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Förord
I små samhällen – där storstadens mångfald och forum att samlas kring
saknas, blir idrottsföreningen en viktig del av vardagen. Centralt för lokalsamhället är också företagandet. Det här arbetet är ett resultat av en studie
där idrott, ideellt arbete, föreningsbidrag och företagande har förts samman
i syfte att identifiera den dolda kunskap som finns i skärningspunkten mellan olika aktörer i lokalsamhället.
Syftet har varit att lyfta fram handlingsalternativ och föra tillbaka kunskap
till de organisationer, föreningar och individer som varit föremål för studien. Poängen är att visa på de positiva och identifiera de negativa krafterna
så att även andra lokalsamhällen, på sikt, kan dra nytta av studiens erfarenheter. För att skapa dessa förutsättningar anordnade vi temakvällar där vi
presenterade och diskuterade våra slutsatser. Resultaten av dessa redovisas
i slutet på denna skrift, tillsammans med en sammanfattande modell. Vår
förhoppning att denna rapport genom detta förfarande ska kunna utgöra ett
verktyg för fortsatt utveckling, via idrottsföreningar, i små samhällen.
Arbetet bygger på ett tvärvetenskapligt synsätt och många aktörer har bidragit till rapportens samlade kunskap. Här vill vi rikta ett särskilt tack till
personer inom idrottsföreningar, företag och offentliga organisationer i
Ytterhogdals- och Trångsvikensbygden och angränsande bygder samt till
länsövergripande organisationer såsom landsting och idrottsförbund.
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Förenings- och företagsutveckling
– två sidor av samma mynt?
Idag finns idrottsklubbar som bär produktnamn eller klubbar som drivs
enbart av ekonomiska intressen. Detta har fått Riksidrottsförbundet att
höja ett varnande finger för hotet mot föreningarnas självständighet och
ideologi. Innebär detta då att kopplingen mellan idrott och företag är av
ondo? Det är bl.a. den frågan som det här arbetet vill diskutera. Det finns i
vårt land många exempel på föreningar som omsätter tusentals kronor och
som samtidigt gynnar breddidrott, skapar gemenskap och lokal identitet.

Exempelvis finns föreningar runt Vasaloppet som bidragit till betydande
företagsamhet, vilket gjort loppet till en kommersiell framgång. Idrott
kan uppenbarligen gynna företagsamhet och företagens bidrag kan vara
avgörande för föreningsverksamhet. Det ger möjlighet att satsa på barn och
ungdomar samtidigt som man kan bedriva elitverksamhet. Idrottsföreningar
är också ytterst beroende av frivilligt engagemang och av det stöd som
kommer via offentliga organisationer. Detta stöd motiveras av idrottens
positiva inverkan på t.ex. folkhälsa och demokratisk fostran.



Alla dessa delar tycks alltså vara sammanlänkade till varandra.
Därmed kan man konstatera att idrottens samhällsroll sträcker sig långt
utanför skidåkning och bollsparkande. I figuren här ovan ser vi de olika
aktörerna runt idrottsföreningarna – frivilliga krafter, företagare och
offentliga organisationer. I mötet mellan de olika aktörerna uppstår ett flertal
fenomen. I det här arbetet har vi valt att särskilt studera ekonomiska och
sociala resurser, lärande och engagemang och slutligen genus och jämlikhet.
Dessa fyra delar tror vi är särskilt viktiga för att komma ett steg längre
i förståelsen kring idrottens roll för lokal samhällsutveckling och de lyfts
nedan fram i varsitt kapitel.



”Idrotten bidrar till varumärket och
ger vind i seglen och uppmuntran”
Så svarar en företagare om vad idrotten betyder för honom. En av de frågor som
vi sökt svar på är om idrottsföreningarna – den största folkrörelsen i landet – också
skapar en arena för företagande? På den direkta frågan till företagare och näringslivsrepresentanter i de två bygderna ser svaren ut så här:

VAD BIDRAR IDROTTSFÖRENINGEN MED I DITT FÖRETAG
Företagets
grundande

Företagets
utveckling

Lokal
marknadsföring

Indirekta
Ingen
effekter koppling

Trångsviken

1

1

4

4

1

Ytterhogdal

1

1

7

7

0

Summa

2

2

11

11
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När företagarna själva skall tolka in idrottens betydelse för företaget så
ser vi i tabellen ovan att endast två menar att det är kopplat till företagens
grundande och lika få pekar ut idrotten som bidragande till företagets
interna utvecklingsprocesser.
Näringslivet ser inte idrotten som en konkret social arena där företagandet
växer fram genom mötet mellan människor. Så här svarar en företagare:
”Det är ju inte så att föräldrarna står och snackar business medan
barnen springer benen av sig”.
Företagarna ser alltså inga direkta kopplingar mellan idrottens sociala



aktiviteter och företagens ekonomiska aktiviteter, dvs företagande.
Däremot ser man idrotten som viktig för att skapa en meningsfull tillvaro
för ungdomen, vilket i sin tur leder till att denna hellre stannar kvar eller
kommer tillbaka. ”Genom idrotten blir ju ungdomarna kvar i byn.”
Detsamma gäller också för de vuxna byborna: ”Jag menar att fotbollen
bidrar till livskraft i bygden, ta bara det här med brasilianarna, hur
många äldre personer är det inte som till och med är på träningarna
och så.”
Många av företagarna ser också idrottsföreningarna som starkt bidragande
till ortens utveckling i sin helhet: ”Idrotten är som en livsnerv för byn,
utan den skulle det bli väldigt tyst.”
De flesta menar att de lokala idrottsföreningarna placerar orten på kartan
och ger marknadsföring både till orten och som helhet och till dess företag.
Så här säger bl.a. en företagare: ”Tack vare idrotten, tack vare att man har
gjort aktiviteter, det har gjort att det kommer folk till Trångsviken.”
En annan menar att: ”Trångsvikens IF har haft en väldigt viktig roll i att
vi har ett Trångsviksbolag idag som agerar som det gör, att det hjälper
företag då att öka från 50 till 85 på 10 år. Idrotten har alltså haft en
väldigt stor betydelse för den näringslivsutveckling som Trångsviken
har idag.”
Sammanfattningsvis kan man konstatera att ”allt” handlar om fotboll i
Ytterhogdal, folk känner varandra genom fotbollen och har minnen kring
fotbollen. Det pratas fotboll när man ses och de flesta brukar eller har någon
gång ställt upp och arbetat ideellt för fotbollen.
I Ytterhogdal ses idrotten som den lokala aktivitet som gett orten en
plats på kartan och som trummats in i folks medvetande. Därmed
skapar idrotten positiv uppmärksamhet långt bortom länets gränser och
leder till marknadsföring för orten och dess företag. Många ser också
att idrottsframgångar ger luft under vingarna och självförtroende för
ortsbefolkningen, företagare inräknade.



”Det finns ingenting, ingenting, som har gett den publiciteten som
fotbollen i Ytterhogdal. Vi har varit på Sportnytt, i Aftonbladet och
Expressen. Då får Ytterhogdal en stämpel på sig att vara framåt och
det kan göra det lättare att få småföretagare att etablera sig här.”
”Vilka byar på 1000 invånare är kända för sin fotboll? Det är ju bara
det här stället!”
Från Trångsviken nås man av liknande tongångar: ”Det har
psykologiskt stor betydelse med en idrottsförening som bidrar till
varumärket – det uppmuntrar företagsamheten.”

Citaten ovan utgör exempel från intervjuerna.
Av intervjuerna i sin helhet går det att utläsa
att företagen gynnas främst genom det lokala
varumärket som idrottsföreningarna skapar.
Dessutom finns tydliga indirekta effekter av
idrottsföreningarnas sociala kapital, vilket ger samhällena en
utveckling utifrån ett helhetsperspektiv. Bland annat genom att
folk ser aktiveter och umgänge som gör det ”värt att bo kvar”
och att idrotten bidrar till en identitet och stolthet som gör att
man gärna bor kvar eller kanske återvänder.



Vad gör vi med denna kunskap?

Genom uppmärksamhet och uppskattning av idrottsföreningarnas ideella
krafter, kan den lokala samhällsutvecklingen gynnas. Här finns resurser
utöver rent idrottsliga framgångar och hälsomässiga aspekter. Några möjliga åtgärder för lokal utveckling och företagsamhet genom idrottsföreningar är följande:
•
•
•

Skapa medvetenhet kring idrottsföreningarnas sociala och indirekta
ekonomiska roll för lokal samhällsutveckling.
Skapa strategier för att utnyttja de indirekta effekter som
idrottsföreningarnas sociala arena skapar, exempelvis genom fler
samarrangemang.
Arbeta med medvetna strategier för idrottsföreningens bidrag till
samhällets varumärke.



Idrotten –
nyckel till det inre varumärket
Ett generellt problem på landsbygden är utflyttning, och främst är det de unga
kvinnorna som flyttar. Vi ser också att unga kvinnor lämnar idrottsrörelsen
i större utsträckning än unga män. Detta avsnitt lyfter fram frågan om alla,
oavsett kön, ålder eller andra uppdelningar, får vara med i idrotten på lika
villkor.
Vi ser en möjlighet för idrottsföreningen att än mer vara med och skapa
utveckling i lokalsamhället. Genom att ytterligare fokusera på tolerans
rörande idrottsligt nytänkande, jämställdhet och ett demokratiskt förfarande,
kan föreningen bidra till sociala relationer, samhörighet och stolthet.
Detta skapar attraktivitet och förutsättningar för ett inre varumärke. De
idrottsföreningar vi studerat bidrar på många sätt till gemenskap och positiva
effekter för lokalinvånarna. Vi vill dock lyfta fram två områden där vi,
genom intervjuer med föreningarnas styrelser, funnit ytterligare möjligheter
att stärka idrottsföreningen och lokalsamhället som helhet – vilka får vara
med och vilka bestämmer?

Vem får vara med?

I princip alla de styrelser vi intervjuat hävdar att det bland barn och ungdom
inte finns någon skillnad i antalet aktiva flickor och pojkar. Fotboll, t ex,
attraherar både flickor och pojkar i ungefär lika hög grad. I vissa fall upplever
man dessutom att det är en större andel flickor som är aktiva, och man ger
många exempel på framgångsrika prestationer bland föreningens flickor.
Men upplevelsen av att unga kvinnor, och ungdomar i allmänhet, tappar
intresset delas av många:
”Men när de kommer upp i 8:an, 9:an, så försvinner det
ju många tjejer från idrotten, alltså.”
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Att hitta ledare förefaller vara ett generellt problem. Att det skulle vara extra
svårt att rekrytera kvinnliga ledare utrycks av ett fåtal. En vanlig uppfattning
är dock att det är lättare att engagera kvinnor i styrelsearbete, även om också
detta kan vara svårt.
De styrelser som vi intervjuat har en varierande andel kvinnor som ledamöter,
det finns allt från helt manliga till helt kvinnliga sammansättningar. Oavsett
vilket, ger männen och kvinnorna nästan helt identiska svar angående sina
egna motiv till att engagera sig i styrelsen:
”Ja det bottnar ju i att man har haft barn själv som tyckt
att det har varit roligt att göra saker helt enkelt... Först
då som ledare många, många gånger… ja, liksom allra
först kommer man som förälder, skjutsande förälder och
sen… sen har ju barnen vuxit upp, men man fortsatte i
alla fall.”

Vem bestämmer?

Föreningarnas berättelser tydliggör hur verksamheten förändrats genom
åren, idrottsgrenar har kommit och gått. Man visar också prov på hur man
försöker anpassa verksamheten efter hur idrotten och idrottsintressena
förändras, även om man ibland anser att det är svårt då man själv är äldre:
”Idrotten förändras ju också, … och därför skulle det vara
väldigt bra om man finge in ungdomar som har anammat
de här nya idéerna, … t ex det är ju längdåkning, …
men numera kan det ju vara såna här…, vad kallas det…
sprinttävlingar och såna där saker.”
Flera av föreningarna berättar att man redan har, just nu håller på, eller
kommer att bygga upp ridningsverksamhet, för att attrahera fler flickor.
Föreningarna har också en bredare, och mer varierad, verksamhet vars
huvudsakliga syfte är motion, och som antingen inriktas mot små barn,
vuxna, eller äldre. Motionsgymnastiken, t ex, attraherar många, och ofta
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uppemot 95 procent aktiva är kvinnor. Dit hittar också de unga kvinnor
som tidigare varit aktiva i olika specialidrotter:
”Om man tittar till exempel på motionsgympan, … där
hittar vi många av tjejerna som vi tappar från de här
specialidrotterna.”
När man frågar om föreningarnas mål och verksamhet är det dock oftast de
traditionella sporterna, och ett traditionellt tävlingstänkande, som dominerar,
trots att flera hävdar att man i första hand är en breddförening.
De rena motionsaktiviteterna nämns oftast i förbigående, trots att de till sin
volym verkar vara omfattande. Det förefaller ibland även finnas en debatt
inom föreningarna huruvida sådana aktiviteter överhuvudtaget är idrott,
som en kvinna ger uttryck för, apropå motionsgymnastiken:
”Men det är väl för fasen idrott! Det är idrott
i allra högsta grad!”
”Alltså jag tror ju personligen att män och kvinnor har
lite olika förhållningssätt till idrott… Jag tycker att, sen
finns det ju avvikelser, men generellt sett har tjejerna
större krav på att det ska vara kul, att man gör en grej
tillsammans med kompisar.”

Får sådana andra synsätt på idrotten komma fram
tillräckligt i styrelsearbetet?

I princip i alla intervjuer, där både kvinnor och män varit representerade, så
pratade kvinnorna i betydligt mindre utsträckning än männen. Är det så det
brukar vara? De kvinnor som verkligen tar sig ton, förefaller vara ganska
tuffa till sin läggning. Behövs det för att kunna höras? Att alla får vara med
innebär att andra synsätt och värderingar måste få ta plats.
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Ovanstående bild illustrerar att idrottsföreningen ytterligare kan bidra till
skapandet av en god livsmiljö, vilket i sin tur skapar ett inre varumärke. Detta
görs genom ett starkare fokus på acceptans för olika syn och företeelser
inom idrotten, ett demokratiskt förhållningssätt och jämställdhet mellan
kvinnor/män, unga/gamla och andra uppdelningar.
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Återupprätta valberedningen och se
till att någon vågar hålla i klubban!
Intervjuerna visar att föreningarna här, som i allmänhet, har svårt att
rekrytera nya personer till styrelser. Det är vanligt att de mest engagerade i
styrelsen ser sig tvingade att ”ta på sig uppgiften” att agera valberedning i
brist på att andra ställer upp. Resultatet av detta kan leda till mindre rotation
bland styrelseledamöterna och att de mer eller mindre ofrivilligt får sitta
länge på sina poster. Detta kan förhindra att nya idéer och perspektiv inte
kommer in i styrelserummen, och i förlängningen till medlemmarna och
lokalsamhället i stort.

Fungerande
valberedning

Lokal samhällsutveckling

Problemet med att få nya och framförallt yngre att engagera sig i
styrelsearbetet framgår tydligt i flera av föreningarna, dessutom är fördelning
mellan könen i vissa fall väldigt ojämn. I intervjuerna med föreningarnas
styrelser framkommer att det är svårt att engagera nya och då framförallt
kvinnor samt småbarnsföräldrar till styrelsearbetet. Man säger också att det
har blivit svårare att engagera unga idag än vad det var ”förr i tiden”. Detta
kan leda till problem, då denna tro riskerar att fungera som förklaring till
snedrekryterade styrelser. Detta är frågor som är viktiga för föreningarna
att hantera. Valberedningen spelar stor roll för bibehållandet av en god
föreningsdemokrati!
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Vad engagerar och motiverar?

Vilka är då drivkrafterna bakom viljan att arbeta frivilligt inom idrottsrörelsen?
En vanlig uppdelning av motiv är att dela in motiven inre och yttre faktorer.
De inre faktorerna kännetecknas av att individen drivs av upplevelser av
stimulans och känslor. Yttre faktorer å andra sidan kännetecknas av att det
exempelvis är resultatet som är det viktiga, ”jag engagerar mig för att vinna”
eller att engagemanget ligger utanför individens egna intresse. I intervjuerna
med styrelseledamöterna framkommer det många exempel som tyder på att
ett inre motivationsklimat råder.

Även om majoriteten av kommentarer som framkommer under intervjuerna
är av inre motivationskaraktär finns det ett antal kommentarer som visar att
även yttre faktorer spelar in på motivationen. Exempel på kommentarer av
yttre motivationskaraktär är:
”Föreningen är för gammal för att läggas ned, det är roligt att hålla
den vid liv.” eller ”Jag engagerar mig eftersom jag har tre barn och
alla har spelat fotboll”.
Sammantaget kan man säga att det finns en tydlig övervikt på faktorer av
inre karaktär. En inre motiverad individ har känslor av glädje och njutning
och får ut mer av sitt engagemang. Dessa känslor skapar även förutsättningar
för att det blir lättare att fokusera på de tyngre arbetsuppgifterna. Individer
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som däremot drivs av enbart yttre stimulans hamnar lättare under press och
riskerar att uppleva fler negativa känslor när det inte går i den riktning som
individen strävar. Att den inre motivationen är den viktigaste drivkraften
bland föreningarnas styrelser kan ses som ett gott tecken på god vitalitet och
arbetsglädje inför uppgifterna. Det är viktigt att detta tas tillvara och genom
kunskap ge föreningsmedlemmar ännu fler möjligheter till att ytterligare
stimulera de inre motivationshöjande faktorerna. Inom idrottsrörelsen
finns det arbetsuppgifter som kan vara både roliga och/eller jobbiga. Till
de jobbigare hör vanligtvis insamling av pengar. De roligare inslagen kan
vara olika former av kurser och utbildning i exempelvis ledarskap. En
kombination av dessa inslag är viktigt för att skapa ett gott engagemang
bland gräsrötterna.

Ger engagemanget mervärde i form av kunskap?

I samtliga styrelser nämns det smörgåsbord av kurser till förkovran som
SISU tillhandahåller. Det framgår också att det kan bli lite för mycket av
det goda med kurser på helgerna, arbete på veckorna och styrelsemöten på
kvällarna. Det är viktigt för föreningarna att inte tvinga iväg sina ledamöter
på olika kurser men att vara beredd att ställa upp med resurser för utbildning
när detta efterfrågas.
Föreningarna önskar även en del förkunskaper av presumtiva styrelsemedlemmar, framförallt att ”någon är ekonomiskt kunnig”. Man menar t.ex. att
föreningens ekonomiarbete är mycket mer komplicerat nuförtiden än vad
det varit tidigare, inte minst om föreningen också fungerar som arbetsgivare. Kravet på att styrelsen har kompetens inom ekonomi och i viss mån även
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inom juridiska frågor lyfts fram som viktigt. För uppdraget som sekreterare
nämns att det vore önskvärt med någon med god språklig kompetens. Flera
lyfter också fram att social kunskap är viktig, att kunna umgås med andra
och att i samråd fatta beslut är viktiga egenskaper hos styrelseledamoten.

”Man lär sig mycket av
andra ledarmöter av att
engagera sig frivilligt”

Hur skapar vi då bra engagemang?
•
•
•
•

Sätt stor vikt vid att få en aktiv och bred valberedning!
Prioritera att välja in nya ledamöter i styrelsen vid årsmötet!
Ta tillvara på de inre drivkrafterna!
Skapa möjligheter för att engagerade medlemmar får lära sig via
olika kurser men tvinga inte iväg någon!

17

”Vem har tid att rapportera in och
följa upp, vi jobbar ju bara ideellt”
Idrotten i Jämtland omfattar 656 föreningar, totalt ca 6000 ideella ledare och
45 000 medlemmar, varav de flesta finns inom friidrott, gymnastik, fotboll,
motorcykel- och snöskoter samt skidföreningar.
Landsting och kommuner stöttar idrottsföreningar på flera sätt, både politiskt och ekonomiskt. En länk i detta sammanhang är Jämtland Härjedalens
idrottsförbund (JHIF). Alla har i stort sett samma mål med idrotten i länet:
demokratisk fostran, jämställdhet, breddidrott, folkhälsa och samhällsnytta.
Detta ligger också till grund för prioriteringar och hur och till vad olika
bidrag går.

Landsting, kommuner och idrottsrörelsen

Landstingsbidraget till idrotten går via länskulturen, där prioriteringar görs
från politiska mål. Pengarna går vidare till JHIF som i sin tur fördelar bidraget
till specialidrottsförbunden (SDF). Bilden som ges är att landstingsstyrelsen
har fullt förtroende för att medlen fördelas på ett ändamålsenligt sätt.
På länskulturen säger man bl.a: ”Vi granskar egentligen inte det så
grundligt, för vi vet att det fungerar. Vi går in och kollar så det inte är
några oegentligheter”.
Man vet att JHIF:s kriterier för att bidrag skall utgå rimmar väl med
landstingets mål: t.ex. antal anslutna föreningar, antal deltagare,
verksamhetstimmar och konstaterar också att: ”…om man slår ut det
på varje specialidrottsförbund så blir det ju inte så mycket pengar.
Egentligen är det jättelite om man tänker på medlemmen i varje
enskild förening”.
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Kommunerna bidrar i huvudsak i anläggningsfrågor men samarbetet sker
också mellan tjänstemän på JHIF och kommunernas handläggare: ”nya
handläggare har inte alltid erfarenhet och kunskap och de behöver
hjälp med regeltolkningar och råd i största allmänhet från oss på
förbundet”.
Genom landstingsbidragen har JHIF bl.a. försökt underlätta för
idrottsföreningarna. ”Pengarna ska ju gå till, ta fotbollen t.ex. då
hjälper SDF:n till med att ringa runt och boka domare, lägga upp en
cup osv. det skulle ju inte fungera om alla enskilda föreningar och
idrottare ska sköta det själva. Deras resurser ska ju gå till barn och
ungdomarnas aktiviteter och inte till administration”.

Två läger – samma mål?

”vi skulle vilja nå ut till skolan om utbildningar och verksamhet
som handlar om rörelse och verksamhet för barn. Förr satt vi och
skrev brev men idag finns enkla lösningar med datorns hjälp men vi
kommer inte åt deras mail”.
Flera menar att det finns en gräns mellan idrottsrörelsen och skolan. Det
är svårt att ”få tillträde till den i detta sammanhang givna kanalen –
skolan”. Den kommunala skolan hänvisar bl.a till arbetsrättslig lagstiftning
och skollagen. Idrottslärarna själva pekas också ut som hinder. Några menar
att lärarna anser att idrottsrörelsen saknar pedagogisk kompetens eller att
idrotten klampar in på deras område: ”Ja varför är det så, du skulle ju
kunna höra med skolledare och idrottslärare runt om. Vi vill väl ändå
samma sak?”
Ett viktigt mål som lyfts av såväl offentliga organisationer som idrotten själv
är jämställdhet. Det finns exempel där kvinnor som representanter idrotten
möts av kritik från myndigheter: ”då sa en ledarmot: varför är det bara
män som bestämmer i idrotten, det är ju bara män med överallt. Hur
ska en kvinna som representerar idrotten svara då?”
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Hur vet man att pengarna ger resultat?

Länskulturen säger att vi: ”är kanske inte de bästa på att följa upp och kan
vara ganska oprecisa när det gäller verksamhetsområden”. Behovet
av uppföljning lyfts fram av landssting, kommuner och JHIF. Ett exempel
på uppföljning är att: ”JHIF har projekt som är specifika uppdrag och
de avrapporteras i nämnden, på så vis får de se resultat och vilka vi
nått ut till”.
Ett problem med uppföljning ligger inom ramen för frågan: ”vem skall
göra jobbet?” Ideellt engagerade föreningsmänniskor ”har tillräckligt
med att rapportera in lok-stöden”. Föreningar saknar också administrativ
personal som kan stötta detta arbete, i synnerhet de mindre föreningarna.
Om kravet på uppföljning läggs ut på föreningarna menar många att det
”dödar de mindre föreningarna”.
”Jag saknar ibland en diskussion eller en dialog om vad politikerna
egentligen har tänkt sig med bidraget. Vad ska vi satsa på, t.ex. i
föreningarna är det allt färre ungdomar som engagerar sig i styrelser, de
är intresserade av aktiviteterna men inte att vara med i en styrelse.”

Lokal utveckling i myndigheternas tjänst

En diskussion som ofta är på tapeten är frågan om idrott skall betraktas som
kultur. På politisk nivå finns uppenbarligen två läger – för och emot. Den som
är ansvarig på länskulturen menar att ”om inte idrott är kultur, vad är det
då?” Trots oenighet i kulturfrågan tilldelas idrotten i länet ca 2 mkr årligen.
Pengar som genererar aktiviteter för fler än 50 000 länsmedborgare. Dessa
medel är viktiga och kan indirekt bidra till lokal utveckling. Det formella
motkravet synes vara väl fungerande förbunds- och föreningsverksamhet
som kan rapportera in och följa upp olika former av stöd. Att hålla hårt på
föreningsformen skapar också organisationer som är till för alla. Samtidigt är
insikten kring föreningars rekryteringssvårigheter viktig att ha i åtanke. Små
föreningar kan slås ut om uppföljningskraven belastar själva verksamheten
för mycket!
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Föreningsbidragen ses alltså som nödvändigt för ett fungerande föreningsliv
i allmänhet och för idrotten i synnerhet. Dock ser man en poäng med såväl
uppföljning som dialog med politiker, inte minst för att skapa ett bättre
samarbete kring den fråga man är eniga runt – idrott för alla.
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Några slutsatser!
→ Idrottens roll i lokal utveckling kan vara indirekt genom att
bidra till ett yttre och ett inre varumärke.

→ Det yttre varumärket gör att bygden sätt på kartan, det inre varumärket att bygden blir en god livsmiljö.

→ Beroende på om idrotten ses som elit-, bredd- eller motions-

verksamhet bidrar den på olika sätt till det inre respektive det yttre
varumärket.

→ En fungerande valberedning kan vara central för idrottsföreningen och i sin tur lokal samhällsutveckling.

→ Att värna om den inre motivationen genom sättet att leda verk-

samheten är viktigt, men detta kan se olika ut beroende på föreningens vision och målsättning.

→ Bidragen är centrala och underlättar verksamheten, men kan
också cementera och hämma nytänkande.

→ Intensifiera dialogen mellan idrott och politik, idrottsförening-

arnas arbete har effekter bortom ren idrottsutövning och folkhälsa!
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Responsen
– vad slog rot och inte?
Vid de temakvällar som anordnades mot slutet av projektet redovisades
resultat och slutsatser genom bildspel och öppna diskussioner, vilka spelades
in.
”Om det inte varit för några enstaka
eldsjälar, så hade vi inte haft St
Olovsloppet idag.
”Eldsjälar är klicken som bara
samarbetar med vänner och
bekanta.”
”På grund av några eldsjälar
tog idrottsföreningen sitt sociala
ansvar och sköter både hyreshus och
slalombacke.”
Ovanstående citat är exempel på olika sätt att se på eldsjälens roll i en
idrottsförening, som alla uttrycktes vid en av temakvällarna. Vad dessa citat,
och andra åsikter som framfördes, åskådliggör, är dilemmat mellan stabilitet
och förnyelse. Utan trotjänare som eldsjälarna, som drivs av sitt brinnande
intresse för idrotten, skulle det vara svårt att klara sig, men samtidigt
riskerar man stagnation och bristande förnyelse, inom föreningen men
också i förlängningen i lokalsamhället, om föreningen blir för beroende av
dem. Det är här frågan om hur man hanterar rekrytering till styrelsen blir
viktig, dvs. hur valberedningen organiseras och arbetar är en nyckelfråga.
Detta kom att diskuteras i stor utsträckning vid mötena. Ska man begränsa
hur länge man kan sitta i en styrelse? Går det överhuvudtaget? Riskerar
verksamheten att läggas ned då? Eller är det tvärtom så att man ”tvingar”
fram nya lösningar?
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Ett annat resultat som i stor utsträckning slog rot var resonemanget om
inre och yttre varumärke, dvs. att aktiviteter utåt kan ge andra konsekvenser
än aktiviteter inåt. Detta diskuterades både ifråga om utbildning och om
marknadsföring. Diskussionen kom bl. a. att kretsa kring utbildning av
exempelvis politiker och företagare om idrottens potential, dels avseende
dess roll för lokalsamhället, t ex hur man tillhandahåller arenor och lokaler,
dels avseende ett breddat perspektiv på idrott:
”För många politiker är idrott Carolina Klüft på sommaren och Anja
Pärsson på vintern, men idrott är lika mycket faster Agda med sin
stavgång!”
Men utbildning och marknadsföring är lika viktigt inåt, mot de egna
medlemmarna, inte minst utbildning av valberedningsmedlemmar. Även
budskapet vad det innebär att verksamheten bygger på frivillig grund, och
inte kan tas för given, är viktig att förmedla till medlemmarna.
Diskussionerna vid temakvällarna integrerades sedan med de tidigare
resultaten och slutsatserna i en modell som sammanfattar vårt pilotprojekt.
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Idrottens roll i lokal
samhällsutveckling

Ovanstående modell är ett försök att redovisa en idé kring hur idrottens
olika nyanser hänger ihop med dess intressenter och utvecklingspotential.
Modellen ska inte ses som ett försök till en definitiv förklaringsmodell utan
snarare som en bild inspirerande till diskussion. Man kan tänka sig pilar
som sammanbinder modellens olika delar och som representerar olika mer
eller mindre möjliga processer. Utifrån denna modell ser vi flera potentiella
områden som vore intressanta för fortsatt kunskapsutveckling och forskning.
På vilket sätt kan förutsättningar skapas för att idrotten ska bli en än viktigare
utvecklingsfaktor för företagande och sysselsättning i landsbygdssamhällen?
Kan idrottens aktörer och intressenter tillsammans skapa forum och arenor
som leder i den riktningen? Kan breddidrott ge effekter både för ett inre
och ett yttre varumärke? Hur kan man från offentligt och privat håll arbeta
för att öka motivationen inom idrottsföreningarna? Och kan man göra detta
tillsammans?
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Hur har vi gjort?
En forskares arbete vilar på en teoretisk grund. I det här specifika fallet
utgick vi från teorier som visar på hur företagsamhet och entreprenörskap
skapas. Vi utgick också från teorier som visar hur lärande går till, vilka
krafter som ligger bakom sammanhållning i en bygd – vilket kallas för
socialt kapital – och vi använde oss också av teorier om genus, jämställdhet
och demokrati.
Teori kan liknas vid en kartbild av en verklig natur – eller i det här fallet en
kartbild över hur verkligheten ter sig i och kring idrottsrörelsen. Men teorin ensam kan inte ge oss svaren utan vi måste också studera en verklighet,
en verklig förening i en verklig bygd. I vårt län finns många föreningar och
bygder att välja mellan. I det här projektet föll valet på två bygder som till
det yttre ser ut att ha flera gemensamma nämnare nämligen:
Ytterhogdals- och Trångsvikensbygden
Här inkluderas omgivande byar och samhällen på en relativt stor geografisk yta. Här har vi bett föreningar och företagare att ge sin bild av verkligheten till oss. Vi har också kontaktat representanter i de båda bygdernas kommuner. På länsnivå har bl.a Idrottsförbundet och Landstinget
varit föremål för våra frågor. I huvudsak baseras resultaten av studien på
intervjuer med olika personer på olika nivåer i dessa båda lokalsamhällen.
Resultaten kan sägas vara ett gemensamt svar från alla dessa intressenter.
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