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Inledning 

 

”Orientering är självvald väg i okänd mark, 

tankens skärpa vid kroppslig möda, 

snabba beslut under spännande tävling. 

 

Orientering bjuder dådfylld kamp mot goda kamrater, 

ensam strid mot markernas hinder, 

vilsam växlan mot vardagens ävlan. 

 

Orientering skapar ett gladlynt och frimodigt släkte, 

en härdad stam med längtan till äventyr och dust, 

kärlek till naturen - källan för livslust och levnadskraft.” 

 

Motto från 1930-talet (Svenska Orienteringsförbundet, 2007) 

 

Orientering är en mångsidig idrott. Den har sitt ursprung i militära övningar i Norden under 

1800-talet och utvecklades senare till att bli en hyllad folkrörelse. Kärnan i orientering är att 

man med hjälp av karta och kompass ska hitta den snabbaste vägen mellan olika punkter i 

terrängområden. Dessa punkter, kallade kontroller, är markerade med en orange-vit 

nylonskärm i skogen och med en röd eller lila cirkel på kartan. (Eccles, Walsh, & Ingledew, 

2006). 

På en orienteringsbana springer de deltagande löparna på tid. Själva tävlingsmomentet består i 

att så snabbt som möjligt hitta alla kontroller, som sitter på mer eller mindre dolda ställen i 

terrängen, i en förutbestämd ordning. Vinnaren blir den som är bäst på att kombinera 

kartläsning och löpförmåga och samtidigt välja bästa och snabbaste vägen mellan dessa 

kontroller (Eccles, Walsh, & Ingledew, 2006). 

Samtidigt som orientering är en tuff och hård elitidrott så är den också en utmärkt 

familjeidrott. Idag finns det tävlingsklasser för alla från världselit till nybörjare och 

motionärer. Åldersindelningen på en typisk orienteringstävling sträcker sig från 10-årsklasser 
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upp till 90-årsklasser, och för att få delta i en av dessa tävlingsklasser måste man vara medlem 

i någon av Sveriges cirka 600 orienteringsföreningar. (Svenska Orienteringsförbundet, 2011) 

 

Inspirationskällan till denna uppsats kommer från mina egna erfarenheten och minnen från att 

själv ha varit aktiv orienterare de senaste 15 åren. Jag har under nästan hela denna tiden fått 

höra den äldre generationens orienterare som med jämna mellanrum berättar  om 'den gamla 

goda tiden' då orientering inte var "någon hemskt man fick göra på skolidrotten" eller när 

rörelsen inte klassades som en idrott som "bara toppluveklädda skogsmullar" håller på med. 

Dessa påståenden har gjort mig konfunderad. Enligt en nyligen genomförd undersökning som 

Svenska Orienteringsförbundet låtit utföra så är dagens attityder och uppfattningar kring 

orientering allt mer negativa, samtidigt som rörelsen tappar fäste sett till antalet utövare 

(SOFT, 2011). Mina egna premisser säger mig att detta synsätt borde ha framkommit av en 

befogad orsak, och inte bara som ett attitydproblem som tillfälligt uppkommit de senaste 

årtiondena. 

 

Problemformulering  

Svensk orientering är, och har i många år varit, en rörelse på väg ner i en lågkonjunktur. När 

orienteringen var som störst i Sverige på 1980-talet och när föreningslivet blomstrade, var det 

inga problem alls att rekrytera nya medlemmar till klubbarna. Idag är det ett helt annat läge. 

 

Det talas ofta i den allmänna debatten om att den svenska idrottsrörelsen tappat medlemmar 

och aktiva under en längre tid sedan 2000-talet. Den egentliga statistiken motsäger dock detta. 

Om man jämför med siffrorna för sex år sedan (1998) kan man tvärtom, i nästan alla 

kategorier, notera en viss ökning av medlemskapet hos svenska ideella idrottsföreningar – 

totalt från 3 217 000 till 3 354 000 medlemmar (Riksidrottsförbundet, 2004) 

I takt med att andra svenska idrotter ökar antalet utövare i sina föreningar så har bl.a. 

orienteringen och längdskidåkningen fått jobba med helt omvända förutsättningar. I en 

rapport från Riksidrottsförbundet från år 2004 med fokus på svenska folkets tävlings- och 

motionsvanor så har båda dessa idrotter sett en minskning av antalet utövare med cirka 20 

procent vardera, i jämförelse med år 1998. (Fig. A)  
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All siffror pekar dessutom på att det är de små 

föreningarna som har fått ta den stora 

smällen, med störst minskning av antalet 

medlemmar och aktiva under en längre 

tidsperiod. (Fig. B)  

 

En del av problemet med detta är att desto 

mer rörelsen minskar och antalet orienterare 

och klubbar blir färre och färre, så tappar 

sporten den kollektivism och gemenskap som 

den bygger på. Med andra ord så riskerar 

rörelsen att dö ut helt om ett antal år. 

                    Fig A (RF, 2004) 

 Fig.B (RF, 2011) 

 

Syfte 

I denna uppsats kommer jag att studera problemet med det minskade intresset för utövandet 

av orientering i Sverige, och undersöka hur Svenska Orienteringsförbundet har förhållit sig till 

detta problem, samt hur de har jobbat med kommunikationsfrågor för att möta denna negativa 

trend. Jag vill också samla och återge kunskap om hur engagemang i ideellt föreningsliv har 

för drivkrafter, samt dess roll i samhället med fokus på socialt kapital. 
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Frågeställningar 

- Vad finns det för olika faktorer som bidrar till det minskande intresset för orientering i 

Sverige? 

- Hur förhåller sig Svenska Orienteringsförbundet till denna negativa trend, och hur jobbar de 

med kommunikationsfrågor i syfte att göra orienteringssporten mer attraktiv? 

 

Avgränsningar 

Att välja just orienteringsporten som arbetsfält kommer från att jag själv har varit aktiv 

orienterare sedan sju års ålder, och dels för att orientering enligt Riksidrottsförbundets 

statistik är den sport i Sverige som minskat mest, sett till antalet aktiva de senaste 10 åren. 

(RF, Fig A, 2003) Vidare är den nationella avgränsningen ett intressant perspektiv. Sett till 

orienteringsutövandet i övriga Europa så har man en jämn stigande trend av antalet 

arrangemang och aktiva, medan minskningen av densamma förekommer i störst omfattning i 

Sverige. (Skogssport nr 7, 2012) Därför är det av högre intresse att studera problemet 

nationellt. 

 

Materialavgränsningar 

Den begränsade materialåtkomsten vad gällde tidsspann uppdagade sig tidigt i 

arbetsprocessen, och för att undvika att de olika materialkällorna skulle hamna i obalans 

mängdmässigt, så valde jag istället att avgränsa materialet ytterligare. Utgåvorna av tidningen 

Skogssport begränsades istället till de nummer som publicerades under år 2012, mellan 

januari och november, då denna årsutgåva är den enda kompletta jag kunnat tillgodogöra mig. 

Tidigare årsutgåvor som jag har granskade, saknade ett eller flera månadsnummer, och dessa 

valde jag istället bort från materialet eftersom de, med andra ord, är ofullständiga. 

 

Verksamhetsberättelserna som också tjänat som material är daterade bakåt som längst till år 

2005, eftersom tidigare versioner har inte funnits tillgängliga hos Svenska 

Orienteringsförbundet.  

 

Begrepp 

Verksamhetsberättelser är skriftliga beskrivningar av den verksamhet som de bedrivit under 

en mandatperiod, i detta fall ett kalenderår. 
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När jag talar om kommunikationsfrågor i denna uppsats så avgränsar jag begreppet till den 

beskrivning som Orienteringsförbundet själva använder när de pratar om kommunikation. Det 

avser främst orienteringens övergripande profilering och varumärke, samt sportens synlighet i 

massmedia. Alla dessa faktorer appliceras i denna uppsats från nationell nivå till 

föreningsnivå. Anledningen till att kommunikationsfrågor lyfts fram i analysen och varför 

detta har ett huvudsakligt fokus i den övergripande problemformuleringen är främst att 

Svenska Orienteringsförbundet själva genomgått en omstrukturering där just ökad 

kommunikation hastigt blivit en av huvudmålen för hela deras verksamhet, bara under de 

senaste åren (SOFT, 2012). Jag ser det därför som en självklar fokuspunkt och 

problemområde lämpat för denna typ av innehållsanalys. 

 

Disposition 

Denna uppsats, med titeln Självvald väg i okänd mark, påbörjas med ett inledningsavsnitt följt 

av en problemformulering för att ge läsaren kunskap, inlevelse och känsla för det studerade 

ämnet i fråga. Uppsatsen Syfte och Frågeställningar presenteras under respektive avsnitt för 

att kort sammanfatta problemformuleringen för läsaren, och dess följs direkt av en avsnitt som 

behandlar uppsatsens större Avgränsningar. Ett dispositionsavsnitt har lagt in precis före det 

större avsnittet som behandlar all nödvändig Bakgrund i uppsatsen. 

 

Avsnittet Tidigare forskning, som inleds direkt efter Bakgrund, hör främst till den teoretiska 

delen av uppsatsen dit min första frågeställning ingår, då någon tidigare forskning kring min 

andra frågeställning aldrig har genomförts på ett akademiskt plan. Också det nästföljande 

avsnittet, Teoretiska utgångspunkter, behandlar de olika perspektiv som jag har valt att 

applicera på min första frågeställning kring den minskande intresset för föreningslivet inom 

orienteringen. 

 

Den metodiska delen av denna uppsats inleds sedan med avsnittet Material med 

underavsnittet kring Urval och materialdiskussion. Här presenteras och diskuteras det 

material som ligger till grund för min andra frågeställnings kring Svenska 

Orienteringsförbundets förhållningssätt. Vidare i uppsatsen följer avsnittet om Metod med 

underavsnittet Tillvägagångssätt, där jag fortsätter att bearbeta min andra frågeställning. Här 

presenteras också den analysmetod som använts för att få fram de delar av materialet som är 
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av intresse, som i sin tur läggs fram i nästa avsnitt Resultatredovisning. Det påföljande 

analysavsnittet består av en fördjupad Analys, som sedan mynnar ut i en Slutsats. 

Bakgrund  

Svenska Orienteringsförbundet 

Svenska Orienteringsförbundet (SOFT) är ett av Sveriges större specialidrottsförbund med 

cirka 600 föreningar och närmare 90 000 medlemmar. (International Orienteering Federation, 

IOF, 2011)  SOFTs kansli ligger i södra Stockholm och ger ut tidskriften Skogssport med 10 

nummer om året och en upplaga på cirka 8000 exemplar. (SOFT, 2012) 

SOFT bildades år 1938 och anslöt sig till Riksidrottsförbundet samma år, och när 

International Orienteering Federation bildades 1961 så blev SOFT en del av den 

internationella verksamheten tillsammans med övriga länder med motsvarande 

orienteringsförbund. Organisationen i Svenska Orienteringsförbundet är konstruerad som en 

paraplyorganisation där varje underorganisation är ett regionalt disktrikt som till största delen 

överensstämmer med Sveriges län. (SOFT, 2011) Själva förbundet driver en verksamhet med 

styrelsen som högsta punkt, där förbundschefen med sitt kansli ligger direkt underordnad den 

invalda styrelsen.  

Fig.C (SOFT, 2011) 
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Kansliet har idag (2012) 20 stycken anställda uppdelat på 18,25 tjänster inom olika grupper, 

där bland annat administration, landslagsledning och kommunikation (där också tidningen 

Skogssport ingår). (Fig.C. SOFT, 2011) 

Vidare så jobbar hela förbundet gemensamt mot tre ”vägval”: Individutveckling, 

arrangemangsutveckling och föreningsutveckling, som alla har sina respektive 

områdesansvariga. O-Ringen (tidigare kallat 5-dagars) som är den största 

orienteringstävlingen som årligen anordnas i Sverige, har en egen styrelse och ett eget kansli 

även om själva konceptet ägs av Svenska Orienteringsförbundet. Arrangörerna av O-Ringen 

skiftas dock från år till år, och består av orienteringsklubbar från olika distrikt. Dessa klubbar 

utses alltid några år i förväg och tävlingen planeras sedan i samråd mellan arrangörerna, 

SOFT's styrelse och de ansvariga på SOFT's kansli. (Fig.C. SOFT, 2011) 

Det kan tilläggas att år 2011 utsågs dessutom Svenska Orienteringsförbundet till Årets 

Idrottsförbund av Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande. (SCIF, 2011) 

 

Offensiv orientering 

Offensiv orientering är namnet på SOFTs nuvarande verksamhetsplan. Den beskriver vilka 

grundförutsättningar som organisationerna inom svensk orientering skall arbeta under, och 

vilka strategier, fokusområden och projekt som skall arbetas med för att nå två av förbundets 

övergripande mål:  

 Att ha världens bästa landslag  

 Att växa genom att attrahera fler. 

SOFTs verksamhetsplan för åren 2012 och 2013 kommer fortsätta under titeln Offensiv 

Orientering, vilket den har hetat sedan den infördes för första gången vid förbundsmötet år 

2008. Både vid förbundsmötet år 2010 och 2012 så uppdaterades verksamhetsplanen och 

anpassades till nya förutsättningar. (SOFT, 2012) Svenska Orienteringsförbundets förre 

ordförande mellan åren 2004-2010, Tomas Bruce, citeras såhär om Offensiv Orientering i 

ledarspalten från Skogssport nr 10 (2007): 
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(...)"Offensiv Orientering gäller inom alla områden: i tävlingssituationen, i 

medlemsrekryteringen, i jämställdhetsarbetet, i att våga pröva på nya lösningar, i att plocka 

bort onödiga detaljregler i våra tävlingsbestämmelser, i marknadsföringen av vår idrott och 

så vidare. Säg det område som inte kan omfattas av Offensiv Orientering!"(...) 

 

Svenska orienteringsklubbar 

Under Svenska Orienteringsförbundet ligger som tidigare nämnt, 23 stycken regionala distrikt 

(orienteringsförbund, förkortas OF) som i sin tur är uppdelat i cirka 600 orienteringsklubbar 

med ideell verksamhet runt om i Sverige.  

 

I en orienteringsklubb utger medlemmarna grunden för verksamheten. Det antal medlemmar 

som en förening har bestämmer storleken på intäkterna som föreningen får i form av 

medlemsavgifter. Det är medlemmarna i orienteringsklubben som väljer en styrelse, vilket 

oftast sker på ett årsmöte. Styrelsen ska bestå av en ordförande, en vice ordförande, en kassör, 

en sekreterare och ett antal ledamöter. Även om ordföranden anses ha mest ansvar eftersom 

det är det dennes uppgift att se till så att stadgarna följs, att ledamöterna sköter sina uppdrag 

och att sammanträden hålls regelbundet, så har alla i styrelsen lika stort ansvar att se till att 

föreningen sköts korrekt. (Lunden & Lindblad, 2002) 

 

Riksidrottsförbundet (2005) har inrättat normalstadgar och mallar för alla svenska 

idrottsföreningar om vad som ska göras för att dessa ska kunna bli anslutna till Sveriges 

Riksidrottsförbund.  En orienteringsklubb som följer dessa mallar driver en lokal verksamhet 

inom flera olika områden och den har egna protokoll, styrdokument och verksamhetsplaner 

för att driva föreningen mot Svenska Orienteringsförbundet uppsatta mål. Det som klubbarna 

främst är verksamma i, på lokal nivå är bl a träning, tävling, rekrytering, motion, utbildning, 

arrangemang och kartproduktion. Varje orienteringsklubb svarar till sitt respektive distrikt när 

det kommer till organisationsfrågor, som i sin tur svarar till SOFT. (Skogssport nr 5, 2009) 
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Tidigare forskning 

Utifrån uppsatsens fokusområde sökte jag artiklar via erkända sökningsverktyg såsom Google 

Scholar och Linköpings universitets databas. Den litteratur som jag funnit har grupperats in i 

kategorier efter vilket område de behandlar, och det är en blandning mellan både akademiska 

texter och faktalitteratur. Kunskaperna från dessa texter har jag dock inte använt för att 

utveckla syfte eller frågeställningar, utan istället kommer de fungera som vägledande och 

jämförande material under analysprocessen. 

Studier om idrottsföreningar 

P. Sandberg vid Linköpings Universitet har författat uppsatsen En förening i förändring: om 

idrottsföreningar på landsbygden och deras utmaningar i ett postmodernt samhälle. 

I denna studie använder sig Sandberg av djupa intervjuer för att studera ideellt engagerade 

personer i små föreningar på landsbygden, och vad de har för tankar kring sina föreningars 

överlevnad i ett samhälle som är allt mer ointresserat av föreningsliv. Sandbergs informanter 

beskriver bland annat att förändrade levnadsvanor och nya attityder under de senaste 

decennierna delvis har förändrat förutsättningarna för föreningarnas arbete, och han gör 

tolkningen att detta beror på att det västerländska samhället har lämnat den moderna 

tidsåldern och övergått i ett nytt, postmodernt stadium. Sandbergs teorier fastställer att vi idag 

lever 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. Sandberg diskuterar 

vidare om att intåget i det postmoderna samhället också har medfört en ovilja mot fasta 

identiteter, vilket innebär att människan inte förbinder sig känslomässigt till en ort eller en 

förening på samma sätt som tidigare.  

 

H. Johansson och F. Larsson vid Högskolan i Gävle har författat en uppsats med titeln 

Framgångsfaktorer för ideella idrottsledare – grundstenarna inom svensk föreningsidrott.  

I denna uppsats beskriver skribenterna olika framgångsfaktorer för ideellt ledarskap inom 

föreningsidrotten, och belyser problemet med minskandet av, framförallt unga, ideella 

idrottsledare i Sverige. Johansson och Larsson har genomfört en kvantitativ undersökning 

med  230 ideella idrottsledare för att vidare få förståelse kring vad dessa ledare behöver för att 

vilja fortsätta engagera sig i sina föreningar. Författarna utgår delvis ifrån Maslows 
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behovshierarki när de formulerar svaren på sina frågeställningar, och delvis utifrån ett 

idrottspolitisks perspektiv. Genom svaren på enkäterna fastställer sedan Johansson och 

Larsson att idrottsledarna inte nödvändigtvis blir motiverade att finansiella ersättningar, utan 

att de allra helst vill ha stöd och visad uppskattning från föreningen för att uppmuntras att 

engagera sig. Informanterna berättar också att om föreningen har en fortsatt verksamhet för att 

engagera nya, framtida ledare så är detta en stor motivationskälla för dem. 

Studier om ideellt arbete  

Att finna tidigare forskning inom ideellt arbete har inte varit direkt komplicerat då det finns 

väldigt mycket på området kring just detta, men jag vill belysa några titlar som förhåller sig 

närmast till denna uppsats problemformulering. 

Den första titeln är av E. Johansson vid Karlstads universitet, och det är en examensuppsats 

som har titeln Synsätt på vad den ideella sektorn bidrar med till samhälle. Denna uppsats 

bygger på en kvalitativ studie, med djupintervjuer som källa, kring den ideella rörelsens 

betydelse för samhället, precis som titeln berättar. Respondenterna i denna uppsats upplevde 

att det ideella arbetet skapar en sammanbindande kraft, en större gemenskap och en bättre 

social tillhörighet. De upplevde även att den ideella föreningen var ett stöd för andra i 

samhället och därmed påverkade samhällsbilden positivt, vilket ligger parallellt med min 

studies teorier kring socialt kapital och ideella idrottsföreningar.  

 

I monografin Handbok i frivilligt arbete (1994) beskrivs drivkrafterna bakom ideellt arbete 

som sammansatta och komplexa. Författarna skriver att människor egentligen inte vet varför 

de arbetar ideellt, men motiven till människans handlande brukar dock vara många, varav 

intresse är det största motivet. I denna bok beskrivs det också att ideellt arbetande personer 

många gånger har påbörjat sitt arbete efter att de blivit tillfrågade av vänner och bekanta, och 

därefter utvecklat ett ideellt engagemang. Generellt så är de några större punkter som denna 

bok tar upp, som jag kommit att ta fasta på i min studie som orsaker till ideellt arbete: 

 Möjligheten att göra något bra för andra människor  

 Skapa sociala kontakter och känna tillhörighet  

 Känna en fast punkt i tillvaron  

 Möjligheten att ge tillbaka något till samhället  
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Studier om ideella föreningar 

Den demokratiska processen – en betydelsefull del av föreningslivet är en uppsats skriven av 

L. Fallhagen och T. Olsson vid Högskolan Halmstad. Författarna har genomfört kvalitativa 

intervjuer med fyra olika konsulenter på Hallands distriktsidrottsförbund med fokus på vilka 

processer och strukturer som är de bästa förutsättningarna för medlemmarnas delaktighet och 

inflytande i föreningslivet. Fallhagen och Olsson  kom fram till i sin studie att den 

demokratiska processen var den optimala processen och den bästa föreningsstrukturen, som 

gav förutsättning för delaktighet och inflytande.  

J. Danielsson vid Luleå tekniska universitet har författat en uppsats med benämningen Social 

kapital bland organiserade ungdomar, vilken tar upp frågeställningen huruvida svenska 

ungdomar som är engagerade i organisationer visar större tecken på socialt kapital än de som 

är oengagerade. Detta bekräftas och valideras också av Danielsson som genom Berger och 

Luckmanns teorier kring den primära och den sekundära socialiseringsprocessen förklarar att 

de personer som aktivt deltar i föreningslivet automatiskt blir utrustade med en "verktygslåda" 

med kunskaper om möten med människor, demokratiska processer, argumentation, 

kompromissförmåga och tillit. Författaren avslutar med att berätta att alla dessa kunskaper är 

bidragande faktorer till att socialt kapital är högt hos en individ eller hos en organisation. 

Den sista titeln av tidigare forskning som jag har tagit del av är B. Prices (2002) studie som 

handlar om det ideella engagemanget i förhållande till det sociala kapitalet. I Prices studie 

intervjuades 32 stycken ideella föreningsledare från olika frivilligorganisationer i Texas, 

USA. Respondenterna tillfrågades om sin delaktighet i föreningarna, samt om medlemmarnas 

motivation till det ideella engagemanget. Prices resultat visade att majoriteten av 

respondenterna upplevde att deras medlemmar engagerade sig för att de ville ”ge tillbaka” 

något till samhället. Anledningen till detta var att de ansåg att det var rätt sak att göra. 

Begrepp som ”medborgerlig plikt” lyfts också fram av Price i samband med hans redovisning 

av resultatet, något som kan härleda till Putnams (2003) syn på socialt kapital, medborgaranda 

och medborgerligplikt som kommer att användas senare i denna studie. 
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Teoretiska utgångspunkter  

Detta avsnitt har jag delat in i tre olika kategorier på samma tema, men skillnaden är att de har 

olika fokus. Ändamålet är att sammanfläta ideellt arbete, föreningsliv och socialt kapital och 

bevisa att de har flera gemensamma nämnare och att de har växelverkan på varandra. 

Det ideella arbetet 

De tre socialvetenskapliga forskarna Svedberg, Essen och Jegermalm (2010) klargör i sin 

rapport vilka utmärkande egenskaper som finns hos människor med engagemang inom det 

ideella arbetet. Författarna menar att det inom de nordiska länderna traditionellt setts ett stort 

ideellt engagemang som varit en avgörande förutsättning för den fungerande demokratin som 

de har idag.  

Professor i socialvetenskap Lars Svedberg (2001) beskriver att under 1990-talet var 

begreppen "civilt samhälle" och "socialt kapital" de två av de mest uppmärksammade i 

internationell samhällsforskning. I Sverige riktades forskningen under samma tid på  

begreppen "ideell sektor" och det "frivilliga arbetets betydelse", vilket är intressant då dessa 

begrepp istället är centrala för vad det ideella arbetet tillför, inte vad det ideella arbetet 

egentligen beror på. Svedbergs forskningsrapport kartlägger också att drygt 2,5 miljoner 

svenskar var engagerade i olika ideella verksamheter i början av 1990-talet. Om man ställer 

denna siffra i jämförelse till dagens engagemang, som Riksidrottsförbundet uppger vara över 

tre miljoner medlemmar enbart inom idrotten, så blir det verkligen tydligt hur mycket denna 

sektor vuxit och expanderat de senaste 20 åren (Riksidrottsförbundet, 2010. Svedberg, 2001) 

Svedberg menar vidare att engagemanget och insatserna inom den ideella sektorn har en 

betydande kraft. Resurserna som sätts in motsvarar flera tiotusentals heltidstjänster och dessa 

genererar ökad tillhörighet, ökad tillit och minskad social marginalisering.  

Socialt kapital 

Det sociala kapitalet är i ett centralt begrepp i denna studie, då jag vill belysa vad de ideella 

föreningarna bidrar med till samhället, och varför man som person väljer att engagera sig 

ideellt. Teorierna kring detta grundas oftast i begreppet socialt kapital. Därför är det av stor 

vikt att tydligt förklara denna term i detta avsnitt. 
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Det finns nästan lika många definitioner av socialt kapital som det finns böcker och uppsatser 

om ämnet. En person som nämns ofta i sammanhanget kring diskussioner om socialt kapital 

är professor Robert D. Putnam vid Harvard University. Han författade boken Den fungerande 

demokratin år 1993 där han tydligt kopplar ihop det sociala kapitalet och det ideella, frivilliga 

arbetet genom hans egna fältstudier och sociala forskning.  

I Den fungerande demokratin så skildrar Putnam Italiens norra och södra del utifrån 

förutsättningar inom de olika politiska institutionerna. Hans resultat visade att Italiens norra 

delar hade bättre fungerade institutioner, en högre medborgaranda och ett mer demokratiskt 

samhälle än de södra delarna. I de södra delarna kunde man uppfatta en mer maffialiknande 

sammanhållning, vilket avspeglades på samhället och på så sätt skapades inte samma 

förutsättningar som för de boende i de norra delarna, (Putnam, 2003)  

 

Putnam gör en sammanfattad definition av socialt kapital med att säga att det är ett: 

 

”(…) inslag i samhällsorganisationen, till exempel förtroende, normer och nätverk, som kan 

förbättra samhällseffektiviteten genom att underlätta samordnade operationer.” 

 

Vidare menar han att socialt kapital utgörs av individens deltagande formella och 

ickeformella sociala nätverk, deras normer och ömsesidighet och deras grad av medmänsklig 

tillit (Putnam, 2003)  

 

Putnam markerar tydligt att ett samhälle med starkt socialt kapital har många horisontella 

kopplingar mellan medborgarna i grunden. Ett samhälle med svag medborgaranda och 

därmed svagare socialt kapital präglas av att det sociala livet är organiserat vertikalt i 

hierarkier, snarare än horisontellt. Korruption och ömsesidig misstänksamhet, och låg tillit 

betraktas i dessa typer av samhällen som något normalt. Medborgare i samhällen med stark 

medborgaranda förväntar sig mer av sin administration och får det också tack vare sina egna 

insatser och eget engagemang. (Putnam 2003)  

 

Putnams teorier kan vidareförklaras med boken av den svenske professorn Bo Rothteins vid 

Göteborgs Universitet vid namn Sociala fällor och tillitens problem (2003) Rothstein ställer 

sin definition av socialt kapital i två skilda delar, en kvalitativ och en kvantitativ del. 
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Han menar med andra ord att storleken på en persons sociala kapital avgörs av hur många 

sociala kontakter denne har i fråga samt av hur mycket tillit dessa kontakter innefattar hos 

personen. (Rothstein, 2003) 

 

Socialt kapital och ideella organisationer 

Som tidigare skrivits innefattar Putnams definition av socialt kapital just en hög grad av 

deltagande i formella och icke formella nätverk, där föreningar och organisationer räknas till 

de formella. Rothstein är dock inte lika övertygad om att organisationerna har en hög 

betydelse för det sociala kapitalet. Visserligen ser han ett tydligt samband mellan medlemskap 

i ideella organisationer och socialt kapital: 

 

”Personer med omfattande medlemskap i olika frivilliga organisationer har en klart högre 

tillit till andra människor än de som har få eller inga medlemskap.” 

 

Rothsteins påpekar dock att det är många andra faktorer som spelar in, så som utbildningsnivå 

för att det sociala kapitalet ska kunna gynnas. Gällande ideellt föreningsengagemang förklarar 

Svedberg, Essen och Jegermalm (2010) tre olika perspektiv på orsakerna till detta. De lyfter 

fram resurs, tillhörighet och socialt kapital hos medborgarna. Att engagera sig i en ideell 

förening ger medborgarna ökade resurser att både påverka den egna och andras situation 

utifrån ett demokratiskt perspektiv. Inom föreningsverksamhet anses även möjligheten till att 

bygga relationer genom nätverk och andra sociala relationer som, enligt författarna och 

Putnam (2003), ökar det sociala kapitalet i samhället. Det tredje perspektivet är tillhörighet, 

eftersom der i föreningslivet finns det möjlighet att skapa tillhörighet till en grupp. (Svedberg, 

von Essen och Jegermalm, 2010)  

Material 

Det material som kommer att undersökas i denna uppsats är i första hand skriftligt material, i 

form av artiklar och formella dokument, som kommer från tre större källor. 

 Tidskriften Skogssport som givits ut i sin nuvarande forma sedan början av 2000-talet 

i SOFT's egen regi, bidrar med både korta artiklar och längre reportage.  

Det är alla nummer som givits ut under 2012 som kommer att analyseras. 

 



15 
 

 SOFT's verksamhetsplan Offensiv Orientering för åren 2012-2013 

 

 Sju stycken av SOFT's verksamhetsberättelser från år 2005 till 2011. 

 

Urval & materialdiskussion 

Syftet med ett urval är att samla innehållsrik och täckande information för att kunna ge en 

redogörelse av ett visst fenomen inom ett visst område (Rosengren & Arvidson 2002). 

Rosengren och Arvidson (2002) menar också att vilken urvalsstrategi som forskaren väljer att 

använda vanligen bestäms av forskningens syfte och forskarens huvudsakliga intresse. 

Eftersom syftet med denna studie är att undersöka ett visst problem inom orienteringsrörelsen 

så kommer jag säkerligen att ta del av material som inte har med detta område att göra. Detta 

betyder att jag optimalt sett bör använda mig av ett urval med ett fokus på icke‐sannolikhet. 

Att använda sig av icke-sannolikhet i sin urvalsstrategi betyder att sannolikheten för att alla 

delar av ett material kommer med i den slutgiltiga studien inte är så stor, och att det inte 

påverkar resultaten om någon del av materialet visar sig vara irrelevant. (Hartman, 1998)  

Jag har med andra ord valt bort de exemplar av tidningen Skogssport som inte har haft ett 

innehåll som har med min problemformulering att göra.  

Tidningen Skogssport är som tidigare nämnt Svenska Orienteringsförbundets officiella organ. 

Förbundschefen är också den ansvarige utgivaren för tidningen, och den utkommer med 10 

nummer per år (SOFT, 2012) Som tidigare nämnt i kapitlet Avgränsningar så används 2012 

års upplaga som material i denna uppsats, på grund av den begränsade åtkomsten. Tidningen 

finns i en begränsad upplaga och den går endast att få tag i genom prenumeration, vilket också 

betyder att lösnummer inte säljs. Skogssport går heller inte att få tag på digitalt, och detta har 

istället gjort att jag har fått låna till mig exemplar av orienterare i  min bekantskapskrets. 

Anledningen till att jag valt med Skogssport i mitt material är för att denna tidsskrift är en 

informationskälla med stort betydelse för orienteringssporten. Dels för att det är förbundets 

störta officiella organ och dels för den har en begränsad och tydlig målgrupp; orienterare. 

Förbundet har egentligen inget regelbundet kommersiellt nyhetsmaterial riktat åt icke-

orienterare (förutom pressmeddelanden), vilket sätter publikationerna och artiklarna i 
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Skogssport i rollen som främsta informationsspridare för förbundets arbete. Det är just därför 

som Skogssport är en mycket väsentlig materialkälla senare i min analys. 

Verksamhetsplanen är ett styrdokument som förbundsstyrelsen lägger fram varje år på 

förbundsmötet, som ska gälla för nästkommande verksamhetsår. Verksamhetsplanen från 

2012-2013 med det återkommande namnet Offensiv Orientering innehåller bakgrund, 

uppsatta mål, fokusområden och arbetssätt och svarat som ett röst med ett framtidsperspektiv 

för orienteringssporten. Äldre verksamhetsplaner har ej funnits att tillgå på Svenska 

Orienteringsförbundets webbplats, men det är konstaterat i den nuvarande verksamhetsplanen 

att den är en reviderad versionen av originalet som instiftades 2008, och denna innehöll 

dessutom samma två övergripande mål som idag. Jag ser alltså ingen anledning till att djupare 

reflektera över om dessa har några speciella särdrag som skiljer dem från varandra, utan jag 

kommer utgå ifrån att de har liknande formuleringar. Offensiv Orientering beskriver den 

övergripande delen av planen för förbundets huvudsakliga arbete med olika 

kommunikationsfrågor, vilket gör den till det mest intressanta delen av materialet i syfte med 

att svara på min första frågeställning. 

Verksamhetsberättelserna mellan år 2005 och 2011 är en sammanfattning och redovisning av 

varje verksamhetsår hos SOFT, och dessa tar upp huruvida förbundet och svensk orientering 

levde upp till de satta målen i verksamhetsplanen för respektive år. Dessa dokument 

innehåller övergripande berättelser och tillbakablickar kring året som gått inom sporten, och 

tar bl.a. upp resultat från eventuella mästerskap, förbundets organisation, projekt, ekonomi, 

resurser samt statistik.  

Verksamhetsberättelserna i mitt material är dock uppdelat i två kategorier där en stor ändring 

av utformningen skedde efter de tre tidigaste dokumenten (2005, 2006, 2007), vilka är 

betydligt kortare och mer förenklade än de fyra senaste verksamhetsberättelserna som 

publicerats från och med år 2008. Jag drar paralleller mellan denna ändring och införandet av 

verksamhetsplanen för Offensiv Orientering som också gjordes under 2008, och det är mycket 

troligt att den nya verksamhetsplanen uppkommit från en generell satsning från förbundets 

sidan detta år, på att lägga mer energi på strategisk och långsiktig planering.  

 

Precis som verksamhetsplanerna så beskriver verksamhetsberättelserna mycket av de 

kommunikationsfrågor som förbundet ägnat sig åt från år till år. Det är här som detta arbete 
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redovisas svart på vitt, både det som har gjorts och de kommunikationsarbete som kommer 

fortgå under en längre tid. Genom att jämföra verksamhetsplanerna med 

verksamhetsberättelserna så kommer jag få en övergripande bild hur förbundet verkligen 

hanterar kommunikationsfrågor i praktiken, och inte bara i teorin, eftersom jag varje år kan 

läsa ut och sedan jämföra vad förbundet planerade i motsvarighet till vad de faktiskt utförde. 

Metod  

Kvalitativt eller kvantitativt? 

Enligt Jan Hartman (1998) finns det två olika undersökningsmetoder, kvalitativa och 

kvantitativa. Den kvantitativa metoden karaktäriseras av att den använder sig av siffror och tal 

och resulterar i mätbara resultat, så som tabeller och diagram. Den kvalitativa metoden 

utmärks av de verbala utformningarna både i skrift och i tal. Han beskriver vidare att den 

kvalitativa undersökningsmetoden i motsats till den kvantitativa inte är intresserad av mätbara 

resultat eller siffror, utan att få en förståelse för den livssituation människorna i studien har. 

För att uppnå mitt syfte och få svar på mina frågeställningar har jag utifrån Hartman förstått 

att ett kvalitativt perspektiv är det som denna studie är mest lämpad för, eftersom jag vill 

kunna fördjupa mig i ett material beståendes av längre texter. 

Innehållsanalys  

En innehållsanalys är en empirisk vetenskaplig metod som används för att analysera 

innehållet i ett dokument. Det är också en metod som kan tillämpas inom vilken kontext som 

helst, oavsett om det gäller skrift, ljud eller bilder. (Rosengren & Arvidson, 2002) 

Innehållsanalysen är kanske främst förknippad med kvantitativ forskning som består i att 

räkna förekomsten av vissa ord eller företeelser i en text. Men eftersom jag har valt ett 

kvalitativ perspektiv i denna studie så kommer jag att tillämpa denna på innehållsanalysen och 

således utföra en kvalitativ innehållsanalys.  

Tyngdpunkten för denna studie ligger alltså på tolkning, vilket egentligen ingår som ett 

centralt moment i de flesta typer av textanalyser och kanske särskilt i kvalitativa metoder. Att 

jag agerar som en vetenskaplig tolkare, det vill säga inte den primära typen av läsare som 

texten från början riktat sig till, gör att jag blir en speciell mottagare av texten. Detta gör att 

min tolkning inte har några paralleller till det egentliga syftet skribenten har haft med texten, 
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utan jag agerar som den objektiva delen i detta sammanhang. Kvalitativa metoder generellt, 

och särskilt innehållsanalyser anses ofta ostrukturerade men flexibla. Hur den kvalitativa 

metoden utformas till stor del bero på hur syftet och frågeställningen är formulerade. 

(Bryman, 2002) 

Jag har upplevt innehållsanalysens frihet främst som en fördel för min studie då den ger 

möjlighet till min egna tolkning, men nackdelen är att just denna tolknig ändå har risken att 

bli för subjektiv och att det resulterar i bristningar hos studiens struktur. Även urvalet riskerar 

att blir subjektivt då jag själv valt vissa texter och tolkat utvalda delar. Att metoden är 

ostrukturerad kan också medföra att tillvägagångssättet blir diffust beskrivet, men min 

förhoppning är att den teoretiska utgångspunkten för problemformuleringen ska kunna 

generera en tydligare sammansättning hos uppsatsen. 

 

Tillvägagångssätt 

En kvalitativ innehållsanalys har utförts på insamlat datamaterial enligt Bryman (2002) och 

Rosengren och Arvidssons (2002) beskrivningar. För att kunna åstadkomma en 

innehållsanalys av god kvalité, började processen med att översiktligt läsa insamlad data i två 

omgångar. Denna första fas skapar en första förståelse och en helhetsuppfattning av texterna. 

Vid en tredje genomläsning utökades djupet i läsningen och meningar valdes ut och skrevs 

ner i koder, enligt Bryman (2002) med syfte att dela upp texten i olika delar som hör 

tillsammans genom sitt innehåll och sammanhang. I detta fallet var meningar kring 

rekrytering, synlighet och marknadsföring de mest intressanta så de är relevanta för syfte och 

frågeställningar i denna uppsats. 

Meningarna som valdes ut kunde heller inte vara för långa, då risken fanns för att dessa skulle 

kunna innehålla fler än en betydelse. Meningarna kunde heller inte vara för korta då alltför få 

ord kan göra resultatet alltför splittrat, eller ännu värre, misstolkat. 

Meningskoderna grupperades och sammanfattades sedan till kategorier. Denna process 

innebar att texten gjordes mer lätthanterlig samtidigt som det viktiga innehållet bevarades. 

När tveksamhet uppstod och det inte framstod lika tydligt om hur grupperingen av en viss 

mening skulle gå till, lästes denna bit av materialet om igen. Detta för att säkerställa att inget 

väsentligt innehåll gått förlorat. (Rosengren och Arvidssons, 2002).  
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Den färdiga innehållsanalysen resulterade i följade tabell: (Fig D)  

 

Kategorier Koder 

 

Synlighet 

Ökad kommunikation, mer kompetens vid 

marknadsföring/profilering, visa upp 

landslag/stjärnor, mer TV-tid, satsa på O-Ringen. 

 

Tillgänglighet 

Främja kart- och marktillgång, användning av 

naturpasset, arrangera motionsorientering, nya 

arrangemangsformer, finnas i skolan 

 

Öppenhet 

Förändra attityder, uppmuntra demokratifrågor t.ex 

jämställdhet, ungdomsdelaktighet och mångfald 

     Fig D 

De tre kategorierna i vänsterspalten ovan är konstruerade utifrån de olika koderna som hittats 

i materialet, som också listats i högerspalten ovan. Materialursprunget kommer härifrån att 

vara okänt och endast redovisas i kodad form utifrån dess innehåll. 

 

Resultatredovisning 

I denna del, som jag har valt att kalla för Resultatredovisning, kommer jag att redovisa en 

sammanställning av koderna som framkommit i det empiriska materialet. Detta kommer 

läggas upp utifrån de tre kategorierna i innehållsanalysen, och kommer att svara på min andra 

frågeställning: 

- Hur förhåller sig Svenska Orienteringsförbundet till kommunikationsfrågor i 

syfte att göra orienteringssporten mer attraktiv? 

Jag vill börja denna del av resultatredovisningen med att först poängtera förändringarna över 

tiden i den delen av mitt material som består av verksamhetsberättelserna, som är den del i 

materialet som går längst tillbaka. Tanken är att få en tillbakablick om hur förbundet har 

förhållit sig till nedgången i orienteringsrörelsen innan 2008 då Offensiv Orientering 

infördes, och verksamhetsberättelserna gjordes om. Eftersom jag kunnat avläsa i SOFTs 

statistik att det sedan 1997 att det har pågått en konstant minskning av antalet aktiva 

orienterare så förväntade jag mig att jag i mitt tidigast daterade material skulle finna detta 
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problem belyst. Så var det emellertid inte, då jag fann att det noterades som tidigast i 

verksamhetsberättelsen från 2007. Vad jag räknat så tog det ungefär 10 år innan SOFT kunder 

började arbeta aktivt med kommunikationsfrågor och samtidigt erkänna att detta var ett stort 

problem för verksamheten. Det som dock skedde snabbt efter att detta uppdagades var just de 

positiva förändringarna som infördes under år 2008 med syfte att göra orienteringen mer 

attraktiv igen. 

Mellan år 2008 och år 2011 har Svenska Orienteringsförbundet jobbat med tre övergripande 

kategorier för att främja orienteringssporten i Sverige: 

Synlighet 

Kommunikationsarbetet inom förbundet omorganiserades under hösten 2011 där ansvaret 

flyttades från en arbetsgrupp till att läggas direkt under förbundschefen. I december 2010 

anställdes Annichen Kringstad för ett kortare projektarbete som syftade till att förtydliga 

orienteringens profil och varumärke, samt att förbättra sportens genomslag i media. Hennes 

arbete uppskattades och under våren 2011 inrättades för första gången tjänsten som 

förbundets kommunikationschef som hon fick i åtagande. Under hösten 2012 valde Kringstad 

att självmant sluta sin tjänst med kommentaren "Orienteringen har sitt huvudfokus inåt". (Det 

är fortsatt oklart vad som händer med kommunikationsarbetet, nu när denna uppsats skrivs) 

Förbundets arbete med mediakontakter har pågått på liknande sätt från år till år, där arbetet 

grundar sig i regelbundna pressmeddelanden, drygt 160 stycken under året, där framförallt 

internationella och nationella elittävlingar sätts i fokus. Under 2011 gjordes en särskild 

satsning på svensk media, där låg på att att bygga relationer och att producera intressanta 

nyheter istället för att enbart publicera tävlingsresultat. 

Utbildning i mediahantering och mediaträning har börjat genomföras under år 2010 med 

bland annat landslaget och deras ledning, med syftet att möta massmedier på ett positivt sätt. 

Orientering på tv har ökat mycket tack vare SOFTs satsningar på att ha teknik på plats vid 

större evenemang som t. ex VM, EM och O-ringen. SOFT inledde också år 2010 ett 

samarbete med Sveriges Television som gjort att tv-tiden för orientering ökat med flera 

timmar, bara mellan åren 2008-2011. (SOFT, 2012) 

Någon som dock har kunnat konstateras av SOFT är hur mycket orienteringsföreningarna 

brister i kompetenser kring marknadsförning och profilering. En större undersökning som 
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gjordes år 2011 kom fram till att de lokala föreningarna är "för tysta och osynliga", i sitt 

sammanhang. Vad exakt SOFT tänker göra för att motverka detta är ännu oklart. 

 

Tillgänglighet 

Mycket av det som SOFT beskriver under rubriken tillgänglighet är sådan som de anser ska 

bedrivas på lokal nivå hos orienteringsklubbarna, såsom att aktivt arrangera olika typer av 

tävlingar och motionsaktiviteter både för barn och vuxna, och att aktivt samverka med skolor 

just för att få in en fot där eventuella nyrekryteringar kan skaffas. SOFT syftar också på 

föreningar när de poängterar hur viktigt det är för tillgängligheten att föreningen bedriver ett 

aktivt samarbete med myndigheter, markägare, jägare och friluftsorganisationer, samt att de är 

verksamma inom kartproduktion och aktivt uppdaterar sitt kartmaterial. 

Det som SOFT anser sig ansvara för när det kommer till att förhålla sig till tillgänglighet är att 

de bidrar med finansiellt stöd till distrikts- och föreningsutveckling samt att de kommer med 

lösningar på föreningarnas olika problem med t. ex tävlingsregler. De som dock varit en stor 

bidragande faktor till att göra orienteringen mer tillgänglig är det nya centrala IT-systemet 

Eventor som sedan 2011 har gjort det möjligt att enkelt kunna anmäla sig till vilken svensk 

orienteringstävling som helst, med ett musklick. 

 

Öppenhet 

Vad gäller kategorin öppenhet så är det den minsta av de tre, och SOFT har en del oklara 

ställningstaganden i hur de vill förhålla sig till detta. Någon som kommit fram är hur denna 

kategori skiljer sig i teorin och i praktiken, då det delvis hör ihop med hur de attityderna och 

mentaliteten är konstruerade hos förbund, diskrikt och föreningar. 

SOFTs arbete med jämställdhet inleddes år 2010 där det långsiktiga målet är att få in minst 

40% kvinnor i förbundet innan slutet av 2012, och att uppmuntra distrikt och föreningar att ha 

liknande mål. 

Samtidigt som att SOFT uppmärksammat minskningen av antalet orienterare, så har de också 

en medvetenhet om att andra idrotter inte har samma problem, och har då börjat be om hjälp 

från dessa. Under 2010 togs material fram med inspiration från Svenska Innebandyförbundet. 

Målet är att ge föreningarna verktyg för att rekrytera fler ledare. Materialet är numera helt 

gratis och finns att ladda hem på Svenska Orienteringsförbundets hemsida. 
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Analys 

Jag kommer inleda detta kapitel med att redovisa en analys av den litteratur ifrån 

teoriavsnittet och i avsnittet om tidigare forskning, som ger förståelse för de bidragande 

faktorerna som negativt påverkat föreningslivet och det ideella engagemanget inom svensk 

orientering. Detta kommer att svara på min första frågeställning. 

När det kommer till teorierna om socialt kapital, ideellt arbete och idrottsföreningar så kan jag 

relativt snabbt konstatera att gränserna mellan dessa är väldigt flytande, och att det är en 

växelverkan mellan deras tillhörande faktorer som gör att föreningslivet inom orientering inte 

fungerar lika väl idag som under sina glansdagar på 1980-talet. 

Många olika teorier diskuteras i den tidigare forskningen, och dessa tar bland annat upp det 

postmoderna samhällets konstruktion som en bidragande faktor till att föreningslivet hos små 

föreningar dör ut. Behovet av ideella föreningar i ett postmodernt samhälle är alltså väldigt 

lågt, därav en mycket möjlig faktor till nedgången inom orienteringsrörelsen (Rosengren, 

Arvidson, 2002). Flera gemensamma teorier talar också för att det skulle vara på grund av 

behovshierarkin hos människan som gör att vi engagerar oss ideellt, där social gemenskap 

räknas till en av människans grundläggande fysiska behov (Johansson, Larsson, 2008)  

 

Både Putnam, Rothstein, Svedberg, von Essen och Jegermalms teorier cirkulerar också kring 

samma förklaringar och komponenter som gör oss så drivna till att "ge tillbaka till samhället", 

och respondenterna i Prices studie lägger också fram sina anledningar med just denna 

förklaring. Det sociala kapitalet byggs alltså upp av en ömsesidig kraft som en organisation 

skaffar sig när allt som har med tillit, demokrati och gemenskap att göra är harmoniskt 

balanserat. 

Eftersom Putnam påpekade att horisontella och vertikala organisationer inbjuder till olika 

typer av politiska system, så har jag kunnat se hur den hierarkiska organisationen inom svensk 

orientering faktisk är mer lik den vertikala varianten. SOFT ligger som tidigare nämnts överst 

i hierarkin som förbund, och har således väldigt mycket makt om man tolkar deras 

organisationskarta (Fig. C, 2011) När sedan distriktsförbunden ligger som en kloss emellan 

föreningarna och SOFT i hierarkin, så hamnar föreningarna ännu längre bort i ledet från det 

bestämmande förbundet. Om man sedan förstått Putnams resonemang rätt så sänkt det sociala 

kapitalet av just denna typ av vertikala organisation. Men även om jag inte föreslår att denna 
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organisation drastiskt ska luckras upp så är det mycket väl en av de bidragande faktorerna till 

ett lågt socialt kapital. Detta tillsammans med turbulensen hos Svenska Orienteringsförbundet 

som under flera år pågått vad gäller styrelseavhopp, flera uppsägningar samt otaliga byten av 

både förbundschef och förbundsordförande, bidrar till en låg tillit till förbundet. Låg tillit är 

som tidigare nämnt en direktorsak till att socialt kapital inte gynnas. (Putnam 2003) 

Men det är inte bara förbundets organisation som har fått kämpa med motgångar, eftersom jag 

ser tydliga tecken på att det låga sociala kapitalet med tillhörande attityder har spritt sig ända 

ner på föreningsnivå. Stora delar av den ideella verksamheten hos många svenska 

orienteringsklubbar är uttunnad på grund av att gemenskapen, tilliten och demokratin inom 

dessa föreningar är låg, vilket orsakar att det inte heller kan byggas något socialt kapital. Detta 

resulterar oftast i en ond spiral som föreningen inte kan ta sig ur eftersom attityden ligger i 

nivå med "varför ska jag ta initiativ till någon om ingen annan gör det?" hos en organisation 

med lågt socialt kapital. (B. Prices, 2002; Rothstein, 2003) 

 

Det som dock kan råda bot på detta problem är när ideella ledare, eller eldsjälar, sätts in i 

sammanhanget. Både en Handbok om frivilligt arbete, Johansson och Larsson berättar om 

ideella ledarens roll i föreningslivet. En ideell ledare är en person som redan innefattar högt 

socialt kapital oberoende på vilket organisation denne befinner sig i. Ledarens starka integritet 

har gjort detta möjligt och det gör att denne ses som en drivkraft bakom de faktorer som 

möjliggör ett högre socialt kapital. När man sedan kopplar Svedbergs teorier till arbetet inom 

dagens postindustriella samhälle, så urskiljs tydliga orsaker till varför det har skapas andra 

typer av behov utifrån de socialt inriktade verksamheterna i frivilligsektorn där graden av 

välfärd och service har fått en allt mer betydande roll. Det postmoderna samhället idkas alltså 

inte lika väl av denna typen av idrottsligt ideellt arbete (Svedberg 2001)  

Men vad är det då som gör att just orienteringen med sina ideella föreningar tappar 

medlemmar jämfört med andra idrotters motsvarigheter? Enligt RFs statistik så hade 

handbollsrörelsen ökat med nästan 30% fler aktiva under samma period som orienteringen 

tappade nästan 20% av sina utövare? (RF, 2003) Vad är det som särskiljer de mer populära  

idrottsrörelserna från de som bara tappar fler och fler utövare? Räknar man till exempel på hur 

mycket orienteringen tog plats i svenska massmedier under förra året, så är det inte en lika 

stor gåta eftersom orienteringen har extremt lite utrymme i jämförelse med andra svenska 

idrotter. (SOFT, 2012) 
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Slutsats 

Jag har i denna uppsats ställt mig frågorna om varför så många svenska orienteringsklubbar 

tappar medlemmar och vad Svenska Orienteringsförbundet driver för verksamheter för att 

stoppa denna negativa trend. Sammanfattningsvis så beror det med största sannolikhet på att 

vi lever i ett postmodernt samhälle där hela det ideella föreningslivets syfte befinner sig i en 

omtumlande förändring, och dels på grund av att svensk orientering har för lite kunskaper i 

hur man kommunicerar, både internt och externt, och marknadsför sig själva i massmedier. 

Orienteringsförbundet är medvetna om att det är ett problem, och de är snart lösningen på 

spåren. Deras mål och strategier inför framtiden har aldrig varit så många och så detaljerade 

som in verksamhetsplanen för 2012-2013.  

 

En annan del av mina tankegångar har under studerandet av sociala teorier fått mig att rikta in 

mig på eldsjälsbegreppet och betydelsen av fler ideella ledare, som en av de hjälpande 

faktorerna för de minsta föreningarna i orienteringsvärlden. En annan tanke är att SOFTs 

organisation bör fortsätta att jobba med en starkare känsla för kontinuitet så att tillit snart 

byggs upp om några år, vilket med störta sannolikhet kommer bringa ett högre socialt kapital 

för svensk orientering och förhoppningsvis en ökning bland antalet aktiva orienterare. 

 

Robert Putnam lärde mig att om vi människor inte har förtroende för varandra så kommer vi 

heller inte kunna leva demokratiskt. Inte heller kommer vi vilja engagera oss ideellt, till 

exempel i idrottsföreningar. Men om vi istället bygger upp en ömsesidig förståelse för 

varandra och på så sätt bidrar med tillit till samhället vi lever i, så kommer vi snart kunna 

skörda frukten av det goda sociala kapital som vi byggt upp tillsammans. Och det kommer vi 

alla att kunna nyttja. 

 

Som avslutning vill jag tillägga att mitt under arbetsprocessen med denna uppsats hittade jag 

en artikel som hade publicerats bara några dagar innan. Artikeln i fråga var väldigt intressant 

och hade lagts upp på SOFT's hemsida med titeln Organisationsutredningen har startat. 

Denna artikel handlade om den nyinvalda förbundsmedlemmen Ingegerd Lusensky som fått 

ansvaret att starta en arbetsgrupp med syftet att utreda hur Svenska Orienteringsförbundets 

organisation kan optimeras inför framtiden och hur de, med hjälp av en nulägesanalys av 
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Orienteringssverige kan skapa en ny modell så att både distrikt och föreningar kan få chansen 

att göra sina röster hörda kring den planerade organisationsutvecklingen. 

Det känns som om svensk orientering nog kommer ta rätt vägval tillslut. 
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