genomgår ständiga förändringar som inte passerar obemärkt i någon del 

av landet, varken i staden eller i glesbygden. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att bidra till en ökad förståelse för de utmaningar som svenska 

idrottsföreningar på landsbygden ställs inför i en postmodern tidsålder.  Genom att diskutera och 

problematisera såväl potentiella hot som möjliga lösningsförslag hoppas jag kunna generera ny 

kunskap om de svenska landsbygdsföreningarnas situation. I uppsatsen försöker jag besvara 

följande frågeställningar: 

 Vilka värden förmedlas genom de studerade idrottsföreningarnas arbete?  

 Hur upplever informanterna att de studerade idrottsföreningarna påverkas av pågående 

samhällsförändringar? 

 Vilka eventuella problemområden kan skönjas i informanternas uttalanden om 

landsbygdsföreningarnas framtid? 

Tillvägagångssätt 

Forskningsmetoden grundad teori beskrevs för första gången i The Discovery of Grounded Theory: 

Strategies for Qualitative Reasearch av de amerikanska sociologerna Anselm Strauss och Barney 

Glaser 1967, men har sedan dess utvecklats och förgrenats i flera olika tillämpningar.1 Metoden 

kan betraktas som en samling systematiska men flexibla riktlinjer för att samla in och analysera 

kvalitativa data, en process som möjliggör att forskaren kan konstruera nya teorier som grundar 

sig i det insamlade materialet.2 Dessa data kan exempelvis bestå av händelser, interaktioner och 

ageranden som sker under observationer, uttalas i intervjuer eller finns nedtecknade i texter.3 Det 

är alltså datamaterialets innehåll som avgör analysens riktning och sedermera också forskningens 

                                                 
1 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2006), s. 375. 
2 Kathy Charmaz, Constructing Grounded Theory (London, 2011), s. 2. 
3 Ibid, s. 3. 
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resultat. I min studie har jag valt att använda mig av djupintervjuer för att samla in data, något 

som jag beskriver mer detaljerat under rubriken Materialinsamling.  

 Vid tillämpandet av grundad teori börjar forskaren utveckla sin analys redan i samband 

med att den första datan samlas in.4 Genom att under studiens gång regelbundet analysera, 

sortera och jämföra sådana delar av materialet som ter sig särskilt intressanta för det undersökta 

området kan forskaren så småningom börja namnge dessa data på ett sätt som avslöjar deras 

särskilda kännetecken.5 Detta kallas för ”kodning”, och mer om hur jag har gått till väga i den 

delen av forskningsprocessen förklarar jag under rubriken Analys med grundad teori.  

 I denna studie har jag främst inspirerats av den form av grundad teori som Kathy Charmaz 

redogör för i Constructing Grounded Theory – A Practical Guide Through Qualitative Analysis. Hon 

förklarar där att grundad teori snarare ska betraktas som en uppsättning generella principer än 

som formella regler, och att de metodologiska verktyg som hon erbjuder sina läsare bör användas 

flexibelt och på det sätt som forskaren anser vara bäst lämpat för den aktuella studien.6 Detta 

mycket öppna förhållningssätt till forskningsmetodologin har bidragit till att jag inte vid något 

tillfälle under studiens gång känt mig hindrad av mitt valda tillvägagångssätt. Jag har istället haft 

möjlighet nyttja de delar av metoden som främjat kreativa resultat på mitt forskningsområde utan 

att för den sakens skull förlora mig i ett metodologiskt ingenmansland. 

 En annan fördel med Charmaz syn på grundad teori är att hon i sin beskrivning av 

metoden uppvisar en tydlig förståelse för att forskaren ofta har en relation till forskningsområdet 

sedan tidigare, och att det därför ofta är svårt, om inte omöjligt, för denne att inta en helt neutral 

position i förhållande till de data som samlas in under studiens gång. Hon uppmanar därför sina 

läsare att reflektera kring sina förkunskaper under hela forskningsprocessens gång, och att 

samtidigt försöka förhålla sig så öppna som möjligt till de nya data som framkommer.7 Jag hade 

nämligen själv en viss kännedom om de idrottsföreningar och orter som studerats i 

undersökningen, något som i värsta fall skulle kunna begränsa min analytiska kreativitet och locka 

in mig i redan invanda tankebanor. Genom att ständigt påminna mig själv om mina egna 

förkunskaper på det sätt som Charmaz förespråkar har jag emellertid istället kunnat använda dem 

till min fördel. 

Teoretiskt urval 

De tre idrottsföreningar som ingår i min studie befinner sig alla inom ett begränsat geografiskt 

område i mellersta Sverige. Eftersom jag sedan tidigare hade en viss insyn i vilka föreningar som 

var verksamma i trakten sökte jag reda på kontaktuppgifter till ett antal klubbar som befann sig 

på mellan en och fyra mils avstånd från Vättersberg, en stad med omkring 60 000 invånare dit jag 

vid flera tillfällen reste med tåg under den period som datainsamlingen ägde rum. Att stadens 

namn förmodligen inte är bekant för läsaren beror på att det, liksom alla andra orts-, klubb- och 

                                                 
4 Juliet Corbin & Anselm Strauss, Basics of Qualitative Research 3e (Thousand Oaks, 2008), s. 57. 
5 Charmaz, s. 2f. 
6 Ibid, s. 9. 
7 Ibid, s. 17. 
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personnamn i denna uppsats, är fiktivt, något som jag kommer att återkomma till under rubriken 

Forskningsetisk och metodologisk reflektion. Under hela genomförandet av min studie tillämpade jag ett 

så kallat ”teoretiskt urval”, vilket innebär att jag strävade efter att göra intervjuer med sådana 

personer som jag ansåg kunde maximera mina chanser till att bilda nya teoretiska begrepp samt 

att upptäcka kopplingar mellan dessa.8 De informanter jag sökte skulle därför gärna ha god 

kännedom om den egna föreningens dagliga verksamhet och insikt i såväl dess historiska 

utveckling som dess framtidsvisioner. Jag bedömde att jag hade störst möjlighet att finna sådana 

informanter bland personer som var aktiva i de studerade föreningarnas respektive styrelser.  

 Inför varje intervju kontaktades informanterna först via telefon, varpå jag presenterade 

studiens syfte och upplägg samt frågade om de var villiga att delta. En av de första personer jag 

talade med var Lars, styrelseordförande i föreningen Rydhammars IF. Han visade stort intresse 

för mitt arbete och hjälpte mig att komma i kontakt med Thomas, styrelseledamot i Rydhammars 

IF och Göran, styrelseordförande i föreningen Lammsätters GIF. Den första intervjun gjordes 

med dessa tre personer i Lars hem kort därefter. Under denna intervju fick jag reda på att 

Rydhammars IF och Lammsätters GIF sedan några år tillbaka hade utvecklat ett samarbete 

tillsammans med ett antal andra ideella föreningar i trakten, däribland idrottsföreningen IK 

Lervik. Av denna anledning hörde jag av mig till Jennie, nybliven styrelseordförande och Roger, 

före detta vice ordförande i denna förening och bad dem medverka i studien. Den andra 

intervjun gjordes således med dessa två personer i IK Lerviks klubbstuga. Efter att materialet från 

dessa intervjuer kodats och analyserats en första gång kvarstod emellertid fortfarande vissa 

kunskapsluckor, i synnerhet när det gällde det tidigare nämnda samarbetet mellan klubbarna. För 

att få mer information om hur detta samarbete fungerade kontaktade jag därför Camilla, 

utbildningskonsulent på SISU Idrottsutbildarna och detta företags kontaktperson mot de 

studerade klubbarna. Jag genomförde kort därpå min sista intervju på hennes kontor i 

Vättersberg, och därefter kunde jag på allvar gå vidare med analysarbetet.  

 När jag inledde sökandet efter lämpliga informanter hade jag alltså ingen bestämd 

uppfattning om hur många informanter som till slut skulle komma att ingå i undersökningen, 

eller ens vilka föreningar de skulle vara verksamma i. Genom kontakten med Lars fick jag 

kunskap om det samarbete som föreningarna i Vittsjödalen hade utvecklat i tillsammans med 

SISU Idrottsutbildarna, och på så sätt erhöll jag även tillträde till det fält som behandlas i studien.  

Lars blev således för mig vad Martyn Hammersley och Paul Atkinson benämner som en grindvakt, 

en person vars kontakter eller formella poster ger dem kontroll över möjligheter som andra 

saknar.9 Genom att använda mig av ett teoretiskt urval kunde jag sedan välja ut de övriga 

informanterna utifrån det material som framkom i intervjuerna. De klubbar som informanterna 

representerar bedriver sin verksamhet på orter som alla ligger i området Vittsjödalen, men de 

befinner sig på förhållandevis olika avstånd från staden Vättersberg. Närmast Vättersberg ligger 

Lervik (ca 10 km) följt av Rydhammar (ca 19 km) och Lammsätter (ca 32 km).  

                                                 
8 Corbin & Strauss, s. 143. 
9 Martyn Hammersley & Paul Atkinson, Ethnography (London, 2007), s. 27. 
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Att jag i studien benämner dem som ”landsbygdsföreningar” har ingen annan teknisk förklaring 

än att deras verksamhetsplatser ligger förhållandevis långt från närmaste större samhälle samt att 

dessa orter alla kännetecknas av en icke-urban bebyggelse.10 

Materialinsamling 

Intervjuer har länge betraktats som en användbar datainsamlingsmetod inom olika typer av 

kvalitativ forskning.11 I min studie valde jag att nyttja så kallade semistrukturerade intervjuer, vilket 

innebar att samtalet mellan mig och informanterna kretsade kring i förväg bestämda teman. 

Intervjuformen är emellertid ändå förhållandevis flexibel, vilket gav mig god möjlighet att 

improvisera och följa upp ämnen och uttalanden som jag upplevde som särskilt intressanta.12 

Mina frågeteman var vid det första intervjutillfället mycket öppet formulerade, men blev sedan 

något mer koncentrerade inför de två återstående intervjuerna eftersom jag då kunnat 

omformulera min intervjuguide utifrån den data jag redan samlat in. 

 Som jag tidigare nämnt under rubriken Teoretiskt urval gjordes de två första intervjuerna 

med grupper av informanter medan den sista genomfördes som en enskild intervju. I boken Den 

kvalitativa forskningsintervjun förklarar Steinar Kvale att de så kallade gruppintervjuerna minskar 

forskarens kontroll över intervjusituationen, vilket innebär att ”priset kan bli att en relativt 

kaotisk datainsamling och svårigheter att systematiskt analysera alla åsikter som korsar 

varandra”.13 Några sådana problem upplevde emellertid inte jag, varken vid intervjutillfället eller 

vid analysen av uttalandena. Tvärtom kunde jag istället dra nytta av den dynamik som uppstod 

när informanterna tillsammans diskuterade mina valda frågeteman och bekräftade eller 

dementerade varandras åsikter, och jag anser därför att användandet av gruppintervjuer snarast 

har berikat mitt material. Dessutom ringde jag vid skilda tillfällen upp två av informanterna för att 

ställa några korta, kompletterande frågor efter att intervjuerna genomförts. Detta gjordes i det 

första fallet för att bekräfta att jag tolkat ett av informantens uttalanden korrekt, och i det andra 

fallet för att jag skulle kunna ställa följdfrågor om ett tema som jag inte ansåg hade utforskats 

tillräckligt grundligt vid det aktuella intervjutillfället. Sammanlagt innehöll mitt material omkring 

sex timmars intervjutid med sex olika informanter.  

Analys med grundad teori 

Vid användande av grundad teori sker datainsamling och analys i en ständig växelverkan med 

varandra.14 Direkt efter att jag transkriberat (nedtecknat på papper) den första intervjun började 

jag därför koda den insamlade datan, vilket i praktiken innebar att jag markerade och namngav 

sådana ord och diskurser som jag ansåg var av särskilt analytiskt värde för min fortsatta 

                                                 
10 Jan Amcoff, Samtida bosättning på svensk landsbygd (diss., Uppsala, 2000), s. 24. 
11 Charmaz, s. 25. 
12 Bryman, s. 301f. 
13 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund, 1997), s. 97. 
14 Bryman, s. 375. 
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materialinsamling.15 Genom att regelbundet och systematiskt jämföra de kodade uttalandena med 

varandra samt skriva memos (korta analytiska kommentarer) för att minnas mina tankegångar, 

kunde jag sortera de kodade uttalandena så att de bildade så kallade analytiska kategorier. Dessa 

kategorier symboliserade de teoretiska mönster vars betydelse och samverkan ligger till grund för 

studiens resultat.16 Vid de tillfällen som jag upptäckte luckor eller oklarheter i materialet kunde jag 

kontakta informanterna via telefon för att ställa kompletterande frågor, eller helt enkelt boka in 

ännu ett intervjutillfälle (varav båda saker också skedde). Den större delen av arbetet utfördes 

med hjälp av min personliga dator, där ett vanligt textredigeringsprogram gav mig goda 

möjligheter att använda färgkoder för att markera viktiga uttalanden. Därefter kunde jag att 

sortera dem genom enkla ”klipp-och-klistra”-kommandon och att jämföra dem genom att föra in 

dem i ett och samma dokument. Mina memos kunde sedan också föras in i detta dokument och 

riskerade därför aldrig att försvinna eller glömmas bort. När jag kände att de teoretiska mönstren 

inte kunde förtydligas mer samt att inga luckor i materialet längre fanns, hade jag uppnått det som 

kallas teoretisk mättnad.17 Jag avbröt då datainsamlingen och började istället nedteckna mina 

resultat, vilka jag redogör för längre fram i studien under rubriken Analys. 

Forskningsetisk och metodologisk reflektion 

Under den tid som studien ägde rum ställdes jag inför ett flertal olika etiska överväganden i 

kontakten med informanterna, och här förklarar jag hur några av dem kom att få betydelse för 

textens slutgiltiga form och innehåll. I Den kvalitativa forskningsintervjun förklarar Steinar Kvale att 

etiska spörsmål inte kan behandlas vid något enskilt stadium av en intervjuundersökning, och att 

det därför är viktigt att under hela forskningsprocessen reflektera över hur sådana problem kan 

påverka studiens resultat. De områden som Kvale lyfter fram som särskilt viktiga är att ”erhålla 

undersökningspersonernas informerade samtycke till att delta i undersökningen, att säkra 

konfidentialitet och överväga de konsekvenser som kan följa av undersökningen för 

intervjupersonernas del.”18 Några av dessa frågor blev också särskilt aktuella i min studie.  

 För att kunna försäkra informanterna om att de data som samlades in till undersökningen 

inte kommer att kunna kopplas till dem personligen och på så vis påverka deras privatliv är det 

brukligt att forskaren anonymiserar uppgifter som person- och ortsnamn vid publicerandet av 

studiens resultat.19 Ett sådant förfarande kan till och med betraktas som en forskares skyldighet.20 

Detta blev problematiskt för mig av flera olika anledningar. För det första hade flera av 

informanterna någon form av relation till varandra, dels i sina roller som föreningsaktiva men i 

många fall även privat. Eftersom informanterna således samtalade sinsemellan kände majoriteten 

av dem till vilka andra som deltagit i intervjuer för studien, och de var alltså inte anonyma inför 

varandra. För det andra uttryckte några av informanterna en försiktig önskan om att föreningens 

                                                 
15 Charmaz, s. 45. 
16 Ibid, s. 3.  
17 Bryman, s. 376. 
18 Kvale, s. 105. 
19 Ibid, s. 109. 
20 Oscar Pripp, ”Reflektion och Etik” i Etnologiskt fältarbete, red. Lars Kaijser & Magnus Öhlander (Lund, 1999), s. 52. 
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namn skulle få finnas kvar i texten utan att fingeras, eftersom detta skulle kunna gynna klubben i 

marknadsföringssyfte. Dessa personer var alltså inte själva särskilt måna om sin anonymitet. För 

det tredje skulle det dessutom kunna tänkas att den typ av samarbete som föreningarna bedriver 

och som jag beskriver i studien är förhållandevis ovanligt i Sverige, och att föreningarna och dess 

aktiva därför skulle kunna spåras upp av nyfikna läsare.  

 Trots dessa svårigheter beslutade jag mig emellertid ändå för att göra mitt bästa för att 

anonymisera de uppgifter som informanterna lämnade, och jag anser själv att resultatet blev 

lyckat. Samtliga orts-, klubb- och personnamn som nämns i studien har alltså fingerats. Jag 

bedömde helt enkelt inte att det faktum att informanterna från de olika föreningarna kände till 

varandras medverkan i studien rättfärdigade att uppgifterna som framkom helt kunde 

avanonymiseras. Att vissa av informanterna till och med bad mig att låta den egna föreningens 

riktiga namn publiceras i uppsatsen kunde jag tyvärr heller inte ta hänsyn till, eftersom detta skulle 

medföra att konfidentialiteten riskerades även för de andra personerna som medverkat. I några av 

mina senare intervjuer framkom dessutom information som försäkrade mig om att föreningarnas 

samarbetsform inte är så ovanlig att informanternas identiteter riskerade att avslöjas genom mina 

detaljerade beskrivningar av den. Osäkerheten kring mina möjligheter att anonymisera materialet 

ledde emellertid till att jag i de allra första intervjuerna inte vågade garantera mina informanter 

fullständig anonymitet, något som tvingat mig att se mer kritiskt på den information som 

framkom i dessa samtal. Även om ingen av informanterna uttryckte någon tvekan till att delta 

trots att de inte var helt säkra på huruvida deras namn skulle komma att fingeras eller ej, måste 

jag ändå utgå från att de uppgifter som lämnades under intervjun delvis hade kunnat vara 

annorlunda om informanterna känt till att deras identiteter skulle förbli okända för allmänheten.  

Tidigare studier 

Studier av svensk landsbygdsutveckling 

Under 1900-talets senare hälft inträffade en del samhälleliga förändringar som kom att få 

fundamentala konsekvenser för svenska städers och tätorters utveckling.21 Lars Nilsson, 

professor i stads- och kommunhistoria vid Stockholms universitet, redogör för denna process i 

sin bok Efter industrialismen – Urbanisering och tätortsutveckling i Sverige 1950-2005. Han förklarar där 

att ”de avslutanden decennierna på 1900-talet kännetecknades av stor urban turbulens, och 

tendensen fortsatte in i det nya seklet.”22 Detta konstaterande har delvis inspirerat syftet med 

denna undersökning, som berör hur landsbygdsföreningarnas verksamhet påverkas av pågående 

samhällsförändringar. Nilsson menar också att det svenska samhället sedan 1950 har präglats 

mycket av bland annat den tilltagande globaliseringen, en avindustrialisering av västvärlden samt 

en förändring i den politiska inriktningen som innebar en minskad roll för den offentliga sektorn 

och en allt större tilltro till marknadskrafter och det privata näringslivet. Tillsammans med de 

                                                 
21 Lars Nilsson, Efter industrialismen: Urbanisering och tätortsutveckling i Sverige 1950-2005 ( Stockholm, 2011), s. 117. 
22 Ibid, s. 119. 
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framsteg som under samma tid gjordes inom informationsteknologin innebar denna 

samhällsomvandling en kraftfull förändring för städers, orters och regioners utveckling.23 Numera 

utvecklas svenska tätorter ”inte isolerat och av egen kraft utan agerar och reagerar på händelser 

långt utanför de egna gränserna.”24 Mer om hur dessa förändringar kan tänkas ha påverkat 

samhället samt hur detta har influerat min studie redogör jag för under rubriken Teoretiska 

utgångspunkter.  

 I många tidigare studier har man använt begreppsparet ”ruralt/urbant” för att särskilja 

staden från glesbygden. I sin avhandling Samtida bosättning på svensk landsbygd ger emellertid Jan 

Amcoff, lektor vid kulturgeografiska institutionen vid Uppsala universitet, en bild av 2000-talets 

landsbygd som får detta perspektiv att framstå som förlegat. Han förklarar där att de senaste 

decenniernas utveckling av kommunikationer har lett till att gränserna mellan staden och 

glesbygden delvis har suddats ut, eftersom ”vår tids stora pendlingsmöjligheter har möjliggjort 

bosättning några mil utanför en tätort utan att ge avkall på dess utbud av service, arbetstillfällen 

etc.”25 För att definiera icke-tätbebyggda områden som har daglig tillgång till serviceorter och en 

varierad arbetsmarknad lanserades år 1989 begreppet ”urbaniserad glesbygd”.26 Detta begrepp 

utgör också en bra beskrivning av det fält som jag har befunnit mig på under studien. De 

föreningar som jag beskriver ligger alla inom mellan 10 och 40 kilometer från kommunens 

huvudort, och de befinner sig alltså i en form av landsbygd som alltmer förlorar sin egen rurala 

identitet genom att den knyts till staden. Av denna anledning har därför även Jan Amcoffs 

avhandling fungerat som inspirationskälla för mitt val av forskningsområde och bidragit med 

idéer till utformandet av studiens frågeställningar.  

Studier av svenska idrottsföreningar 

Som en ingång till min studie av idrottsföreningar på landsbygden har jag även tagit del av flera 

skildringar av svensk idrottskultur. En av dem är Tore Brännbergs avhandling Bakom kulisserna. 

Brännberg ger där en detaljerad redogörelse av hur Sveriges Riksidrottsförbund beskriver sin 

idealbild av framtida föreningsliv i ett visionsdokument från 1986. Där beskrivs något som kallas 

för ”Den goda föreningen”, en typ av förening som ”har helhetssyn, ger medlemmen trygghet 

och gemenskap, är demokratisk, ger möjlighet till delaktighet, är öppen och dynamisk, fungerar 

som generationsbro och är jämlik.”27 Han menar också förhoppningen om att skapa ”Den goda 

föreningen” framför allt har fått fäste i landsbygdsföreningar, och att idrottsklubbarna på 

landsbygden fått en större betydelse för den lokala identiteten än vad klubbar i stadsmiljö kommit 

att få.28 

 Dessutom har jag också tagit del av de framtidsprognoser för svenskt föreningsliv som 

publicerats i antologin Turbulens i rörelsen från 1991. I synnerhet har jag inspirerats av Jan 

                                                 
23 Ibid, s. 118f. 
24 Ibid, s. 119. 
25 Amcoff, s. 23. 
26 Ibid, s. 22. 
27 Tore Brännberg, Bakom kulisserna (diss., Floda, 1998), s. 12. 
28 Ibid, s. 13. 
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Lindroths artikel ”Inget träd växer till himlen” samt Lars Inge Ströms antologi 

”Glesbygdsföreningen”, då de behandlar just sådana frågeställningar som är aktuella i min studie. 

En viktig slutsats i båda dessa artiklar är att det finns ett särskilt stort behov av idrottsföreningars 

existens på landsbygden. Lindroth menar att detta beror på att det på större orter finns ”ett 

mycket mera varierat idrottsutbud som inte i samma utsträckning förutsätter medlemskap i 

föreningar. Behovet av nöjen och sociala kontakter kan tillgodoses i andra former. Slutsatsen blir 

att idrottsföreningarna kommer att behövas mer i glesbygden än i tätorterna.”29 Ström lägger 

istället tonvikt vid att idrottsföreningar, tack vare sin centrala position i samhället, är en viktig 

mobiliseringsfaktor för samhällsförändringar, och en av utgångspunkterna i hans studie är därför 

att ”idrottsföreningen i glesbygden antas ha en roll som innefattar flera andra funktioner än att 

organisera och genomföra idrott och motion.”30 Kunskaperna från dessa artiklar har inte använts 

för att utveckla intervjufrågor eller frågeställningar, utan istället fungerat som vägledande och 

jämförande material under analysprocessen. 

Teoretiska utgångspunkter  

Det postmoderna samhället 

Under författandet av denna uppsats har jag låtit mig influeras av Zygmunt Baumans syn på 

postmodernitet, vilket till viss del kommit att påverka hur jag har tolkat informanternas 

uttalanden om samhällsförändringar i studien. Idén om postmodernitet grundar sig i tanken om 

att ett nytt slags samhälle är på väg att bildas, eller att vi är på väg in i ett nytt stadium av 

kapitalismen.31 Förändringarna är av såväl social som kulturell karaktär, och spridningen av dem 

har eskalerat i takt med den ökade globaliseringen och användandet av modern 

kommunikationsteknologi.32 Allra främst kan förändringarna sägas bero på att de västerländska 

länderna har omvandlats från ett industrisamhälle till ett tjänstesamhälle.33 Eller, som Zygmunt 

Bauman beskriver det, ”från ett ’samhälle av producenter’ till ett ’samhälle av konsumenter’ och 

följaktligen från ett samhälle styrt av arbetsetiken till ett samhälle styrt av 

konsumtionsestetiken.”34  

 Det är svårt att beskriva övergången från modernitet till postmodernitet utan att lägga 

någon moralisk värdering i dessa samhällsförändringar. David Lyon, professor i sociologi vid 

Queens University, förklarar i boken Postmodernitet att vissa forskare (exempelvis Daniel Bell) ser 

postmoderniteten som ett framåtskridande, medan andra (bland annat Jean-Francois Lyotard) är 

mer tveksamt inställda till om utvecklingen verkligen påverkar samhällets individer på ett positivt 

sätt.35 Zygmunt Bauman tillhör de sistnämnda. Han menar det postmoderna 

                                                 
29 Jan Lindroth, ”Inget träd växer till himlen” i Turbulens i rörelsen, red. Johnny Andersson (Stockholm, 1991), s. 49. 
30 Lars Inge Ström, ”Glesbygdsföreningen” i Turbulens i rörelsen, red. Johnny Andersson (Stockholm, 1991), s. 135. 
31 David Lyon, Postmodernitet (Lund, 1998), s. 16. 
32 Ibid, s. 28f. 
33 Ibid, s. 51. 
34 Zygmunt Bauman, Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen (Göteborg, 1998), s. 10. 
35 Lyon, s. 52. 
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konsumtionssamhället är ett individualiserat samhälle, samt att övergången dit har medfört att 

arbetslösa, fattiga, eller andra ”otillräckliga konsumenter” ofta betraktas som en börda för de 

individer som har råd att konsumera.36 Här är också ”den individuella friheten allenarådande; den 

är det värde efter vilket alla andra värden värderas och den måttstock mot vilken alla 

överindividuella regler och beslut ska mätas.”37 Ett annat problem med det postmoderna 

samhället är att globaliseringen och de ökade kommunikationerna har gjort att världen ter sig mer 

ombytlig och föränderlig. Bauman förklarar att ”det mänskliga handlandet [inte har] blivit mindre 

bräckligt och ostadigt; det är den värld som det försöker skriva in sig i och orientera sig efter som 

tycks ha blivit mer bräcklig och ostadig. Hur kan man leva sitt liv som pilgrimsfärd, om 

helgedomarna flyttas runt, profaneras, heliggörs och sedan avheliggörs igen under en tidsperiod 

som är mycket kortare än den tid det tar att nå dem? Hur kan man investera i en livslång insats 

om dagens värden tvunget skrivs ner eller upp under morgondagen? Hur kan man förbereda sig 

för livets uppgift om mödosamt förvärvade färdigheter ena dagen är en tillgång och andra dagen 

blir en belastning?”38 Bauman menar att denna ombytlighet skapar en känsla av osäkerhet hos 

många individer, men att den rädslan är ett pris som måste betalas för de nya individuella 

friheterna.39  

Begreppen Gemeinschaft & Gesellschaft 

Vid analysen av informanternas uttalanden har jag även inspirerats av Ferdinand Tönnies 

samhällssyn, och i synnerhet de av honom myntade begreppen Gemeinschaft och Gesellschaft. Dessa 

begrepp kan sägas representera två olika världsbilder, där Gemeinschaft symboliserar familjära 

och ömsesidiga förhållanden och Gesellschaft symboliserar individualistiska och mekaniska 

förhållanden.40 Johan Asplund, professor emeritus i socialpsykologi vid Lunds universitet, 

redogör i boken Essä om Gemeinschaft och Gesellschaft för begreppsparets betydelse i vår samtid. Han 

förklarar där att betraktandet av samhället som ett Gemeinschaft innebär att uppfatta andra 

människor som ”bröder” eller ”systrar”, att uppfatta språket som en naturligt uppkommen 

”gemenskapens röst” och att se arbete som ett belönande självändamål. Att däremot betrakta 

samhället som ett Gesellschaft innebär att världen uppfattas som en marknad där andra 

människor är konkurrenter, att språket ses som en instrumentell uppfinning och arbete som 

någonting som enbart görs i syfte att skapa personlig ekonomisk vinning.41 I sin ursprungliga text 

från 1887 gav Tönnies uttryck för att Gemeinschaft fått ge vika för Gesellschaft under 

västvärldens utveckling de senaste århundradena. Asplund menar emellertid att ”ett 

Gemeinschaft kan leva kvar i ett sedan länge etablerat Gesellschaft som en bottensats eller ett 

kollektivt undermedvetet.”42 De två begreppen är alltid delvis sammankopplade, eftersom ” inget 

                                                 
36 Zygmunt Bauman, Det individualiserade samhället (Göteborg, 2002), s. 94. 
37 Zygmunt Bauman, Vi vantrivs i det postmoderna (Göteborg, 1997), s. 9. 
38 Ibid, s. 121.  
39 Bauman (2002), s. 110. 
40 Ferdinand Tönnies, Community and Civil Society (Cambridge, 2001), s. 17ff. 
41 Johan Asplund, Essä om Gemeinschaft och Gesellschaft (Göteborg, 2000), s. 66-77. 
42 Ibid, s. 91. 
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Gemeinschaft kan vara ett rent Gemeinschaft utan innefattar alltid också gesellschaftpräglade 

inslag, och omvänt är ett Gesellschaft aldrig ett rent Gesellschaft utan innefattar alltid 

gemeinschaftpräglade inslag.”43 I analysen av informanternas uttalanden har jag använt mig av 

begreppsparet Gemeinschaft och Gesellschaft som ett språkligt såväl som analytiskt verktyg, 

samtidigt som analysens riktning har präglats av Asplunds syn på de två samhällsordningarna som 

ständigt sammanflätade. 

Analys 

Under kodningen av den insamlade datan från intervjuerna kunde jag utläsa vissa teoretiska 

mönster som bland annat berör hur informanternas olika klubbtillhörigheter påverkar hur de 

betraktar maktförhållanden mellan stad och landsbygd, hur de positionerar sig i förhållande till 

staden samt i deras bedömning av vilka samhällsförändringar som kan medföra problem för 

föreningslivet. I nedanstående analysdel redogör jag för hur jag har tolkat informanternas 

uttalanden samt vilka vetenskapliga källor jag jämfört dem med. 

Föreningsarbetet - för gemenskapens och ungdomarnas skull 

Ett viktigt inslag i min studie har varit att undersöka vilken funktion de aktiva anser att 

idrottsföreningar bör ha i samhället, såväl generellt sett som lokalt i orten. På så vis har jag också 

kunna tyda vilka värden som genomsyrar klubbarnas arbete. I intervjuerna framkommer det att 

de verksamma i alla de tre studerade föreningarna anser att deras respektive klubbar bör sträva 

efter att ha en så bred verksamhet som möjligt. Ingen ska ställas utanför, utan gemenskap är ett 

ledord som yttras av så gott som samtliga informanter. Exempelvis besvarar Göran frågan om 

Lammsätters GIF:s betydelse för den egna bygden på följande sätt: 

[Intervjuare]: Vad gör föreningen för nytta för orten då? Alltså här, hur ser ni på er roll i 

Lammsätter? 

[Göran]: Ja, jag vill säga att vi försöker att hålla verksamhet så att hela samhället och trakten 

runt omkring ska kunna känna att här finns det aktiviteter som alla kan delta i. Och man vill 

liksom fånga upp alla ungdomar som vill göra någonting i en meningsfull verksamhet. 

Görans uttalande visar också på en annan inriktning som är signifikativ för de studerade 

föreningarna. Även om informanterna gärna lyfter fram gemenskapen för samtliga ortsinvånare 

och ibland även diskuterar folkhälsofrågor som berör individer oavsett ålder, så tilldelas 

ungdomar ofta en särskild plats i deras uttalanden om föreningslivets betydelse. Lite senare under 

samma intervju återkommer informanterna till föreningarnas arbete med ungdomar, och de 

förklarar då följande: 

[Lars]: Man måste komma ihåg att vi i idrottsföreningarna är ju den del av samhällsfunktionen 

som har hand om, vad ska vi säga, sextio till sjuttio procent av ungdomarna. Så att där fyller vi 

                                                 
43 Ibid, s. 42. 
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en viktig roll, att få dem på rätt köl, liksom att… Ja, det finns ju vissa koder inom idrotten som 

man måste lära ut. Vi har ju policyprogram och lite sådana saker. 

[Göran]: Javisst, värdegrundfrågorna inte minst! 

[Thomas]: Nej, just det. 

[Göran]: Nej, det… Det tycker jag är en väldigt stor uppgift just för idrottsföreningarna.  

Informanterna från Rydhammars IF och Lammsätters GIF anser alltså att deras respektive 

föreningar bör arbeta aktivt med att lära ut etiska koder och undervisa de unga medlemmarna i 

värdegrundsfrågor. Att idrottsföreningars verksamhet traditionellt sett har betraktats som 

fostrande för barn och ungdomar nämns bland annat av Per Nilsson, generaldirektör för 

Ungdomsstyrelsen, i förordet till boken Unga och föreningsidrotten. 44 Denna bild tycks alltså i allra 

högsta grad delas av de informanter som deltagit i min studie. För Roger, som på olika sätt varit 

aktiv inom IK Lerviks verksamhet i omkring femtio år, är tron på föreningslivets moraliserande 

inverkan på ungdomar så stark att han menar att själva medlemskapet kan hämma brottslighet. På 

min generella fråga om idrottsrörelsens samhällsuppgifter associerar han direkt till dess förmåga 

att stävja ungdomsbrottslighet: 

[Intervjuare]: Vad tror ni att idrottsföreningar har för uppgift i samhället? 

[Roger]: Jag tror att de har en stor uppgift, faktiskt. För att… Ja, vad skulle ungarna göra 

annars? Annars blir det väl kanske mycket, att det blir skadegörelse och sådana saker.  

[Intervjuare]: Ja? Att sysselsätta ungdomar? 

[Roger]: Jo, jo. Javisst. Nej, men är man med i en förening, då vet man att då ska man inte åka 

runt och slå sönder fönsterrutor. Och här har det ju peppar peppar varit lugnt bra länge.  

Flera av informanterna yttrar liknande åsikter om att barn och ungdomar måste stimuleras på 

”rätt sätt” och lära sig särskilda moraliska ”koder” för att inte utveckla kriminella beteenden. 

Dessutom utgör idrottsföreningens aktiviteter en arena för kontakt mellan unga och vuxna, vilket 

kan bidra till att skapa personliga band dem emellan. Detta, menar informanterna, är ytterligare 

en anledning till att föreningsverksamheten förebygger ungdomskriminalitet. Lars och Thomas 

berättade exempelvis att de har upplevt en minskad skadegörelse i Rydhammar under de senaste 

åren, i synnerhet på skolan och vid badplatsen. Jag frågade då om informanterna ansåg att 

föreningarnas ökade fokus mot ungdomar kunde ha bidragit till detta, och de svarade mig på 

följande sätt: 

[Intervjuare]: Men tror ni att föreningsarbetet kan ha någon roll i det liksom, alltså att ni… 

[Lars]: Ja, jag är ju övertygad om det. 

                                                 
44 Ungdomsstyrelsen, Unga och föreningsidrotten (Stockholm, 2005), s. 3. 
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[Thomas]: Ja, javisst, genom fo… fostran! Sen, sen ger man… Man lär känna ungdomarna, och 

ungdomarna vet vem man är, va.  

[Intervjuare]: Ja? 

[Thomas]: Och då blir det en skam om de skulle göra någonting. Om de skulle bli påkomna av 

någon som de känner, som kan föra det vidare till och med. Och som vet vilka de är, liksom.  

[Göran]: De får på sikt en, ska vi kalla det för ”normal” inställning till att man sköter sig, om 

man håller på med föreningslivet och verksamhet inom föreningarna.  

Det är dessutom inte bara de betalande medlemmarna som utnyttjar idrottsföreningen som 

mötesplats, utan klubbarnas aktiviteter lockar även personer som inte själva deltar aktivt i 

aktiviteterna. Jennie, styrelseordförande i IK Lervik, upplever att föreningen fungerar som ett 

slags samlingsplats för ortsinvånarna. Under ett samtal om vilka förväntningar de boende i Lervik 

har på klubben förklarar hon följande: 

[Jennie]: Jag tror också att det är rätt många som inte själva är så aktiva som går upp och tittar 

på fotboll eller som ser det lite som så här… som en samlingsplats, eller… 

[Roger]: Jo. 

[Jennie]: … eller något som händer liksom. 

[Roger]: Många har ju barn och barnbarn vet du, som går och tittar på det. Eller man kollar på 

kompisarna. 

Den bild som informanterna ger av sina respektive föreningar har många likheter med 

Riksidrottsförbundets ideal, ”Den goda föreningen”. I Bakom kulisserna förklarar Tore Brännberg 

sådana föreningar ofta strävar efter att ge sina medlemmar trygghet och gemenskap samt att 

fungera som en ”generationsbro”, egenskaper som informanterna i min studie många gånger ger 

uttryck för att värdesätta. ”Den goda föreningen” styrs av värderingar som kan sägas grunda sig i 

en gemeinschaftpräglad samhällsbild, då banden mellan dess medlemmar framstår som mycket 

familjära och klubben ofta blir en del av den lokala identiteten. 45 Brännberg förklarar också att 

denna typ av föreningar inte nödvändigtvis betraktar själva idrottsutövandet som sitt enda syfte, 

utan att de istället ofta strävar efter att ”ta ett större socialt ansvar genom att anordna aktiviteter 

av socialt värde som ligger utanför föreningens ordinarie verksamhet.”46 Detta stämmer väl in på 

de föreningar som studerats i min undersökning, då dessa bland annat arrangerar bilbingo, 

tipspromenader, driver fritidsgård och motionsgym, spolar skridskobanor, ordnar 

midsommarfester och sköter om badplatser. Sådana typer sociala aktiviteter utgör en mycket stor 

del av arbetet i några av de studerade föreningarna, och som jag snart kommer att visa kan de till 

viss del sägas ha övertagit rollen som dessa klubbars primära verksamhet. 

                                                 
45 Brännberg, s. 12f. 
46 Ibid, s. 12. 
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Samhällsförändringarnas inverkan på föreningslivet 

Under samtalen med informanterna framgår det tydligt att de orter som de studerade 

föreningarna är verksamma i har genomgått stora förändringar under det senaste decenniet. 

Gemensamt för dem alla är att de drabbats av nedläggning av olika delar av den lokala 

samhällsservicen, då bland annat postkontor, bensinmackar och affärer har slagit igen portarna. 

På vissa håll har denna omvandling ännu inte upphört, utan i Lammsätter stänger den sista 

livsmedelsaffären först några veckor efter att intervjun sker. På samma ort diskuteras även en 

nedläggning av den kommunala skolan. Informanterna menar att denna utveckling beror på 

ändrade levnadsvanor hos bygdens invånare, något som delvis påverkats av politiska beslut. 

[Intervjuare]: Jag vet inte hur det går med affärsverksamheten, hur… Handlaren i Lammsätter, 

finns den kvar? 

[Göran]: Den ska stängas trettionde april. Det beror på att omsättningen har ju sakta sjunkit, 

beroende på att levnadsmönstret ändras. Alla jobbar på stora orter, passar på att handla med 

sig saker hem och så slipper man då handla på affären hemma. Och en liten affär kan inte 

överleva på det sättet. De måste ju ha en viss omsättning, va.  

Att livet på landsbygden förändrats i och med möjligheterna till ökat bilpendlande påtalas bland 

annat av Jan Amcoff i boken Samtida bosättning på svensk landsbygd, något som stödjer riktigheten i 

Görans antagande.47 En överlevnadsmöjlighet för mindre affärer är emellertid att ta sig an nya 

serviceuppgifter och tillhandahålla ett allt större utbud av produkter och tjänster för fortfarande 

få en central betydelse för ortsinvånarna. Under ett samtal om hur föreningen kommer att arbeta 

i framtiden och hur de skulle vilja utveckla sina klubbar gör informanterna från Rydhammars IF 

en jämförelse mellan landsbygdsföreningarnas och lanthandlarnas situation: 

[Lars]: Sen är väl en sak som man kanske glömmer bort att en förening på landet idag… Jag 

tror inte man kan klara sig, som att… Förut så gick det bra med fotboll, och då klarade sig en 

förening på det. Men ska man verkligen jobba med ungdomar nu, då tror jag man måste sprida 

uppgifterna. Det är väl en av fördelarna med Rydhammar, vi har street dance… Eller 

”gatudans” [nickar mot Thomas], du som gillar engelska uttryck! 

[Alla]: [Skratt] 

[Thomas]: Jag tycker inte om svengelska uttryck. 

[Lars]: Och sen teater, och det lär ju ungdomarna att uppträda. Vi har ungdomsgården. 

[Intervjuare]: Ja. 

[Lars]: Det är liksom, det är ungefär som handlarna. De får inte hålla på och sälja bara varor, 

utan de måste ta på sig en massa andra uppgifter annars går det inte med lanthandel.  

[Thomas]: Post, apotek och systembolag och allt vad det är som de måste ta på sig för att få 

det att gå runt, va.  

                                                 
47 Amcoff, s. 23. 
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[Intervjuare]: Ta till sig nya uppgifter på något sätt? 

[Thomas]: Ja, precis! 

[Lars]: Precis. 

Som jag tidigare förklarat är det generellt sett vanligt att idrottsföreningar ägnar sig åt ett flertal 

olika aktiviteter. Informanterna från Rydhammars IF menar dock att de på senare år tvingats 

anstränga sig betydligt mer för att hitta sätt att locka ortsinvånarna till föreningens aktiviteter. 

Den största verksamheten har i de båda klubbarna tidigare varit fotboll, men numera spelas ingen 

fotboll i Rydhammar utan den enda tävlingsidrott som föreningen anordnar är luftgevärsskytte i 

begränsad omfattning. Istället har det som tidigare kunnat betraktas som sociala 

sidoverksamheter kommit att överta rollen som föreningens ordinarie aktiviteter. Sedan klubben 

lagt ner sin fotbollsverksamhet har man tvingats prioritera andra aktiviteter för att kunna 

sysselsätta ortens ungdomar, och det har ofta inneburit en vidareutveckling av klubbens tidigare 

sekundära aktiviteter. Som Lars förklarar i citatet ovan är teatern och street dancen några exempel 

på sådant, och hit kan man också räkna bygget av en ny skateboardpark. Idrottsföreningen 

Lammsätters GIF har en liknande historia. Från att ha haft ett förhållandevis framgångsrikt 

fotbollslag för något tiotal år sedan har herrlaget nu rasat ner till den lägsta divisionen, och under 

en period bedrev klubben inte någon fotbollsverksamhet alls förutom ”knattebollen” som riktar 

sig till de yngsta medlemmarna. Lammsätters skidavdelning är nu det som närmast framstår som 

klubbens ordinarie verksamhet, men eftersom skidsäsongen i mellersta Sverige vanligtvis är 

tämligen kort tilldelas sidoverksamheterna en mycket stor betydelse även i denna klubb. Liksom 

informanterna från Rydhammars IF menar också Göran att han upplever att hans förening 

tvingas anpassa sina aktiviteter för att de ska locka ungdomarna, även om situationen inte tycks 

vara lika påtaglig i Lammsätter. 

 Hos informanterna i IK Lervik är attityden till de sekundära verksamheterna en annan. 

Klubben har både ett herrlag och ett damlag i fotboll som huserar ganska högt upp i 

seriesystemen, och man har även en bred ungdomsverksamhet inom fotboll för både flickor och 

pojkar. Även hos IK Lervik arrangeras naturligtvis även andra aktiviteter, men fotbollen hålls 

utan tvekan som den viktigaste av dem. Exempelvis anordnar man på söndagseftermiddagar en 

mycket populär bilbingo som lockar hundratals spelare från både den egna orten och från 

samhällen miltals därifrån, men både Roger och Jennie är tydliga med att detta enbart görs för 

den goda ekonomiska lönsamhetens skull. Ingen av dessa två ger heller uttryck för att de skulle 

ha upplevt några bekymmer med att locka ungdomar till klubbens verksamhet.  

 Informanterna från Rydhammars IF och Lammsätters GIF menar att den minskade 

föreningsaktiviteten som de upplever hos ungdomarna på deras respektive orter tycks bero på en 

kulturförändring. Under en diskussion som handlar om föreningarnas ökade kostnader avbryter 

Göran plötsligt samtalet för att förklara sin syn på detta.   

[Intervjuare]: Sådana saker… Det är klart att det kan intressera mig, jag kommer fråga lite mer 

om saker som kostar pengar sedan, ekonomiska hot och så. Ja, det kan… 



 15 

[Göran]: Jag kan väl få... Får jag anknyta till det Thomas sa förut? 

[Intervjuare]: Mmm? 

[Göran]: Vi pratade om föreningsliv, föreningsverksamhet. 

[Intervjuare]: Mmm. 

[Göran]: Jag tror att vår generation, och eventuellt nästa generation också, har lite mer av… 

ska vi säga ”tradition”, än vad dagens generationer har. 

[Thomas]: Absolut. 

[Göran]: För det var den sortens, ska vi kalla det för… inte ”underhållning”, men verksamhet 

man kunde ha på fritiden förr, va. Och då var det ganska naturligt att man gick till olika 

föreningar av olika slag som man var intresserad av. Idag så är det mycket arbete, arbete, 

arbete, och då har man inte tid för något annat.  

[Thomas]: Nej precis, och även fritiden. Man hade inte femtiotvå tv-kanaler, och man hade inte 

olika tv-spel och allt vad det nu är, och dataspel. På den tiden, det här var ju vad man kunde 

engagera sig i om man ville ha lite umgänge med andra.  

De citerade uttalandena i det ovanstående stycket tyder på Thomas instämmer i Görans 

upplevelse av att föreningslivet alltmer framstår som en försummad tradition. Den största 

skulden till detta anser de att det ökade utbudet av fritidsintressen i hemmet har. Även om IK 

Lervik inte tycks ha påverkats lika uppenbart av samhällsförändringarna under de senaste 

decennierna, har informanterna därifrån också uppmärksammat vissa attitydförändringar hos sina 

aktiva som de upplever har påverkat förutsättningarna för klubbens arbete. Bland annat menar 

Jennie att hon tycker sig se att de aktiva inte längre har en lika stark koppling till den klubb de 

representerar som förr, utan att man byter klubb oftare beroende på vad som passar för stunden. 

Under en diskussion om var klubbens aktiva bor förklarar hon följande: 

[Jennie]: Men du, har det inte blivit så att det blivit vanligare att man också byter klubbar? 

[Vänder sig mot Roger] 

[Roger]: Jo, jo, så är det… 

[Jennie]: För det tror jag har skett mycket bara om man tittar tillbaka femton, tjugo år på 

damsidan, då bytte man inte klubb, liksom.  

[Intervjuare]: Nej, okej? Man körde i… Man växte upp och man körde i samma lag liksom? 

[Jennie]: Ja… Men nu är det helt okej liksom, att som spelare… Att man byter klubb. Så där 

tror jag att det har hänt mycket de senaste åren bara.  

[Intervjuare]: Ja, okej. Att man hoppar vidare från en säsong till en annan alltså? 
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[Jennie]: Ja, beroende på i vilken division de spelar och lite sådär. Förut så var det mera det här 

att, tillhör man IK Lervik, då var det mer det här klubbhjärtat, liksom. Då ville man vara trogen 

sin förening.  

Att informanterna ofta gör jämförelser mellan ”förr” och ”nu” i sina uttalanden har jag som 

forskare själv en stor del i, då flera av de frågeteman som jag använde i intervjuerna behandlade 

just sådana ämnen. Däremot visste jag i intervjusituationen inte alltid hur dessa uttalanden skulle 

tolkas. Som analytiskt verktyg har jag därför i efterhand använt mig av ett teoretiskt perspektiv på 

samhällsförändringar som innebär att Sverige, tillsammans med andra delar av västerlandet, har 

lämnat den moderna tidsåldern och inträtt i en ny, postmodern era. Flera av de 

samhällsförändringar som informanterna tog upp vid intervjutillfällena har nämligen tydliga 

postmoderna drag.  

 Enligt Zygmunt Bauman är det postmoderna samhället ett konsumtionssamhälle där invånarna 

ständigt strävar efter nya varor att förbruka. I denna tid är saker som berövats sin lockelse, som 

inte väcker ens begär eller som förlorat förmågan att tillfredsställa individens önskemål olämpliga 

för konsumtion, och ratas därför helt enkelt av de flesta.48 En sådan tolkning skulle till viss del 

kunna förklara idrottsföreningarna i Lammsätter och Rydhammars upplevda problem med att 

locka ungdomar till sina aktiviteter. Invånarna i konsumtionssamhället kräver nämligen ett 

ständigt ökat utbud av nyheter, och för att kunna konkurrera om ungdomarnas intresse krävs att 

föreningarna kan lansera aktiviteter som ligger precis i linje med vad ungdomarna önskar sig för 

stunden.49 Detta kan också förklara varför några av informanterna upplever att de aktiva byter 

klubbar i större utsträckning än för 15-20 år sedan. Det postmoderna konsumtionssamhället 

präglas nämligen av en ”lev-i-nuet”-mentalitet, där klubbarnas ”tjänster” utnyttjas i takt med att 

ungdomarna söker nya möjligheter till spänning och attraktion. Det finns heller ingen större plats 

för det som Jennie beskriver som ett ”klubbhjärta”, eftersom det kan upplevas som skrämmande 

att identifiera sig med en och samma förening under en längre tid. Bauman frågar sig exempelvis 

om inte själva ”termen ’identitet’ förlorat sin användbarhet, eftersom den döljer mer än den 

avslöjar av den viktigaste livserfarenheten: allt oftare får oron över den sociala placeringen näring 

av rädslan för en identifiering som är så hård och stel att den inte kan återkallas”.50 Rädslan för att 

”fastna” i en identitet gör alltså att individer i det postmoderna samhället visar en större tendens 

att vilja ”förbruka” och ”byta” aktiviteter och identiteter, något som uppenbarligen tycks påverka 

idrottsföreningarnas möjligheter att hålla kvar sina aktiva i ett långvarigt medlemskap. 

Det ideella arbetets tillbakagång 

Svårigheten att locka människor till deltagande gör sig framför allt påmind då de studerade 

föreningarna söker personer som kan engagera sig ideellt i styrelsearbete eller som 

aktivitetsledare. Majoriteten av de aktiva, framför allt i föreningsstyrelserna, har varit verksamma 

                                                 
48 Bauman (1998), s. 39. 
49 Ibid, s. 43. 
50 Ibid, s. 47. 
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inom föreningen under en lång tid. Naturligtvis gör erfarenheten och kunskapen om den egna 

föreningen att sådana personer på många sätt kan sägas vara väl lämpade att driva klubben i 

egenskap av styrelseledamöter, men informanterna påvisar också en tydlig önskan om att få in 

ungdomliga, nyskapande krafter på dessa poster: 

[Intervjuare]: Om man tittar på de som sitter i styrelsen… Har ni mycket erfarenhet, ni som är 

med där? 

[Roger]: Ja, det är väl Jonas som kom in sist… Annars så har de varit med en hel del år. På 

både gott och ont, man kanske skulle behöva förnya lite grann också. Det är ju inget fel… Det 

är ju bara det där att hitta de som är intresserade då. Som vill ställa upp, vara med aktivt.  

[Jennie]: Mycket har väl blivit också att stommen är liksom… Ja, lite äldre, sådana här som har 

varit med länge. Som… Ja, släkten nästan. 

[Roger]: Ja.  

[Alla]: [Skratt] 

Både Jennie och Roger tycks alltså vara överens om att en viss förnyelse bland de som driver 

klubben skulle vara någonting positivt. I Lammsätters GIF har det vikande intresset för 

styrelsearbete lett till att man tvingats göra omfattande omstruktureringar i föreningens 

organisation. Göran förklarar att han, efter att ha tillträtt på ordförandeposten, flyttade delar av 

det administrativa arbetet från sektionsstyrelserna till huvudstyrelsen för att minska kraven på 

andra aktiva: 

[Göran]: Jag organiserade ju om hela verksamheten beroende på just på det här med intresset, 

va. Vi sa att ”vi ska inte ha en massa administration på olika sektioner utspridda överallt, utan 

sektionerna ska få ägna sig åt det de vill.” Sen dess tar vi hand om administrationen i styrelsen. 

Och det börjar flyta på nu ganska bra, så att nu… De som vill ha fotboll, de får fotboll, va. De 

som håller på med skidor, de har skidor, och inte en massa runt, med styrelsemöten och så. 

Utan det ligger på huvudstyrelsen, alltså föreningens styrelse istället. 

[Intervjuare]: Men… Men, får ni ett mycket större ansvar då, alltså hur påverkas ert arbete av 

det..? 

[Göran]: Ja, egentligen inte. Egentligen inte, för att vi ska ju ha den överblick som behövs. Men 

förut så kunde då en lokal styrelse kanske ägna större delen av tiden med att ha egna möten 

och så fick vi då protokoll. Och då kände de att de tappade en del av sin verksamhet istället för 

att hålla på med fotboll till exempel. 

[Intervjuare]: Det är alltså fler som ägnar sig åt själva idrotten istället medan styrelsearbetet 

hamnar på några få? 

[Göran]: Ja, det inte intresserade, och så va. De tycker att det tar för mycket tid. 

Omstruktureringen i Lammsätters GIF gjordes alltså för att avlasta de aktiva så att de kunde lägga 

större kraft på att leda och driva klubbens aktiviteter, framför allt beroende på att de personer 
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som tidigare engagerat sig i klubbens lokala sektionsstyrelser ansåg att det tog för mycket tid. Just 

denna upplevda tidsbrist återkommer ofta i samtalen, både när informanterna talar om sin egen 

aktivitet i sina respektive klubbar och när de talar om ideellt engagemang ur ett mer generellt 

perspektiv. Under en diskussion om vilka problem som informanterna från IK Lervik har upplevt 

under sin tid i klubben, beskriver Jennie den ökade tidspressen som en följd av 

samhällsförändringar: 

[Intervjuare]: Har ni upplevt några andra svårigheter i klubben? Eller är det just det, en oro 

över ekonomiska förutsättningar och att få in folk i klubbens… 

[Jennie]: Ja… Jag tror också att… Som det är nu så, oftast kanske man jobbar båda två i 

familjen, och man har några barn… Och de kanske är engagerade inte bara i en sak. Förr i 

tiden så kanske… Ja, spelade man fotboll, då spelade man fotboll, liksom. Nu är det ju väldigt 

många som engagerar sig i kanske tre fritidsintressen. Och ska man då som förälder vara med 

och vara aktiv och sen även orka med och jobba heltid, det tror jag är en utmaning. Alltså, ”hur 

får man människor att orka engagera sig”?   

[Intervjuare]: Jaha, en brist på ork eller? Ja, det är faktiskt några av de andra som jag intervjuat 

som har… 

[Jennie]: För intresset tror jag egentligen inte är så… Jag tror att många har nog… De skulle 

vilja engagera sig, men man känner att man inte har tiden.  

Problemet att engagera styrelseledamöter och aktivitetsledare är något som informanterna från 

samtliga föreningar uttryckligen beskriver som ett reellt och överhängande hot för den framtida 

verksamheten. Men ett minskat intresse för samhällsengagemang och föreningsliv är emellertid 

ingenting som enbart drabbat idrottsklubbarna på den mellansvenska landsbygden. Robert D. 

Putnam förklarar i boken Den ensamme bowlaren att en liknande utveckling har ägt rum i Amerika 

under de senaste decennierna. Han förklarar där att det mellan åren 1965 och 2000 har skett stora 

förändringar vad gäller amerikanernas sociala sammanhållning och medborgarengagemang, något 

som bland annat har bidragit till att deltagandet i ideell föreningsverksamhet har minskat 

drastiskt. Den nya mentaliteten beskriver han som att ”vi upprätthåller en fasad av formell 

tillhörighet men visar oss sällan. Vi har hittat nya sätt att visa vad vi tycker som ställer mindre 

krav på oss. Vi är mindre benägna att delta i kollektiva överläggningar – i valbåset eller i 

föreningslokalen – och när vi gör det märker vi att nedslående få vänner och grannar har 

kommit.”51 

 Putnam är väl medveten om att upplevelsen av ökad tidspress ofta anges som en orsak till 

det minskade intresset för ideellt arbete; ”ständig brist på tid är det första man tänker på när man 

ska peka ut en faktor som förklarar vår tendens att dra oss bort från samhället.”52 Han menar 

emellertid att den traditionella synen på att vår fritid minskar och att vår arbetstid ökar kan 

ifrågasättas. Putnam håller förvisso med om att den ”nya fritiden” antagit former som är svåra att 

                                                 
51 Robert D. Putnam, Den ensamme bowlaren (Stockholm, 2001), s. 192. 
52 Ibid, s. 199. 
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omvandla till samhällsengagemang eftersom dagens arbetslivssituation ofta medför varierande 

arbetstider och därmed även en oregelbunden schemaläggning. Det finns däremot annat som ger 

upphov till tvivel. Putnam hävdar nämligen att kvantitativa undersökningar visar att nedgången i 

samhällsengagemanget i princip är lika brant bland dem som känner sig minst utsatta för tidspress 

som bland de som känner sig mest utsatta.53 Exempelvis förklarar han att ”även i den tredjedel av 

Amerikas befolkning som uppger att de har ’massor av fritid’ har kyrkobesöken minskat med 15-

20 procent, besöken på klubbar med 30 procent och bjudningar i hemmet med 35 procent de 

senaste tjugo åren.”54 Trots Putnamns invändningar är ändå upplevelsen av tidspress så påtaglig i 

de uttalanden som de föreningsaktiva gör under våra intervjusamtal att jag inte helt kan bortse 

från dess inverkan på det ideella engagemanget. I det nedanstående citerade stycket ber jag 

informanterna från IK Lervik, som båda varit verksamma i föreningen sedan barnsben, att 

fundera över om de upplever att tidspressen har ökat i samhället. Medan Roger liksom 

informanterna från Rydhammar och Lammsätter främst upplever tidsbristen som ett resultat av 

ett ökat utbud av fritidsaktiviteter i hemmet, reflekterar Jennie över en annan utveckling som 

kraftigt påverkat det västerländska samhället under de senaste decennierna: 

[Intervjuare]: Är det en förändring från förr i tiden då? Jag tänkte, ni har ju varit länge i 

föreningen… Har ni upplevt att den här tidspressen har funnits förut också, eller är det svårare 

att få tiden att räcka till idag? 

[Roger]: Ja, delvis kanske det kan vara det att, för förr fanns det inte så mycket andra… Om 

man säger förr… Det var ju bara en kanal på tv:n och en radiokanal. [Skratt] Så att… Nu är det 

ju mycket annat, ett annat utbud! 

[Intervjuare]: Ja. 

[Roger]: Så det är klart att allt tar sin tid.  

[Jennie]: Man behöver ju inte gå tillbaka så länge. Om man bara tittar på hur det ser ut när jag 

var liten så var det ju faktiskt många mammor som var hemma fortfarande. Och de skötte ju 

mycket av markservicen hemma, och sen när… Ja, sen kom pappan hem och sen så… Ja, då 

hade man kvällen, liksom. Men nu är det ju, nu ska allting ske… Nu jobbar ju båda mest hela 

tiden, så det är ju en stor förändring som skett bara de här tjugo åren, liksom. 

Robert D. Putnam uppmärksammar också kvinnornas intåg i arbetslivet i Den ensamme bowlaren, 

och han benämner det bland annat som ”det senaste halvseklets mest omvälvande 

samhällsförändring.”55 Han menar att det faktum att kvinnorna börjat arbeta utanför hemmet har 

två motsatta effekter på samhällsengagemanget: Dels ökar det tillfällena att knyta band och bli 

engagerad i nya verksamheter, men det minskar också den tid som krävs för att tillvarata dessa 

tillfällen.56 När det gäller denna samhällsförändrings påverkan på engagemanget i föreningslivet 
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54 Ibid, s. 202. 
55 Ibid, s. 204. 
56 Ibid, s. 205. 
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på landsbygden är det emellertid inte säkert att de två nämnda konsekvenserna av det kvinnliga 

lönearbetet nödvändigtvis behöver stå i kontrast till varandra – de skulle båda kunna betraktas 

som negativa. Precis som Putnam förklarar öppnar arbete utanför hemmet upp nya möjligheter 

till fritidsengagemang. Men eftersom så gott som alla Sveriges lokala arbetsmarknader centrerats 

till urbana huvudorter, är det rimligt att föreställa sig att det också är i dessa större orter som de 

nya möjligheterna till engagemang dyker upp.57 De lokala landsbygdsföreningarna, som tidigare 

kan tänkas ha utgjort en av få möjligheter till ideellt engagemang för kvinnor, har således plötsligt 

fått konkurrens från den större ort där kvinnorna arbetar. Naturligtvis skulle det krävas en 

betydligt mer omfattande studie än denna för att bekräfta en sådan teori, men jag kommer ändå 

att återkomma till resonemanget om konkurrenssituationen mellan stad och landsbygd längre 

fram i detta arbete. 

Ideellt arbete i en postmodern tidsålder 

Som visats i tidigare stycken upplever de intervjuade informanterna att svårigheten att rekrytera 

ledare och styrelseledamöter utgör ett överhängande hot för deras respektive föreningar. Under 

intervjusamtalen visar det sig emellertid att föreningarnas arbete för rekrytera nya verksamma 

endast bedrivs i en tämligen begränsad omfattning. Vanligen sträcker det sig inte längre än till att 

ta muntlig kontakt med individer som befinner sig i periferin av klubbens aktiviteter, som 

exempelvis anhöriga till några av de som redan deltar i föreningens verksamhet. Vissa typer av 

incitament har diskuterats för att höja intresset för att engagera sig som ledare eller 

styrelseledamot, men förkastats för att de kan locka ”fel” personligheter till föreningen och 

urholka det inneboende värdet av att arbeta för det gemensamma bästas skull. Informanterna 

från Rydhammars IF och Lammsätters GIF uttrycker det på följande sätt när de diskuterar en 

eventuell ekonomisk ersättning till de aktiva: 

[Intervjuare]: Hur tror ni att det kommer sig då, att det är så svårt att locka folk [till 

styrelseuppdrag]? 

[Göran]: Jag tror att det beror på att de har en viss osäkerhet, som Thomas sa, kring det här 

med styrelsearbete. 

[Thomas]: Och sen det här med att ideellt arbete… Många tror att om man sitter i en styrelse, 

då har du ett arvode. Det behöver inte alls vara så. I sådana föreningar som vi representerar så 

är det ju väldigt sällan så, va. Man gör det helt ideellt, och det är… Alla förstår inte det här med 

ideellt arbete idag har jag uppfattat, va.  

[Intervjuare]: Är de ute efter någon sorts ersättning då? 

[Thomas]: Ja, man vill ha något för att man ska ställa upp. Tid är pengar, som... Det är tidens 

melodi, va. 
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[Intervjuare]: Ja… Tror du att det hade varit lättare att engagera folk i styrelsen, men även 

andra ideella uppdrag som tränare eller domare, om man hade haft arvoden? Om de hade fått 

pengar? 

[Lars]: Ja, domare, de kräver ju arvoden! 

[Intervjuare]: Jaha, ja. Där har man blivit tvungen att..? 

[Thomas]: Ja, precis. 

[Lars]: Ja, det är ju svårt… Vi brottas ju med det här i föreningen om vi ska ge en symbolisk 

summa eller om vi ska strunta i det helt. Hittills har vi ju hållit på att vi ska hålla en rent 

ideell… För att man ska få det rätta engagemanget, va. De ska inte gå dit för att tjäna pengar.  

[Göran]: Nej, visst. Nej, för det är engagemanget man vill ha i föreningen.  

Som jag tidigare visat kännetecknas de studerade föreningarna i Vittsjödalen av ett antal 

gemeinschaftpräglade drag, och den diskussion som äger rum i citatet ovan är ytterligare ett bevis 

för det. I Essä om Gemeinschaft och Gesellschaft förklarar Johan Asplund att i ett samhälle som präglas 

av Gemeinschaft betraktas arbetet inte som ett medel utan som ett självändamål. De 

ansträngningar som individen gör behöver inte alls generera en personlig profit, utan arbetsviljan 

bottnar snarare i en känsla av social responsivitet.58 Informanterna från Rydhammars IF och 

Lammsätters GIF uttrycker en tydlig vilja att behålla denna syn på arbete inom föreningen, och 

man avfärdar därför idén om ekonomiska belöningar till de verksamma.  

 Camilla, utbildningskonsulent hos SISU Idrottsutbildarna, arbetar med att ge de studerade 

föreningarna stöd i form av utbildningsinsatser och hjälp med utvecklingsarbete. Hon agerar 

kontaktperson åt alla de tre studerade föreningarna och har under sina fyra år som anställd hunnit 

bli väl förtrogen med klubbarnas verksamhet. Under vårt intervjusamtal visar det sig att även 

Camilla känner till klubbarnas upplevda problem med att rekrytera föreningsaktiva på ideell basis. 

Hon ifrågasätter emellertid om klubbarnas representanter verkligen har skäl för sin oro, och 

menar att lösningen på problemet främst handlar om förtänksamhet: 

[Intervjuare]: Är det några problem eller svårigheter som de lyfter fram eller som du tycker dig 

märka när ni har pratat? Alltså, om man pratar om utmaningar framöver, är det något som de 

nämner under de här mötena? 

[Camilla]: Ja… Ofta så pratar de ju om det här ideella engagemanget, att det är få som gör 

mycket, och att man skulle vilja få fler att göra lite istället. 

[Intervjuare]: Ja, ja? 

[Camilla]: Att det finns de här eldsjälarna, och att man känner att man inte vill bränna ut dem. 

[Intervjuare]: Mmm. 

                                                 
58 Asplund, s. 77ff.  
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[Camilla]: Det är väl ett… en gemensam problematik, som jag kan se.  

[Intervjuare]: Ja.  

[Camilla]: Sen kan ju det i mångt och mycket också… För det är ju det, att ofta så får man ju 

tag på styrelseledamöter, man får tag på ledare. När det blir kris så engagerar man sig tillräckligt 

mycket så att man faktiskt hittar en ny ledare som kan ta den här gruppen, att det löser sig. De 

där ledarna finns därute, fast man kanske inte jobbar med det förrän det är kris, liksom.  

Camilla menar alltså att antalet personer som är villiga att engagera sig i föreningar egentligen kan 

vara betydligt fler än vad som framkommer i intervjuerna med de föreningsaktiva. Hon får också 

ett visst stöd för sina misstankar i några av uttalandena från de föreningsaktiva informanterna. I 

nedanstående citat beskriver Roger än en gång rekryteringen av aktiva som den viktigaste 

förutsättningen för klubbens framtid, men han medger också att de i slutändan oftast lyckas hitta 

personer som är villiga att ställa upp: 

[Intervjuare]: Om man pratar lite om framtiden, hur tror ni att IK Lerviks framtid kommer att 

se ut? Rent generellt, alltså? Är den ljus, eller…  

[Roger]: Det hoppas vi! Nej men, det är som vi sa förut att det är ju alltid svårt att rekrytera 

folk, va. Men peppar peppar, så… Det fungerar ju i alla fall. Till sist hittar vi ju någon.  

Föreställningen om att det är svårt att finna ledare eller styrelseledamöter, som Camilla menar är 

mycket vanlig bland de idrottsföreningar hon arbetar med, beskriver hon som ”inrotad”, och hon 

anser att problemet snarare ligger i klubbarnas brist på struktur i rekryteringsarbetet: 

[Camilla]: Jag tror att det här problemet, det har liksom blivit lite sådär inrotat också, att det 

är… ”Det är problem med ideella ledare, att få tag på dem”… Även fast det kanske inte är ett 

lika stort problem som man intalar sig själv. De finns därute, bara vi har en plan om att faktiskt 

ta hand om våra ledare så funkar det oftast. 

[Intervjuare]: Hur… Hur gör man det på bästa sätt? 

[Camilla]: Dels så får man ju se över… Vad har vi för stödjande miljöer i vår förening? Hur tar 

vi hand om ledarna? Har vi något belöningssystem? Har vi någon utbildningstrappa så att man 

som ledare, att när man kommer till en klubb vet att ”när jag är ledare i den här klubben ett 

halvår, då får jag den här utbildningen sen. Är jag ledare i ytterligare ett år, då får jag ta hand 

om den här gruppen, och så får jag bli hjälptränare för den gruppen och jag får vara med på 

den här sociala samvaron som klubben erbjuder”… Ja, att se till att uppmuntra sina ledare. 

Camilla föreslår med andra ord att klubbarna, genom att införa ett förutsägbart och 

välstrukturerat belöningssystem för de som engagerar sig, skulle kunna förbättra sina möjligheter 

att rekrytera nya personer som kan driva verksamheten vidare. Hon berättar även att hon som 

anställd av SISU Idrottsutbildarna tillbringar en stor del av sin arbetstid med att hjälpa 

idrottsföreningar att utveckla olika typer av incitament för att öka intresset för ideellt 

engagemang. Denna bild av att individer måste uppmuntras för att vilja arbeta samt att logiska 

system som ”utbildningstrappor” ökar intresset för föreningsverksamhet kan sägas ligga nära 
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föreställningen av samhället som ett Gesellschaft. Som visas i citatet ovan är de ”belöningar” som 

de föreningsaktiva erbjuds i utbyte mot sitt engagemang visserligen inte av ekonomisk karaktär, 

utan de ger istället möjlighet att förvärva mer abstrakta ting som utbildning, meriter eller 

personlig utveckling. Dessa saker skulle emellertid i ett senare skede kunna omvandlas till 

ekonomiskt kapital (till exempel vid nyanställningar eller löneförhandlingar), något som de 

rationella invånarna i ett Gesellschaft tveklöst har förmåga att se. I en postmodern tidsålder där 

möjligheten till konsumtion framträder som det viktigaste i individernas liv är det rimligt att 

föreställa sig att även det oavlönade arbetet på sikt måste kunna generera ekonomiska tillgångar 

för att bli betraktat som lockande. Hur väl ett sådant förslag kan tänkas tas emot av 

landsbygdsföreningarna kan inte förklaras i denna studie, men tecknen på att de 

gemeinschaftpräglade klubbarna kan komma att tvingas överväga vissa gesellschaftpräglade 

lösningar på sina problem är viktiga att ta med sig in i min fortsatta analys. 

Motsättningar mellan stad och landsbygd 

I flera av informanternas uttalanden kan man skönja en pågående konflikt mellan stad och 

landsbygd, en konflikt som framför allt rör resursfördelning och politik prioritering. Under en 

diskussion om skolans roll i orterna går Göran till hårt angrepp mot kommunpolitikernas förslag 

att flytta Lammsätters mellanstadieelever till en skola i Rydhammar. 

[Intervjuare]: Jaså, det låter inte så miljövänligt [att skjutsa barnen till Rydhammar för enstaka 
slöjdlektioner]… [Skratt] 

[Göran]: Nej, och dessutom nu så ska de köra in… Alltså, när de drar bort klasserna fyra, fem, 
sex så har du ju ett till tre kvar. Ja, vill föräldrarna ha det, att barnen ska byta skola först en 
gång, två gånger och tre gånger innan man kommer färdigt till högstadiet? Man byter skola ett 
antal gånger, och det är inte alla föräldrar som tar den biten idag. De säger att vi ska ha barnen 
på en skola där vi vet att de kan tas om hand ordentligt, va.  

[Intervjuare]: Ja? 

[Göran]: Och det stör hela tiden relationerna. Politikerna inser inte det här, och tjänstemännen 
som lägger förslag på det här, dom… Jag vet inte om de över huvud taget har satt sig in i 
verksamheten på landsbygden, va. 

[Intervjuare]: Nej, det… 

[Göran]: För att vi har skolskjutsar va, som vi måste hela tiden ta hänsyn till, se till att det 
fungerar… Och det är dyrbart. Men det räknar man inte med. Vi bad om en 
konsekvensbeskrivning på det här förslaget, och… Ja, konsekvensbeskrivningen innebar att 
”gör ni inte så här som vi säger så kommer det bli kaos”. Vi fick alltså inte insyn i någon 
ekonomisk beräkning eller någon sociologisk genomgång på det hela, utan det man sa var ”gör 
så här, annars går det åt pipan”. 

Göran menar alltså att de flesta föräldrar i Lammsätter är kritiska till kommunpolitikernas syn på 

skoverksamheten på landsbygden. Han menar att politikerna inte är villiga att sätta sig in i 

landsbygdsinvånarnas perspektiv, och att de inte heller är intresserade av att motivera sina beslut. 

Även sådana andra nedskärningar i samhällsservicen som nämnts tidigare i denna uppsats har 

väckt irritation hos informanterna:  
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[Göran]: Ja, sen måste det finnas grundservice, alltså en affär och skola, om det ska fungera. 
Och det här har man mycket, mycket negativ inställning till, tycker jag, från kommunens sida 
för att… Man gör allting för att, så att säga, förvärra situationen istället för att försöka hjälpa 
till och underbygga så att man verkligen får det att fungera.  

[Intervjuare]: Ja… Vad har man för argument, från kommunens sida, att… 

[Göran]: Ekonomiska. Ekonomiska skäl.  

[Lars]: I korthet kan man väl säga att när det investeras i tätorten, så sprider det sig negativa 
konsekvenser som ringar på vatten. Det fungerar inte så. 

[Intervjuare]: För att man tar resurser från landsbygden? 

[Lars]: Ja, precis. 

Som framgår av Lars och Görans uttalanden har flera av informanterna en bild av att de styrande 

kommunpolitikerna satt i system att lösgöra resurser genom att skära ned på serviceinstanser på 

landsbygden, vilka de sedan omsätter i investeringar på större orter. Ett sådant politiskt 

handlande tycks bidra till en polarisering mellan staden och landsbygden. I Samtida bosättning på 

svensk landsbygd diskuterar Jan Amcoff om det över huvud taget kan göras en distinktion mellan 

urbana och rurala orter i det postmoderna Sverige, där kommunikationsmöjligheterna utvecklats 

till den grad att det numera är möjligt för samhällen på flera mils avstånd från närmaste större 

tätort att ändå ta del av denna större orts utbud av service och arbetstillfällen.59 Min studie visar 

emellertid att de intervjuade informanterna själva gör en sådan distinktion, och att den upplevda 

oviljan från politikernas sida att ta hänsyn till landsortsbornas specifika önskemål skapar 

motsättningar mellan stad och landsbygd. I intervjun med de föreningsaktiva från IK Lervik 

utrycks inte dessa motsättningar i samma starka ordalag, även om en upplevelse av orättvisor i 

resursfördelningen mellan huvudorten och landsbygdsorterna kan skönjas också i deras 

uttalanden. Jennie och Roger menar dock att den ort som deras förening är verksam på alltmer 

börjar knytas till Vättersberg, och att IK Lervik därmed snart kommer att räknas till 

”stadsklubbarna”. 

[Intervjuare]: Hur tror ni att Lerviks framtid ser ut, om man tittar på orten? 

[Jennie]: Jo, men jag tänkte på det som vi sa förut också, just om vilka vi samarbetar med och 
sådär… Jag tror att, som… Vi räknas nog inte riktigt som… Eller snart, jag tror inte man 
kommer räkna oss som landsbygd, direkt. 

[Intervjuare]: Nej? 

[Roger]: Nej. 

[Jennie]: Utan vi ligger så pass nära Vättersberg så att det är inte så jobbigt att åka hit, liksom. 
Och om man tittar långt, eller… De tankarna och sånt som Vättersberg och kommunen har 
och så är ju att man ska växa, liksom. Och gärna häråt. 

[Intervjuare]: Ja. 

                                                 
59 Amcoff, s. 20ff. 
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[Jennie]: Så jag tror att vi kommer nog… Eh… Vi kommer nog ses lite mera som en av 
stadsklubbarna snart.  

[Intervjuare]: Att ni knyts närmare stadsklubbarna? 

[Jennie]: Ja, jag tror det.  

Jan Amcoff förklarar att även om de förbättrade kommunikationsmöjligheterna har skapat en 

sådan ”urbaniserad glesbygd” som både Lervik, Rydhammar och Lammsätter tveklöst kan sägas 

tillhöra, är det fortfarande lätt att skilja på rurala och urbana förhållanden när det gäller den 

byggda miljön.60 Trots att Lervik till ytan har typiska rurala drag, då det är beläget mellan skog, 

åkrar och ängar samt att lador och ladugårdar har en lika självklar plats som de färgglada trävillor 

som de flesta ortsinvånare bor i, menar informanterna att platsen ändå alltmer börjar betraktas 

som en del av staden. Vid flera tillfällen när mina intervjufrågor mer specifikt behandlar livet på 

landsbygden, växlar informanterna från IK Lervik fokus från att berätta om sin egen situation till 

att berätta om situationen i bland annat Lammsätter, Rydhammar och andra orter som befinner 

sig på ett större avstånd från Vättersberg än Lervik. Jag tolkar detta som att informanterna inte 

själva identifierar sig som tillhörande landsbygden, utan att de drar en osynlig gräns mellan det 

urbana och rurala någonstans bortom sitt eget samhälle. Detta görs alltså trots att det finns 

betydligt större likheter mellan bebyggelsen och geografin i exempelvis Lervik och Rydhammar 

än mellan Lervik och Vättersberg. Informanterna från Rydhammar och Lammsätter tycks 

däremot inte ha några som helst problem med att identifiera sig med lantliga förhållanden, utan 

talar tvärtom ofta i termer av ”här på landsbygden” eller ”vi på landet”. Detta tyder på att 

informanternas upplevelse av distinktionen mellan urbant och ruralt snarare grundar sig i 

distansen till staden än i bebyggelsens utseende. Denna distans kan vara geografisk (som i detta 

fall) men också, som jag snart kommer att visa, kommunikativ.  

 Skillnaderna i orternas avstånd från staden gör sig också påminda när informanterna 

berättar om varifrån deras föreningar rekryterar sina medlemmar. Roger förklarar att närheten till 

Vättersberg gör att många personer som har sina rötter i Lervik eller grannorten Forsa ofta 

fortsätter att vara aktiva i föreningens seniorverksamhet även efter att de växt upp och flyttat in 

till kommunens huvudort: 

[Intervjuare]: De som är engagerade i, om man säger, fotbollsdelen och så, var kommer de 
ifrån? 

[Roger]: Ja, det är mestadels barn som har varit, som är födda här i bygden kan man säga, men 
som har flyttat in till Vättersberg sen då. Sen är det klart, det kommer alltid någon ny, det gör 
det ju också.  

I Rydhammar och Lammsätter är situationen annorlunda. Till skillnad från de personer som 

intervjuats i Lervik tycks informanterna från Rydhammar uppfatta att det i deras ort finns en 

överhängande risk för att bygden ska avfolkas, trots att avståndet till Vättersberg endast är ca nio 

kilometer längre från Rydhammar. De verksamma i Rydhammars IF anser därför att deras 

                                                 
60 Ibid, s. 23f. 
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idrottsförening bör arbeta aktivt för att ungdomar ska vilja stanna i eller återflytta till orten som 

vuxna. Lars förklarar detta under ett samtal om en potentiell slogan för klubben: 

[Intervjuare]: Oj. Ja, Föreningen i centrum… Då ger man ju föreningen en väldigt central roll i… i 
orten. 

[Lars]: Ja, den har en central roll för ungdomarna, faktiskt. Det går inte att komma ifrån. Och 
det är det vi vill skapa, vi vill skapa den där trivselstämningen. 

[Göran]: Mmm. 

[Lars]: Så att det blir liksom en positiv erfarenhet av samhället så att man sedan flyttar tillbaka 
som vuxen.  

[Intervjuare]: Ja? 

[Lars]: För att man måste ju räkna med att under en period så flyttar de härifrån. 

[Göran]: Ja, just det. 

[Lars]: Men sen ska de ju flytta hit igen. 

[Intervjuare]: Jobbar ni så? Ni räknar med att de ska flytta bort, men försöker locka tillbaka 
dem igen? 

[Lars]: Vi försöker, ja. 

Camilla, som arbetar mycket nära klubbarna genom sin arbetsgivare SISU Idrottsutbildarna, har 

också noterat informanternas upplevda motsättningar mellan stad och landsbygd. Hon menar att 

hon uppmärksammat en känsla av att bli ”förbigången” av kommunpolitiker även hos 

representanter från andra landsbygdsföreningar än de som studeras i min undersökning.  När jag 

frågar hur vanlig hon upplever att denna uppfattning är svarar hon på följande sätt: 

[Intervjuare]: Är det en vanlig bild på landsbygden, tror du? Att man prioriterar staden före 
landsbygden? 

[Camilla]: Mmm. Mmm, det tror jag. Och inte bara när det gäller idrotten, utan det är sånt här 
som nedläggning av skolor, och… Det är ju ett stort hot. För finns inte barnen i skolan på 
landsbygden, då är ju risken stor att de stannar kvar för aktiviteter inne i stan också. När de 
ändå är inne i stan, och föräldrarna jobbar inne i stan.  

Här poängterar Camilla också något som delvis framstår som en förklaring till Görans irritation 

över den planerade nedläggningen av skolan i Lammsätter som visats i ett tidigare citat. När 

skolgången förläggs till andra orter än den egna blir det svårare för idrottsföreningarna att 

engagera barnen i klubbens aktiviteter. Även om flytten av skolan från Lammsätter till 

Rydhammar kanske visserligen inte skulle vara alltför förödande för varken föreningarna eller 

orterna i sig, tycks ilskan framför allt bero på en rädsla över att utvecklingen till slut sa leda till det 

värsta tänkbara scenariot - att landsortsbarnens skolgång helt ska flyttas in till Vättersberg. Precis 

som Camilla påpekar blir risken då stor att dessa barn skulle tillbringa en betydligt större del av 

sin fritid på denna nya ort dit skolan flyttats, något som i princip skulle omöjliggöra det 

ungdomsarbete som jag tidigare visat att landsbygdsföreningarna betraktar som en av sina absolut 

viktigaste uppgifter. 
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Föreningssamverkan – för landsbygdens bevarande 

Sedan några år tillbaka pågår det ett samverkansprojekt i området Vittsjödalen där de tre 

studerade idrottsföreningarna ingår tillsammans med två golfklubbar, fyra skolor och ett antal 

representanter från SISU Idrottsutbildarna. Initiativtagare till projektet var bland annat en av de 

informanter från Rydhammars IF som deltagit i min studie, och jag vill påstå att klubbarnas 

samarbete delvis kan betraktas som en försvarsstrategi mot några av de olika hot som jag visat att 

de studerade landsbygdsföreningarna upplever. Den enda hittills påbörjade delen av samarbetet 

kallas för Skolsamverkan. Detta projekt innebär att de involverade klubbarna besöker skolorna i 

Vittsjödalen och demonstrerar sina aktiviteter på plats i syfte att rekrytera barnen till sin 

verksamhet. På så sätt har de studerade föreningarna funnit en metod att göra barn och unga 

medvetna om aktiviteterna samtidigt som de stärker sitt samarbete med skolorna. Informanterna 

berättar också att ett annat möjligt samarbetsområde skulle kunna vara att starta ett tränarutbyte 

mellan föreningarna, då i synnerhet Rydhammars IF önskar låna eller hyra in aktivitetsledare från 

IK Lervik för att återigen kunna bygga upp en fotbollsverksamhet på ungdomssidan. Detta skulle 

i teorin kunna ske i samband med IK Lerviks egna ungdomsträningar om de bara förflyttade 

dessa från fotbollsplanerna i Lervik till Rydhammars idrottsplats. Slutligen visar dessutom 

informanterna från Rydhammar och Lammsätter ett intresse för att arrangera en gemensam 

tävling, där flera olika grenar som exempelvis golf, skytte, löpning eller andra aktiviteter som 

föreningarna anordnar skulle kunna ingå. En sådan tävling skulle i första hand göras i 

marknadsföringssyfte för att visa invånarna i Vittsjödalen att utbudet av fritidsaktiviteter på 

landsbygden erbjuder många möjligheter till aktivitet som inte finns i Vättersberg. Camilla var 

med och startade samverksansprojektet i dialog med de aktiva i Rydhammars IF, och hon 

beskriver anledningen till dess grundande på följande sätt: 

[Intervjuare]: Vad fanns det för anledning till att det här samarbetet startade?  

[Camilla]: Jag tror att det var… Dels att man såg att det finns ju aktiviteter som 
idrottsföreningarna har här i Vittsjödalen som kanske inte bara just de i Rydhammar nyttjar 
eller de i Lammsätter nyttjar utan man ville ha ett utbyte. Det är inte så långt att åka mellan 
Rydhammar och Lammsätter för att utöva en aktivitet. Just att synliggöra det, att det finns mer 
aktiviteter här på landsbygden än vad det finns just i vår lilla by. Så jag tror att det var därför.  

[Intervjuare]: Ja? 

[Camilla]: Sen att de ser att det finns individer som kanske inte har någon aktivitet som de går 
på, eller har något direkt fritidsintresse... Att man vill öppna upp fler möjligheter så att det 
finns fler val. 

[Intervjuare]: Mmm. 

[Camilla]: Om man inte tycker om fotboll, då kanske man kan åka till Lammsätter och ha 
gymnastik. Om man inte tycker om att gå på fritidsgården i Rydhammar, så kanske man kan 
spela fotboll i IK Lervik.  

Camilla menar alltså att klubbarna tillsammans kan erbjuda ett större utbud och därmed locka in 

fler personer i föreningsverksamheten. I intervjun med de verksamma från Rydhammars IF och 
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Lammsätters GIF gör Lars ett liknande uttalande där han lägger tonvikt vid hur föreningarnas 

olika aktiviteter kompletterar varandra: 

[Lars]: Vi har väldigt mycket gemensamt. För om man ser en familj så kan man ju verkligen 
sysselsätta dem. Med knatteboll i Lammsätter, och så hos IK Lervik där har du lite större boll, 
och så golfen för de lite äldre och så vidare då. Så det gäller bara att få igång det här 
samarbetet. 

[Intervjuare]: Att ni kan locka större målgrupper kanske om ni samarbetar än om ni 
konkurrerar med varandra? 

[Lars]: Ja, jag har aldrig sett det som konkurrens egentligen, va. Utan… 

[Thomas]: En tillgång? 

[Lars]: Ja, faktiskt. 

Även om Lars inleder med att nämna att klubbarna har mycket gemensamt, så är det faktiskt 

snarare deras skillnader som han pekar på i exemplet. Hans budskap är dock tydligt – tillsammans 

får föreningarnas aktiviteter en bredd som kan sysselsätta personer från samtliga åldergrupper i 

Vittsjödalen. Som jag tidigare visat är just inriktningen mot en bred målgrupp ett viktigt inslag i 

de studerade landsbygdsföreningarnas verksamhet. För informanterna från Rydhammar och 

Lammsätter tycks det inte ens spela någon större roll i vilken av föreningarna i Vittsjödalen som 

dess invånare engagerar sig, så länge de inte söker sig till aktiviteter i Vättersberg eller blir fast i 

stillasittande fritidssysselsättningar i sina egna hem.  

 Hos representanterna från IK Lervik är intresset för föreningssamarbetet något svalare. 

Klubben har visserligen deltagit i Skolvsamverkan och informanterna anser att det har fungerat 

bra, men de menar också att den geografiska distansen mellan föreningarna är för stor för att 

samarbetsformerna ska kunna bli mer regelbundna. Exempelvis betonar Roger detta avstånd när 

han diskuterar ett eventuellt tränarutbyte med Rydhammars IF: 

[Intervjuare]: Hur ser ni på det här samarbetet med de andra klubbarna? Ni sa att det kunde 
vara bra om man fick det att fungera i praktiken?  

[Roger]: Jo. Det är ju… Jag tror att det är bra, för det är ju kul om… För det första är det bra 
för Rydhammarsungdomarna om de får spela fotboll, va. Och… Men det är som sagt den här 
biten med… Det är den här transportbiten som är svår… 

Av Rogers uttalande framgår också att han främst ser samarbetet som någonting positivt för de 

boende i Rydhammar. Under intervjun med Jennie och Roger lyfter ingen av dem några idéer om 

hur samarbetet skulle kunna gynna deras egen ort eller förening. Roger berättar däremot betydligt 

mer entusiastiskt att man nyligen startat ett talangutvecklingsprojekt med Vättersbergs BIS, 

Vättersbergs största och mest framgångsrika fotbollsförening, som han hoppas mycket på. I 

praktiken innebär det att IK Lerviks skickligaste unga spelare ska få träna och spela tillsammans 

med Vättersbergs elitsatsande lag, medan spelare från Vättersbergs BIS som inte riktigt platsar 

bland de bästa istället får möjlighet träna och spela med IK Lervik i en lägre division för att skaffa 

sig mer erfarenhet. När han berättar om detta samarbete nämner han inte någon gång den 

geografiska distansen mellan orterna som ett problem, trots att avståndet mellan Lervik och 



 29 

Vättersbergs BIS fotbollsanläggning faktiskt är flera kilometer längre än mellan Lervik och 

Rydhammars idrottsplats.  

 Avslutningsvis finns det ytterligare en aspekt av föreningssamarbetet i Vittsjödalen som 

förtjänar att tas upp innan jag leder in läsaren i min slutdiskussion. Vid några tillfällen beskriver 

nämligen informanterna från Rydhammars IF och Lammsätters GIF klubbarnas 

samverkansprojekt som en möjlighet till att erhålla ett större inflytande i samhällsfrågor, framför 

allt i relation till politikerna i Vättersbergs kommun. Vid ett tillfälle förklarar Lars det exempelvis 

på följande sätt: 

[Lars]: Det är ju viktigt också tror jag att föreningarna arbetar gemensamt med det här… att 
försöka att få kommunen… Med bidragen från kommunen, va. En liten förening rår inte så 
attans mycket, men tillsammans så blir man liksom mer av en samtalspartner som de måste ta 
hänsyn till. 

I artikeln ”Glesbygdsföreningen” förklarar Lars Inge Ström att idrottsföreningar i glesbygden ofta 

fungerar som en mobiliseringsfaktor ”som kan användas för att påverka samhällsutvecklingen på 

flera plan.”61 Som jag tidigare visat finns hos informanterna från Lammsätter och Rydhammar ett 

stort missnöje med kommunens prioritering vid resursfördelning mellan stad och landsbygd, 

förslagen på nedläggningar av skolverksamhet samt nedläggningen av centrala serviceinstanser på 

olika platser i Vittsjödalen. Genom att knyta band mellan föreningarna menar informanten Lars 

att de kan få en större makt gentemot de krafter som försvårar boendet på landsbygden och 

urholkar gemenskapskänslorna hos invånarna där. Intresset för ett sådant samhällsengagemang 

tycks, troligen föga förvånande för läsaren vid det här laget, inte vara av lika stort intresse i IK 

Lervik som i de två andra föreningar som jag studerat.  

 Men hur kommer det sig då att de aktiva i IK Lervik så sällan ställer sig på samma sida som 

exempelvis informanterna från Rydhammars IF i den alltmer uppenbara konflikten mellan stad 

och landsbygd? Naturligtvis spelar den geografiska distansen en viss roll. Även om avståndet 

mellan Lervik och Rydhammar är någon kilometer mindre än mellan Lervik och Vättersberg är 

Lervik fortfarande den av de studerade orterna som ligger närmast staden. Men jag tycker mig 

också kunna urskilja en annan skillnad, delvis grundad i den geografiska distansen men betydligt 

mer abstrakt än bara ett fysiskt avstånd. Eftersom jag inte funnit något mer lämpat begrepp kallar 

jag detta för en kommunikativ distans, och för att definiera denna nya term gör jag här en 

jämförelse av den kommunikativa distansen mellan några av de orter som nämnts i studien. 

 Den kommunikativa distansen mellan Lervik och Vättersberg är förhållandevis liten. 

Orternas invånare delar i stor mån samma målsättningar, där exempel på sådana kan vara en 

växande central tätort och bättre fotbollslag i kommunen. Mellan dessa orter finns dessutom 

redan ett flertal etablerade kontakter och aktiva nätverk som underlättar kommunikationen 

mellan invånarna, där ett exempel på ett sådant kan vara de före detta Lerviksbor som flyttat in 

till Vättersberg men fortfarande är aktiva i IK Lervik.  

                                                 
61 Ström, s. 134. 
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 Den kommunikativa distansen mellan Lervik och Rydhammar är något större. Orternas 

invånare har visserligen några gemensamma målsättningar, som till exempel att ungdomar bör 

delta i föreningsverksamhet samt att den lokala gemenskapen bör bevaras. Det tycks däremot 

finnas ont om etablerade kontakter och aktiva nätverk mellan orterna, och de informanter som 

deltog i denna undersökning kommunicerade främst med varandra genom de möten som 

arrangeras av SISU idrottsutbildarna några få gånger om året. Ett utökat föreningssamarbete 

skulle visserligen kunna minska den kommunikativa distansen mellan dessa orter, men då skulle 

det krävas att man fokuserade på målsättningar som gynnade båda parter och att man etablerade 

fler kommunikationskanaler mellan de verksamma från de olika klubbarna. 

 Den kommunikativa distansen mellan Rydhammar och Vättersberg är förhållandevis stor. 

Invånarnas målsättningar står i flera fall i direkt konlikt med varandra. Som ett exempel på detta 

kan bostadspolitiken nämnas, då Rydhammars invånare strävar efter att behålla ortens ungdomar 

på landsbygden eller att bidra återflyttning medan Vättersbergs politiker strävar efter att locka 

dem till staden för att tätorten ska kunna växa. Dessa motsättningar tycks också ha lett till ett 

stort ointresse för att etablera kontakter och starta samarbeten mellan orterna, och vid de tillfällen 

som invånarna möts i diskussioner tycks de inte förstå eller lyssna på varandra. Som exempel på 

ett sådant möte kan Görans samtal med kommunföreträdarna om nedläggningen av Lammsätters 

skola nämnas. 

 Naturligtvis kan de uttalanden som informanterna gjort i denna studie inte betraktas som 

representativa för samtliga invånare på de respektive orterna, men de ger ändå en fingervisning 

om vilka olika typer av relationer som kan uppstå mellan mindre samhällen på den urbaniserade 

glesbygden och den större huvudort som vanligtvis finns i dess närhet. 

Slutdiskussion 

I denna studie har jag visat att de studerade idrottsföreningarna bedriver en verksamhet som 

liknar Riksidrottsförbundets ideal, ”Den goda föreningen”.62 De strävar alla efter att åstadkomma 

en bred verksamhet som så många som möjligt kan ta del av, och med sitt arbete hoppas de 

kunna utgöra en gemensam samlingsplats för ortsbefolkningen. Föreningarnas värdegrund tycks 

vila på en uppfattning om att familjära band mellan medlemmarna är något essentiellt samt att 

osjälviskt och uppoffrande arbete ger ett särskilt ”engagemang” som är viktigt att bevara. Den 

breda inriktningen till trots, så tycks barn och ungdomar emellertid ha en alldeles särskild plats i 

dessa föreningars hjärtan. Informanterna menar att deras klubbar arbetar aktivt för att ”fånga 

upp” ungdomar för att kunna lära dem etiska koder och ett korrekt uppförande. Om de 

misslyckas med det riskerar de unga nämligen att utveckla oönskade kriminella beteenden. 

 Informanterna beskriver dock att förändrade levnadsvanor och nya attityder under de 

senaste decennierna delvis har förändrat förutsättningarna för klubbarnas arbete. Jag gör 

tolkningen att detta beror på att det västerländska samhället har lämnat den moderna tidsåldern 
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och övergått i ett nytt, postmodernt stadium. Vi lever nu i ett konsumtionssamhälle, där 

individerna (eller ”konsumenterna”) ställer allt högre krav på de varor och tjänster de förbrukar 

och därför kan uppfattas som mer ”kräsna” eller ”svårflörtade” när det gäller exempelvis 

konsumtion av fritidsintressen.63 Intåget i det postmoderna samhället har också medfört en ovilja 

mot fasta identiteter, vilket innebär att individerna inte förbinder sig känslomässigt till en ort eller 

en förening på samma sätt som tidigare. Detta har bidragit till att de studerade klubbarna fått allt 

svårare att locka såväl unga som vuxna till sina aktiviteter. 

 De postmoderna idealen har även påverkat många svenskars syn på arbete, något som har 

lett till att de föreningsaktiva upplever att det numera är mycket svårt att rekrytera personer som 

vill engagera sig ideellt som tränare, aktivitetsledare eller styrelseledamöter. Informanterna menar 

att de ofta får höra att det minskade intresset för föreningsarbete beror på tidsbrist, en förklaring 

som jag personligen ställer mig tveksam till. Istället tyder mitt material på att ortsinvånarnas 

minskade intresse för klubbarnas verksamhet snarare beror på ett ökat utbud av fritidsaktiviteter, 

dels i hemmet till följd av den tekniska utvecklingen och dels i staden till följd av de förbättrade 

pendlingsmöjligheterna. Huruvida ett ökat utbud av möjliga aktiviteter i sig kan tänkas leda till en allt 

större upplevd tidspress kan inte visas i denna studie, men är en intressant grund för vidare forskning. 

 Informanterna beskriver det minskade intresset för föreningsarbete som ett överhängande 

hot som framför allt tycks bottna i tre orsaker. För det första utrycker informanterna en oro över 

att den lilla grupp, ofta bestående av till åren komna individer, som sköter en större del av 

föreningarnas verksamhet ska ”slitas ut” eller ”gå in i väggen”. Man vill helt enkelt fördela arbetet 

på fler personer för att klubbens ”eldsjälar” ska få välbehövlig vila. För det andra finns en rädsla 

för att föreningarna inte ska klara av det generationsskifte som de alla förr eller senare kommer 

att tvingas genomgå när ålderskrämpor tvingar de äldre aktiva att avsluta sitt engagemang i 

föreningarna. För det tredje kan man i informanternas uttalanden även skönja en oro för att de 

äldre verksamma inte riktigt ”hänger med” i samhällets utveckling, och att det därför bör strävas 

efter en ”föryngring” eller en ”förnyelse” för att föreningarna ska kunna drivas i rätt riktning. 

 En möjlighet till att öka intresset för föreningsarbete skulle kunna vara att införa ett 

strukturerat belöningssystem som ger de verksamma ersättning i form av utbildning eller 

arbetsmeritering. Ett sådant system rekommenderas bland annat av den av informanterna som är 

anställd hos SISU Idrottsutbildarna. De föreningsaktiva informanterna visar sig emellertid vara 

skeptiska mot att de personer som leder föreningsarbetet skulle kunna göra någon form av 

förtjänst på sitt arbete, eftersom de kanske då inte skulle visa ”det rätta engagemanget”. Denna 

tanke kan härledas till en gemeinschaftpräglad syn på arbete som ett självändamål. Den kan sägas 

stå i konflikt med den syn på arbete som SISU Idrottsutbildarna förespråkar, där 

föreningsverksamheten betraktas som ett medel för individen att i framtiden kunna göra en 

ekonomisk vinning. 

 I intervjuerna med de föreningsaktiva beskrivs också tydliga motsättningar mellan stad och 

landsbygd. Samtliga informanter visar sig känna till denna konflikt, men det är enbart 
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informanterna från Lammsätters GIF och Rydhammars IF som tycks välja sida. Framför allt 

berör motsättningarna hur resurser fördelas inom kommunen, och informanterna från dessa två 

klubbar menar att politikerna gör nedskärningar på landsbygden för att sedan investera de 

sparade pengarna i staden. I dessa informanters uttalanden kan man även tyda en oro för att 

deras hemorter riskerar att avfolkas, och strävan efter att motverka en sådan utveckling kan sägas 

vara en av anledningarna till dessa klubbars särskilda intresse för ungdomsverksamhet. De 

betraktar staden som en konkurrent om ungdomarnas intresse, och är därför mycket måna om att 

barnens skolgång även i framtiden sker på landsbygden. Rydhammars IF och Lammsätters GIF 

har därför varit mycket delaktiga i att driva fram ett samarbete mellan landsbygdsföreningarna i 

Vittsjödalen. Målsättningarna med detta samarbete är dels att visa upp utbudet av aktiviteter på 

landsbygden för att kunna konkurrera med Vättersberg om ungdomarnas fritid, men också för att 

mobilisera landsbygden och på så sätt öka sina möjligheter till politiskt inflytande. 

 Den tredje studerade föreningen, IK Lervik, skiljer sig delvis från de två andra. Arbetet 

med sociala sidoverksamheter sker här i mindre skala och främst av ekonomiska skäl. Intresset 

för ett samarbete med de två andra föreningarna är måttligt, och de verksamma från IK Lervik 

tycks istället vara mer lockade av samarbete med klubbar från Vättersberg. Dessa informanter 

tycks heller inte identifiera sig som tillhörande en landsbygdsklubb, och verkar vid vissa tillfällen 

under intervjun känna sig direkt obekväma när de upptäcker att jag definierar dem som sådana. 

Min studie tyder också på att det som avgör om föreningarna identifierar sig med staden eller 

landsbygden inte beror på bebyggelsens utseende i den ort där klubben är verksam, utan att det 

snarare beror på hur stor den geografiska och kommunikativa distansen är till huvudorten. Den 

kommunikativa distansen innebär då inte ett fysiskt avstånd, utan grundar sig i en vilja och en 

förmåga att dela målsättningar samt att etablera kontakter och aktiva nätverk.  

 Det är viktigt att poängtera att denna studie enbart behandlar ett mycket litet antal 

idrottsföreningar inom ett specifikt geografiskt område. Jag anser emellertid ändå att det är det 

rimligt att föreställa sig att de utmaningar som informanterna beskriver att deras klubbar ställs 

inför är, eller kan komma att bli, en viktig angelägenhet även för andra landbygdsföreningar i 

Sverige. Det är möjligt att intåget i den postmoderna tidsåldern har förändrat medborgarnas 

attityder och vanor till den grad att föreningarna tvingas bli mer ”marknadsinriktade” och anpassa 

sina aktiviteter efter målgruppens kortsiktiga begär. I ett samhälle som räds fasta identiteter bör 

föreningarna kanske snarare utforma sin verksamhet för tillfälliga besökare än för långvariga 

medlemmar. Dessutom kan de ibland komma att tvingas acceptera gesellschaftpräglade inslag i den 

gemeinschaftpräglade världsbild som landsbygdsföreningarna tycks representera. Ett exempel på 

ett sådant inslag kan vara införandet av förutsägbara och välstrukturerade belöningssystem för att 

locka personer till att driva föreningens verksamhet. Ett flertal landsbygdsföreningar riskerar 

också att dras in i intressekonflikter med politiska företrädare från större städer, men genom att 

arbeta för att minska den kommunikativa distansen mellan landsbygds- och huvudorter kan det 

skapas större möjligheter till dialog och samverkan. Som ett första steg krävs emellertid att 

problemet ringas in och föremedlas vidare, en roll som jag hoppas att denna uppsats kan fylla. 
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