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Idag finns det idrottsutbildningar vid ett antal universitet och högskolor 
i Sverige. Kunskapen studenterna får med sig från dessa utbildningar 
är i förlängningen tänkt att tillämpas på ett praktikfält. Kunskapen har 
också ett ursprung. Beträffande högre utbildning utgörs kunskapen i 
första hand av vetenskaplig kunskap, producerad genom forskning. 

Men vilken kunskap är det egentligen studenterna möter inom de 
idrottsvetenskapliga utbildningarna? Var kommer den ifrån? I vilka 
sammanhang produceras den? Vilken kunskap är det som efterfrågas 
på idrottens arbetsmarknad? Efterfrågas den kunskap studenterna 
har med sig från sina utbildningar? Eller är det annan kunskap som 
efterfrågas – och i så fall vilken? 

Akademisering kan förstås som den process genom vilken ett 
kunskapsområde utvecklas till ett vetenskapligt kunskapsområde, i 
meningen att den vetenskapliga kunskapen på området ifråga 
expanderar och får större betydelse inom högre utbildning och på 
praktikfältet.

Denna avhandling syftar till att analysera idrottens akademisering 
genom att kartlägga och analysera den vetenskapliga kunskap som 
produceras inom svensk idrottsforskning, förmedlas genom akademiska 
idrottsutbildningar och efterfrågas på idrottens arbetsmarknad, samt 
relationerna mellan dessa tre arenor.  

Joakim Wirén Åkesson (f. 1978) började läsa Idrottsvetenskapligt 
program vid Malmö högskola våren 2002. Han tog examen 2005 och 
har därefter verkat vid institutionen Idrottsvetenskap som lärare och 
forskare. Förutom denna avhandling har han bedrivit utvecklingsarbete 
för idrottsvetenskapligt program, undervisat och genomfört ett antal 
forsknings- och utvärderingsprojekt åt Riksidrottsförbundet och Skåne-
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FÖRORD 

Det har varit en lång och mödosam resa. Inför matchen mot Saudi-
arabien under världsmästerskapet i fotboll 1994 citerade den 
svenske förbundskaptenen Tommy Svensson dikten I rörelse (1927) 
av Karin Boye. Dikten lyder: 

Den mätta dagen, den är aldrig störst. 
Den bästa dagen är en dag av törst. 

Nog finns det mål och mening i vår färd  
– men det är vägen, som är mödan värd. 

Det bästa målet är en nattlång rast,  
där elden tänds och brödet bryts i hast. 

På ställen, där man sover blott en gång,  
blir sömnen trygg och drömmen full av sång. 

Bryt upp, bryt upp! Den nya dagen gryr.  
Oändligt är vårt stora äventyr. 

Förvisso har det varit en mycket givande resa och det har verkligen 
varit ett privilegium att få genomföra en forskarutbildning i Idrotts-
vetenskap vid Malmö högskola. Jag kan dock inte hjälpa att känna 
att även Rockys ord är ganska passande för att beskriva processen: 

The world ain’t all sunshine and rainbows. It’s a very mean and nasty place, 
and I don’t care how tough you are, it will beat you to your knees and keep 
you there permanently if you let it. You, me, or nobody is gonna hit as hard 
as life. But it ain’t about how hard you hit. It’s about how hard you can get 
hit and keep moving forward; how much you can take and keep moving for-
ward. That’s how winning is done! (Citat ur filmen Rocky Balboa, 2006) 

Att skriva en avhandling är en ensam och ångestfylld vandring, men 
en sak är säker, utan hjälp hade det inte gått. Två personer ska 
särskilt lyftas fram – Johan R. Norberg och Charlotte Wirén. 
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Johan har varit huvudhandledare under större delen av min forskar-
utbildning – han har varit mig oumbärlig. Med sedvanlig balans har 
han pendlat mellan att riva ner och bygga upp, berömma och för-
döma, kritisera och inspirera, opponera och applådera. Johan är en 
förebild och han har mycket stor del i denna avhandling. Ett stort 
tack Johan.  

Min partner och bästa vän Charlotte har också varit oumbärlig – 
men på ett annorlunda sätt. Hon har sparkat upp mig ur sängen, sett 
till att jag kommit tillbaka dit på kvällen, lagat underbara middagar 
(inte sällan med broccoli), ordnat mysiga hemmakvällar, sett till så 
jag skött mina hushållssysslor (typ), fixat roliga fester och samman-
komster med släkt och vänner, tagit med mig på resor världen över. 
Utan Charlottes stöd och alla de fantastiska distraktioner hon bidra-
git med hade jag aldrig orkat. Det måste vara konstigt att leva med 
en doktorand. Ett stort tack Charlotte. 

Ola Fransson har varit handledare och han har bidragit med 
många kloka synpunkter och förslag. Tack Ola. Tomas Peterson var 
min huvudhandledare i början av forskarutbildningen och har också 
bidragit med värdefulla kommentarer och perspektiv. Tack Tomas. 
Därtill ska Nathalie Carrera och Janet Feenstra ha tack för sina 
professionella insatser vid korrekturläsning och språkgranskning. 

Därutöver vill jag inte, med risk för att glömma någon, nämna 
några fler personer vid namn. Det finns dock många personer som 
haft stor betydelse i processen. 

Hela min stora underbara familj och släkt har varit fantastisk. De 
har alltid velat höra hur det går, veta mera, manat på och stöttat. 
Tack. Detsamma gäller mina vänner – nya som gamla. Tack. 

Och mina kollegor sen – vilken hjälp, vilken inspiration, vilket 
stöd. Tack. Inte minst ska alla doktorandkollegor – från de första på 
Beijerskajen till gänget i D204 (och annat löst folk) – ha särskilt 
beröm och ett särskilt tack för allt de ställt upp och bidragit med.  

Jag vill också tacka Centrum för idrottsforskning som har finansi-
erat stora delar av min forskarutbildning, samt institutionen Idrotts-
vetenskap vid Malmö högskola som har möjliggjort denna otroliga 
resa. 

Ett stort tack till alla som bidragit och stöttat! 
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INLEDNING 

Bakgrund 

Vårterminen 2002 startade Malmö högskola ett idrottsvetenskapligt 
program. Jag var en av dem som antogs till programmet vid första 
antagningsomgången. Jag kan inte säga att bilden av min framtida 
karriär var fullkomligt glasklar vid denna tidpunkt. I ärlighetens 
namn var den inte mycket klarare tre år senare, när examen när-
made sig.  

Jag började läsa de första fristående kurserna i det som skulle bli 
ämnet Idrottsvetenskap redan år 2000, inte för att jag var övertygad 
om att de skulle leda till ett framtida yrke utan mer för att det var 
intressant, låg nära mina övriga intressen i livet (fotboll) och ja, just 
det, eftersom jag inte hade något bättre för mig. Några kurser senare 
inom samma ämnesområde och institution började det talas om ett 
helt utbildningsprogram omfattande tre år.  Kanske var detta något 
att spinna vidare på? Jag sökte och kom in. 

Inte heller de följande åren funderade jag nämnvärt över vad som 
skulle hända efter utbildningen. Jag var upptagen av allt som hände 
där och då: utbildning, studentliv, nya vänner, ny stad. Framtiden 
fick vänta.  

Men ju närmare examinationen kom, framför allt under det sista 
året av utbildningen, desto mer växte funderingarna. Vad skulle 
hända efter utbildningen? Finns det jobb? I så fall var? Är den kun-
skap jag har samlat på mig eftertraktad på arbetsmarknaden? Finns 
det en arbetsmarknad för idrottsvetare? Jag bestämde mig dock för 
att låta framtiden vänta ytterligare något, tog ett krafttag i studierna 
och tänkte – oroa mig över livet efter utbildningen skulle jag börja 
göra på allvar när jag var klar med studierna. För min del fick pro-
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blemet i fråga en smidig lösning. Samma vecka som jag tog examen 
blev jag kontaktad av institutionen med frågan om jag kunde tänka 
mig att arbeta där. Jag tackade ja. 

Även om sysselsättningsfrågan var tillfälligt löst för min del, bi-
drog min timbaserade anställning ändå inte mycket till svaren på den 
uppsättning frågor om livet efter utbildningen för en idrottsvetare, 
som jag ruvat på den senaste tiden. Intresset för ämnet bestod, och 
växte sig också starkare sedan jag börjat arbeta vid institutionen och 
sett behovet av svar på liknande frågor från ”insidan”.  

Efter en tid kom en första möjlighet att fördjupa mig i dessa frå-
gor i form av en mindre studie av vad som hände med det idrottsve-
tenskapliga programmets studenter efter utbildningen. Studien fick 
formen av en enkät, riktad till de två årgångar studenter som tog 
examen år 2005. Målet var att ta reda på vilken sysselsättning de 
skaffat sig efter utbildningen och studiernas betydelse för denna 
sysselsättning (Åkesson 2006). Ett grundläggande problem med 
studien var emellertid att den genomfördes nära inpå studenternas 
examen, endast 1,5–2 år efter avklarade studier, med följden att 
många av de svarande ännu inte hunnit etablera sig på arbetsmark-
naden.  

I viss mening var svaren problemet till trots intressanta och gav 
institutionen självförtroende i sin fortsatta gärning. Studien visade 
nämligen att en stor andel av de tidigare studenterna hade arbete1 (ca 
80 procent) och att cirka hälften av dem dessutom hade idrottsrele-
vanta arbetsuppgifter.2  

Fast jag var inte nöjd. Jag visste förvisso vad som hade hänt med 
mina studiekamrater efter utbildningen – men svaren var långt ifrån 
uttömmande. För det första gällde resultaten endast en specifik 
grupp individer, på en specifik plats och vid en specifik tidpunkt. 
Svaren kunde följaktligen inte generaliseras till att gälla varken 
samtliga studenter från Malmö högskolas idrottsvetenskapliga 
utbildning eller en mer allmän ”idrottens arbetsmarknad”. För det 
andra hade jag inga svar på hur relationen såg ut mellan den utbild-
ning studenterna läst och den status de nu hade på arbetsmark-
                                                  
1 Ca 80 procent hade arbete och resterande 20 procent var antingen arbetslösa (ca 10 procent), 
studerade vidare (ca 5 procent) eller av annan anledning ej stod till arbetsmarknadens förfogande (ca 5 
procent). 
2 Observera att kvalifikationsnivån för arbetena inte undersöktes, dvs. om det var arbeten för vilka en 
idrottsvetenskaplig högskoleutbildning var efterfrågad eller relevant. 
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naden. Jag fick till exempel inga svar på hur utbildningsinnehållet 
var relaterat till deras arbetsuppgifter, oavsett om deras arbetsupp-
gifter hade ”idrottsrelevans” eller ej. Det fanns inte heller möjlighet 
att avgöra huruvida utbildningen varit avgörande för att de fått sina 
jobb eller om den kunskap som studenterna skaffar sig genom ut-
bildningen är efterfrågad på arbetsmarknaden.  

Jag insåg att pilotstudiens största förtjänst var att den ytterligare 
ringat in det problemområde jag hade fattat intresse för. Den gav 
inte uttömmande svar på redan formulerade frågor – men pekade ut 
riktningen för nya frågor. Genom denna process identifierade jag 
relationen mellan den idrottsvetenskapliga utbildningens innehåll 
och efterfrågan på kunskap inom ”idrottens arbetsmarknad” som ett 
särskilt intressant och spännande problemområde. 

Allt eftersom jag verkade vid institutionen som lärare och assistent 
i diverse forskningsprojekt, samt i relation till min bakgrund som 
tidigare student inom det idrottsvetenskapliga ämnesområdet, utvid-
gades problemområdet till att även omfatta en tredje aspekt: idrotts-
forskningen. Jag hade börjat se att det fanns olika ”skolor” i idrotts-
forskningen och att dessa hade betydelse, inte bara för utbildningens 
innehåll, utan även för synen på ”idrottens arbetsmarknad”.3 Det 
fanns inte bara olika uppsättningar kunskap, utan även olika syn på 
kunskap och vetenskap inom olika ”skolor” eller forskningstradit-
ioner, vilka i sin tur skapade olika ”linjer” och ”mönster” inom 
idrottsforskning, idrottsutbildning och synen på idrottens arbets-
marknad.  

Problemområdet jag intresserade mig för kom därmed successivt 
att utvidgas och specificeras till att omfatta idrottsforskning, idrotts-
utbildning och idrottens arbetsmarknad, samt relationen dem emel-
lan. 

2007 dök möjligheten upp för mig att söka till en forskarutbild-
ning i ämnet Idrott vid Örebro universitet, i samarbete med Malmö 
högskola. I ansökan skulle avhandlingsidé och preliminär forsk-
ningsdesign inkluderas. Jag formulerade detta baserat på ovanstå-
ende tankestruktur, sökte och antogs. Inledningsvis handlade det om 
en tvåårig forskarutbildning med licentiatexamen som mål. På grund 
                                                  
3 En medvetenhet som växte fram successivt, som smög sig på relativt oannonserat och som jag inte 
reflekterade mycket över under min grundutbildning – även om mina erfarenheter från denna i stor 
utsträckning låg till grund för kommande insikt. 
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av detta fick undersökningen begränsas till en licentiatuppsats som 
handlade om kunskapsproduktion inom idrottsforskning, kunskaps-
förmedling inom idrottsutbildning och relationen dem emellan 
(Åkesson 2010). 2010 säkrades finansiering av fortsatt forskarut-
bildning genom stöd från Centrum för idrottsforskning. Vid denna 
tidpunkt hade institutionen för Idrottsvetenskap vid Malmö högs-
kola även erhållit egna rättigheter att genomföra utbildning på 
forskarnivå i ämnet idrottsvetenskap. Jag beslöt därför att fullfölja 
min forskarutbildning vid Malmö högskola. 

I forskarutbildningen läste jag en kurs om professsionsteorier och 
stötte där på ett begrepp som berörde och omfattade samtliga av de 
tre arenor jag intresserat mig för: forskning, utbildning och arbets-
marknad. Begreppet var akademisering.   

Akademisering kan förstås som den process genom vilken ett kun-
skapsområde utvecklas till ett vetenskapligt kunskapsområde, i 
meningen att den vetenskapliga kunskapen på området ifråga ex-
panderar och får större betydelse (Dellgran & Höjer 2000:43). Ett 
områdes akademisering omfattar flera arenor. Forskning kan ses 
som den arena inom vilken det produceras vetenskaplig kunskap. 
Utbildning på universitets- och högskolenivå utgör den arena inom 
vilken vetenskaplig kunskap får spridning. Slutligen är praktikfältet 
– det vill säga arbetsmarknaden – den arena inom vilken vetenskap-
lig kunskap får sin tillämpning.4 Idrottens akademisering handlar 
följaktligen om hur vetenskaplig kunskap produceras, förmedlas och 
kommer till användning, eller efterfrågas, på idrottens område. 

Syfte  

Idag finns det akademiska idrottsutbildningar vid ett antal högre 
lärosäten i landet och varje år utexamineras flera hundra studenter 
från dessa utbildningar. Kunskapen de får med sig från utbildning-
arna är i förlängningen tänkt att komma till användning, brukas 
eller tillämpas på idrottens arbetsmarknad. Kunskapen studenterna 
möter och tillägnar sig vid universitets- och högskolestudierna har 
också ett ursprung. Den kommer någonstans ifrån. Beträffande 
                                                  
4 Fält ska här förstås som ett relativt avgränsat fält omfattande aktörer och organisationer vilka ingår i 
ett nätverk av maktrelationer och som kämpar om något för dem gemensamt (jfr Broady [1991] 
2012:267, Brint & Karabel 1991:355). 
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högre utbildning utgörs kunskapen i första hand av vetenskaplig 
kunskap, producerad genom forskning.  

Men vilken kunskap är det egentligen studenterna möter inom de 
idrottsvetenskapliga utbildningarna? Var kommer kunskapen ifrån? 
I vilka sammanhang produceras den? Produceras den inom svensk 
idrottsforskning eller hämtas den in från annat håll? Vilken kunskap 
är det sedan som efterfrågas på idrottens arbetsmarknad – av orga-
nisationer på idrottens praktikfält? Efterfrågas den kunskap studen-
terna har med sig från sina utbildningar? Eller är det annan kunskap 
som efterfrågas – och i så fall vilken? Och om det finns skillnader 
mellan forskningens producerade, utbildningarnas förmedlade och 
arbetsmarknadens efterfrågade kunskap – vari består skillnaderna 
och hur kan skillnaderna förstås? 

Syftet med denna avhandling är att analysera idrottens akademise-
ring genom att kartlägga och analysera den vetenskapliga kunskap 
som (1) produceras i svensk idrottsforskning, (2) förmedlas vid 
akademiska idrottsutbildningar och (3) efterfrågas på idrottens 
arbetsmarknad, samt (4) relationen mellan dessa tre arenor.  

I analysen av den vetenskapliga kunskapen analyseras vilka varie-
rande problemområden, ämnen och perspektiv som fokuseras inom 
de olika arenorna. Därtill studeras under vilka förutsättningar och i 
vilka sammanhang vetenskaplig kunskap produceras, förmedlas och 
efterfrågas. Slutligen analyseras hur producerad, förmedlad och 
efterfrågad kunskap kan förstås i relation till varandra. 

Preciseringar och avgränsningar 

Fokus på idrottsforskning inom humaniora och samhällsvetenskap 
I första hand studeras produktionen av vetenskaplig kunskap inom 
humanistiskt och samhällsvetenskapligt orienterad idrottsforskning. 
Detta utgör den teoretiska kärnan i de flesta akademiska idrottsut-
bildningar. Tillika är det i första hand humanistiskt och samhällsve-
tenskapligt orienterad kunskap som efterfrågas för yrkesroller på 
idrottens arbetsmarknad. Denna typ av forskning är med andra ord 
mer relevant att studera än naturvetenskaplig forskning, i förhål-
lande till akademiska idrottsutbildningar samt idrottens arbetsmark-
nad. I vissa fall har det emellertid varit svårt att dra gränsen mellan 
naturvetenskapligt och humanistiskt och samhällsvetenskapligt 
orienterad forskning. Exempel på fall som ligger i gränslandet är 
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idrottspsykologi och idrottsmotorik. Här har den vägledande princi-
pen varit att inkludera, och större delen av gränslandet mellan na-
turvetenskap och humaniora och samhällsvetenskap har därför 
inkluderats i studien. 

Fokus på akademiska utbildningar med idrott som huvudområde 
Begreppet akademiska idrottsutbildningar ska i denna studie förstås 
som utbildningsprogram vid högskolor och universitet, i vilka idrott 
eller sport är det huvudsakliga kunskapsområdet. Gemensamt för 
utbildningarna är att de uppstod vid början av 2000-talet under 
benämningar som Idrottsvetenskapligt program, Sport management-
program, Tränar- eller Sport coaching-program och liknande. Fri-
stående kurser behandlas inte.  

Det finns även andra utbildningar inom vilka idrott är en viktig 
del, men inte det mest centrala. Ett exempel på detta är psykolog-
programmet i Umeå, vilket har en idrottsinriktning. Utbildningar 
som dessa ingår inte i denna studie.  

Även idrottslärarutbildningar är exkluderade. Dessa utbildningar 
har en annorlunda bakgrund och historia än de ”nya” idrottsveten-
skapliga utbildningar som uppstod under tidigt 2000-tal. Idrottslä-
rarutbildningarna syftar också mot en etablerad och relativt väldefi-
nierad yrkesroll, till skillnad från hur det ser ut för de nya utbild-
ningarna. De förra är dock inte helt frånvarande i framställningen 
vilket sammanhänger med att många av dagens idrottsvetenskapliga 
utbildningar vuxit fram inom ramen för idrottslärarutbildningar. 

Det finns slutligen en mängd utbildningar vid landets universitet 
och högskolor som liknar de mer renodlade idrottsutbildningarna, 
såsom hälsoutbildningar och turismutbildningar. Även sådana är 
exkluderade i studien.  

Fokus på organisationer med idrott som kärnverksamhet 
När det gäller idrottens arbetsmarknad studeras i första hand kun-
skapsefterfrågan inom organisationer i vilka idrott utgör en kärn-
verksamhet, såsom idrottsföreningar, idrottsförbund, fitnessföretag 
och fritidsförvaltningar. Däremot studeras endast indirekt idrottsre-
laterade verksamheter såsom tillverkning och försäljning av sportar-
tiklar, byggnation av idrottsanläggningar, idrottsjournalistik och 
media, sportturism samt sjukvård och rehabilitering – även om dessa 
för all del är betydelsefulla delar av sportsektorn.  
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I avhandlingen fokuseras inte bara den kunskap som produceras, 
förmedlas och efterfrågas i sig, utan även, i den mån det varit möj-
ligt, de sammanhang eller kontexter i vilka kunskapen producerats, 
förmedlats och efterfrågats.  

Begreppsdiskussion 

Idrott och Idrottens akademisering 
Att definiera samhälleliga fenomen låter sig inte göras med enkelhet. 
Begreppen är ofta undflyende. Försök att ringa in dem i entydiga 
definitioner stöter inte sällan på problem. Idrottsbegreppet utgör 
inget undantag. Vissa försök är vida och riskerar att inkludera 
sådant som vi intuitivt inte uppfattar som idrott. Ett exempel på 
detta är Riksidrottsförbundets definition, som lyder ”Idrott är fysisk 
aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera 
mera” (RF 2009:11). Inom ramarna för denna definition är även 
dans på nattklubb och svampplockning idrott. Andra har valt rakt 
motsatt strategi och landat i en mycket snäv definition. Här är Allen 
Guttmans definition, ”sports are ’playful’ physical contests” (Gutt-
man 1978:14) ett exempel. Här avgränsas idrott till tävling, vilket i 
praktiken utesluter hela motionskulturen. 

I detta sammanhang är det emellertid inte nödvändigt att definiera 
idrott som begrepp. Här studeras/analyseras idrottens akademise-
ring, eller utvecklingen av idrott som vetenskapligt (akademiskt) 
kunskapsområde. Var gränserna för detta område går bestäms av 
teoretiska utgångspunkter och empiriska val. Akademisering som 
begrepp och teoretiskt perspektiv, vilket avhandlas ingående i kom-
mande teoriavsnitt, avgränsar akademisering till att omfatta den 
vetenskapliga kunskapens produktion, förmedling och tillämpning, 
inom forskning, högre utbildning samt på praktikfältet (arbetsmark-
naden).  

Empiriskt omfattar studien (1) den forskning som har idrott som 
huvudsakligt fokusområde, (2) de utbildningar (på universitets- och 
högskolenivå) som har idrott eller sport som huvudsakligt utbild-
ningsområde samt (3) de organisationer (på arbetsmarknaden) som 
har idrott som kärnverksamhet. Idrott som akademiskt fält eller 
område bestäms alltså här av forsknings-, utbildnings- och arbets-
marknadsaktörers fokus och inriktningar. 
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En fördel med detta angreppssätt är att forskaren inte berövar aktö-
rer på fältet möjligheten att själva definiera sina egna verksamheter.  

Det ska även tilläggas att idrotten som akademiskt fält också kon-
strueras på ett specifikt sätt genom att forskaren låter ovanstående 
aktörers verksamheter sätta gränserna för detta. 

Avgränsningen av ett idrottens akademiska fält är därmed inte så 
mycket en utgångspunkt för denna studie, som det blir en konse-
kvens av dess genomförande. 

Vetenskaplig kunskap 
Vetenskaplig kunskap är ett centralt begrepp i denna studie. Med 
begreppet avses kunskap som har produceras utifrån vetenskapliga 
principer och genom vetenskapliga procedurer – det vill säga genom 
forskning. 

Vad är då kunskap? I denna studie förstås och hanteras kun-
skapsbegreppet i enlighet med Peter Berger och Thomas Luckmanns 
kunskapssociologi, såsom det formuleras i det klassiska verket ”The 
Social Construction of Reality” ([1966] 1998).  

Berger och Luckmann menar att människor alltid försöker skapa 
ordning i en kaosartad värld och det är denna konstruerade ordning 
som vi till vardags kallar för kunskap. Vi behöver våra konstrukt-
ioner för att kunna tolka och förstå världen såsom den framträder 
för oss. Utan våra konstruktioner, i form av kunskap, hade vi inte 
kunnat ge det vi upplever någon innebörd eller mening. Människor 
kan följaktligen inte närma sig, betrakta, förstå, avbilda eller sam-
tala om ”världen” eller ”verkligheten” utan sina kunskapskonstrukt-
ioner. Även om konstruktionerna aldrig kan bli mer än approximat-
ioner av ”verkligheten” utgör kunskap en grundförutsättning för 
samhällets existens.  

Berger och Luckmann menar vidare att människor konstruerar 
kunskap via social interaktion och att kunskap därmed alltid är 
kontextuell och beroende av de sammanhang i vilka den konstrueras 
(jfr Brante 2010:75–76). 

De menar också att kunskap kan ta olika former. Exempelvis me-
nar de att kunskap kan ha såväl subjektiv som objektiv existens. Den 
existerar subjektivt, inom människor, i deras medvetande (eller deras 
omedvetna), men den existerar också objektivt, utanför människor, 
hos andra människor, mellan människor och i form av fysiska objekt 
eller artefakter. Som exempel kan nämnas att kunskap objektiveras i 
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form av tal, skrift, bilder, film etc. Samhällets objektiva kunskap och 
människans subjektiva kunskap är därtill resultatet av en dialektisk 
process dem emellan. Människans subjektiva kunskap externaliseras 
i mötet med samhället och får på så vis objektiv existens, samtidigt 
som samhällets objektiva kunskap kan internaliseras av människan i 
mötet med samhället, och på så vis få subjektiv existens (jfr Korp 
2002:28). 

Kunskap konstrueras och bärs upp av människor, men dessa kan 
ersättas av andra människor, med följden att kunskapen i sig får en 
egen varaktig existens. Kunskapen tenderar också att, för de männi-
skor som bär upp den, framstå som om den existerar oberoende av 
dem. Att kunskap har en objektiv existens innebär att kunskap kan 
existera oberoende av enskilda individer. Kunskap kan således sägas 
utgöra en viktig komponent i den institutionella ordningen (Berger 
& Luckmann 1998:18). 

Förutsättningarna för den sociala interaktion varigenom kunskap-
en produceras och reproduceras är betydelsefulla för processens 
fortgång och utfall. Det är därmed viktigt att studera och förstå de 
sammanhang i vilka kunskapsprocessen äger rum. Exempelvis är 
mellanmänskliga maktrelationer i dessa sammanhang av betydelse. 
Detta aktualiserar behovet av att studera de individer, grupper av 
människor, organisationer och institutioner, samt relationer mellan 
dem som producerar och reproducerar kunskap.  

Idrottens akademisering och vetenskaplig kunskap inom idrott som 
kunskapsområde utgör centrala begrepp i den följande framställ-
ningen och behandlas mer ingående i kommande teoriavsnitt. 

Disposition 

Avhandlingen omfattar tre empiriska delstudier med fokus på forsk-
ning, utbildning respektive arbetsmarknad. Delstudierna hanteras 
inom ramarna för enskilda kapitel med specifika syften, metoder, 
resultat, analyser och slutsatser. De kan därmed läsas relativt själv-
ständigt från varandra. Efter de empiriska delstudierna följer ett 
kapitel där relationerna mellan forskning, utbildning och arbets-
marknad analyseras och diskuteras. I detta kapitel diskuteras också i 
vilken utsträckning och på vilket vis idrotten kan betraktas som 
akademiserad. 
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Teoretiska utgångspunkter 

Begreppet akademisering utgör avhandlingens huvudsakliga teore-
tiska utgångspunkt, vilket utvecklas i detta avsnitt. Akademisering 
kan förstås inom ramen för ett institutionellt perspektiv. Relationen 
mellan akademisering och institutioner/institutionalisering utvecklas 
i avsnittets andra del. 

Akademisering 

I studien Kunskapsbildning, akademisering och professionalisering i 
socialt arbete (2000) av Peter Dellgran och Staffan Höjer preciseras 
begreppet akademisering enligt följande:  

Akademiseringen är en i våra ögon … övergripande process som beskriver 
hur vetenskapligt och akademiskt producerad kunskap (och producenterna 
av denna) expanderar i omfattning och, kanske framför allt, tilldelas och/eller 
tillkämpar sig en större betydelse och ett större inflytande över kunskapsom-
rådet i sin helhet, dvs inom utbildningen och på praktikfältet.  
(Dellgran & Höjer 2000:43) 

Akademisering kan alltså ses som den process genom vilken veten-
skaplig kunskap expanderar och får allt större betydelse för kun-
skapsområdet i sin helhet.  

Akademisering handlar vidare om vetenskaplig kunskap på tre 
arenor, som Dellgran och Höjer benämner dem – nämligen inom 
forskning, utbildning och på praktikfältet. Dessa ska ses som relativt 
avgränsade, bestående av egna strukturer och logiker samt omfat-
tande egna aktörer, organisationer, institutioner, traditioner, kun-
skapskulturer etc. 

Även om arenorna är relativt självständiga har de också tydliga 
kopplingar och beroendeförhållanden mellan varandra, och dessa 
kan se olika ut och vara olika starka på olika områden.  

På de tre arenorna produceras, förmedlas och tillämpas kunskap 
på olikartade sätt. Det finns olika kunskapskulturer på de skilda 
arenorna, inom vilka varierande typer av kunskap (såsom teoretisk, 
erfarenhetsbaserad eller praktisk kunskap) hanteras och tilldelas 
status på skiftande sätt (Dellgran & Höjer 2000:46).  

När det kommer till vetenskaplig kunskap inom varje arena ligger 
fokus, eller tyngdpunkten, som regel vid en av dessa tre aspekter. 
Forskning är den arena inom vilken det i första hand produceras 
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vetenskaplig kunskap. Utbildning är den arena där det företrädesvis 
förmedlas vetenskaplig kunskap. Slutligen är praktikfältet (arbets-
marknaden) den arena där vetenskaplig kunskap i första hand till-
lämpas (efterfrågas). 

Här ska tilläggas att vetenskaplig kunskap även kan produceras 
inom utbildnings- och arbetsmarknadsarenorna, exempelvis genom 
studenters produktion av vetenskapliga uppsatser inom utbildningar 
och organisationers FoU-verksamheter på praktikfältet (arbetsmark-
naden). På samma sätt kan vetenskaplig kunskap också förmedlas 
inom forsknings- och arbetsmarknadsarenorna, till exempel genom 
vetenskapliga konferenser och tidskrifter inom forskningen och 
organisationers egna utbildningsverksamheter på arbetsmarknaden. 
Därtill kan vetenskaplig kunskap tillämpas även inom forskning och 
utbildning. Det kan ske genom att ny forskning ska bygga på tidi-
gare och studenters projektarbeten, exempelvis under praktiken, 
under sin utbildning. 

Akademisering, eller akademiseringsprocessen, handlar alltså om 
den vetenskapliga kunskapens egenskaper, omfattning och betydelse 
inom arenorna forskning, utbildning och praktikfält.  

Sett ur ett akademiseringsperspektiv är forskning, utbildning och 
praktik både relativt självständiga fält och beroende av varandra. 
Forskning som saknar ett praktikfält för tillämpning och/eller en 
förmedlare av den kunskap som produceras kan sägas äga rum i ett 
vakuum och kan ha svårt att erhålla legitimitet i ett samhälle som 
håller vikten av nytta och användbarhet högt. Utbildning behöver i 
regel såväl inflöde (i form av vetenskap) som utflöde av vetenskaplig 
kunskap (i form av examinerade studenter) för att kunna rättfärdi-
gas. Många praktikfält behöver också ett inflöde av vetenskaplig 
kunskap och tillämpning av denna för att framstå som seriösa och 
tas på allvar. De tre arenorna behöver således varandra för att stärka 
varandras legitimitet.  

Relationen och integrationen mellan forskning, utbildning och 
praktik varierar emellertid från kunskapsområde till kunskapsom-
råde och dess status är ett intressant föremål för empiriska under-
sökningar.  

I denna avhandling riktas intresset mot akademiseringen av ett 
specifikt kunskapsområde, nämligen idrottens. Därigenom fokuseras 
också (a) produktionen av vetenskaplig kunskap inom idrottsforsk-
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ning, (b) förmedlingen av vetenskaplig kunskap inom högre idrotts-
utbildning, (c) tillämpning av (vetenskaplig) kunskap på idrottens 
praktikfält (närmare bestämt i form av kunskapsefterfrågan hos 
idrottsorganisationer) samt (d) relationen mellan den vetenskapliga 
kunskapens status på de tre kunskapsarenorna: idrottsforskning, 
högre idrottsutbildning och idrottens praktikfält. 

Disciplinarisering 
Ett till akademisering närbesläktat begrepp är disciplinarisering.  
Även detta begrepp har relevans för denna avhandling. Disciplina-
risering är den process genom vilken ett disciplinärt fält växer fram 
(Dellgran & Höjer 2000:51–59). Dellgran och Höjer (2000:52) 
menar att ett disciplinariserings-perspektiv innebär att koppla sam-
man utvecklingen inom ett disciplinärt fält med omständigheter i 
dess omgivning, inte minst historiskt sett.  

I avhandlingen berörs också disciplinarisering av idrott som kun-
skapsfält, genom beskrivningar av framväxten av den ämnesdisciplin 
som idag går under benämningen Idrottsvetenskap.  

Professionalisering 
I avhandlingen skiljs mellan vetenskaplig kunskap inom idrott som 
kunskapsområde (akademisering) och vetenskaplig kunskap inom 
idrott som yrkesområde (professionalisering).  

Akademisering som process handlar om den vetenskapliga kun-
skapens egenskaper, omfattning och betydelse på ett kunskapsom-
råde i sin helhet. Professionalisering handlar däremot om ett yrkes-
områdes status och utveckling (jfr Dellgran & Höjer 2000:31). 

Akademisering och professionalisering är två närbesläktade pro-
cesser eftersom professionalisering av ett yrkesområde ofta innebär 
en akademisering av dess kunskapsområde.  

Det är akademisering som utgör fokus i denna studie. Som en 
konsekvens av att kunskapsefterfrågan inom idrott som yrkesom-
råde studeras i avhandlingens tredje delstudie berörs emellertid även 
idrottens professionalisering.  

Ett institutionellt perspektiv 

Ett centralt problem inom samhällsvetenskapliga analyser är att 
hantera relationen mellan strukturell determinism och aktörers 
handlingsutrymme: i vilken utsträckning ska samhälleliga fenomen 
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och företeelser förklaras med hänvisning till övergripande struktu-
rella förutsättningar och i vilken utsträckning är de ett resultat av 
individers handlande. Institutionell teori kan ses som ett sätt att 
hantera denna ständigt närvarande problematik – här ges såväl 
strukturer som aktörer utrymme och betydelse.  

Upprepade och återkommande handlingar enligt vissa mönster, 
som flera människor uppfattar och kategoriserar på liknande sätt, 
kan betraktas som institutioner. Institutioner är mönster för age-
rande som återupprepas och reproduceras, som tas för givna och 
uppfattas som naturliga, och som samhällets aktörer sällan ifrågasät-
ter eller ens reflekterar över (Berger & Luckmann 1998).  

Ronald Jepperson (1991) beskriver institutioner som självrepro-
ducerande sociala handlingsmönster: 

Institutions are those social patterns that, when chronically reproduced, owe 
their survival to relatively self-activating social processes. (Jepperson 
1991:145) 

Institutioner skapas och reproduceras alltså i mellanmänskligt socialt 
samspel – utan människor och deras interaktion kan de inte uppstå 
och leva vidare. De har dock också en relativt objektiv och själv-
ständig existens – relativt oberoende av enskilda individer (Berger & 
Luckmann 1998, Jepperson 1991:143).  

Ett sätt att förstå institutioner är att betrakta dem som stabilise-
rade sociala relationer. När ett fält, eller avgränsat samhällsområde, 
uppstår består det av ett fåtal aktörer med relativt svaga kopplingar 
sinsemellan. Med tiden ökar sannolikheten för att det tillkommer 
nya aktörer samt att aktörerna etablerar allt fler, starkare och var-
aktigare relationer sinsemellan. Ju fler ”bindningar” som etableras 
mellan de olika aktörerna desto stabilare blir det sociala mönstret 
(jfr Korp 2002:33). På så vis får samhällsområden stabilitet och 
kontinuitet, och kan i förlängningen betraktas som institutional-
iserade (Ahrne & Papakostas 2002:53). Institutionalisering är 
följaktligen den process genom vilken handlingar och agerande 
utvecklas från att vara enstaka beteenden av några få aktörer till att 
bli varaktiga mönster för agerande över tid och rum. 

Institutioner kan också förstås som ”spelets regler” i samhället 
(Steinmo 2008) – med vilket avses såväl formella regelverk som lagar 
och förordningar och mer informella normer och värderingar. Ge-
mensamt för dem är att de påverkar hur aktörer agerar. Institutioner 
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utövar således en påverkan över människors tankar och handlingar 
och kan betraktas som en sorts riktlinjer för vad som är att betrakta 
som lämpligt, naturligt och riktigt i olika sammanhang. Institutioner 
påverkar men bestämmer inte aktörers beteende. Norberg (2009) 
menar att aktörer kan agera fritt, men bara relativt fritt; de måste i 
regel agera i förhållande till institutionella ramar. Detta innebär att 
aktörerna inte måste följa institutionernas regler och konventioner, 
däremot måste de välja att följa eller bryta mot dem.  

Institutioner är betydelsefulla för samhället – de skapar stabilitet, 
förutsägbarhet, kontinuitet och trygghet (se Ahrne & Papakostas 
2005:331). Därigenom, eftersom de reproducerar mönster för tän-
kande och agerande, har de dock också en konserverande verkan. 
Institutioner tenderar med tiden att växa sig allt starkare och bli allt 
mer reproducerande, konserverande och motståndskraftiga mot 
förändringar (eller ”tröga” – se Ahrne & Papakostas 2005:329–
341). Institutioner kan därför leda till ett slags stigberoende, eller 
spårbundenhet. Den engelska termen för detta inom institutionell 
teori så etablerade begreppet är ”path dependency” (Powell 1991: 
192). 

Institutionell förändring skapas således inte utan vidare och utan 
motstånd. Trots att institutioner är stabila och svåra att förändra 
innebär det inte att det inte går att förändra dem (se Fligstein 
1991:311–335). Nya idéer kan ge upphov till institutionella föränd-
ringar (Steinmo 2008). Alla nya idéer har i teorin potentialen att 
leda till institutionell förändring. Men institutionell förändring äger 
inte rum per automatik. För att institutionell förändring ska kunna 
äga rum vill det till att aktörer har vilja och förmåga, eller makt, att 
åstadkomma förändring. 

Varje institution kan ses som en del av ett system av institutioner, 
där olika institutioner ”hålls på plats” av varandra. Det kan därmed 
också innebära att en eller flera institutioner i en institutions omgiv-
ning måste förändras, för att en förändring ska kunna äga rum för 
institutionen i fråga.5 Aktörer kan också ha investeringar i institut-
ioner, vilket gör att det finns incitament för dem att, i syfte att för-
svara sina investeringar, fortsätta agera i enlighet med institutioner-
na. Institutioner formar därtill beteenden, vilket ofta leder till att 
                                                  
5 Se även Jeppersons återgivning av Tocquevilles beskrivning av den franska statens fall vid franska 
revolutionen, där statens institutioner beskrivs falla samman såsom ett korthus (Jepperson 1991:145). 
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agenter oreflekterat fortsätter agera i enlighet med existerande in-
stitutioner. 

Att inta ett institutionellt perspektiv innebär alltså att erkänna att 
såväl strukturer som aktörer har betydelse – men också att balansen 
mellan dem inte är på förhand given (Steinmo 2008). Detta måsta 
alltid avgöras i varje enskilt fall utifrån empiriska undersökningar.  

Idrottens akademisering kan ses som en särskild typ av institut-
ionaliseringsprocess. Inom forskning, utbildning och arbetsmarknad 
på idrottens område har det utvecklats institutioner. Det finns också 
aktörer (såväl organisationer som individer) vilka har haft påtaglig 
betydelse för idrottens utveckling som akademiskt område. I denna 
studie riktas intresset mot dessa institutioner och aktörer samt relat-
ionerna dem emellan.  

Forskningsläget 

Det är vanligt med vetenskapliga studier som behandlar akademise-
ring. Oftast studeras dock detta som en del i en professionaliserings-
process. I sådana studier blir akademiseringsprocessen underordnad 
och ett bidrag till professionaliseringen av ett yrke eller ett yrkesom-
råde (se exempelvis Abbott 1988, Hellberg 1978, Holmdahl 1997). 

Det är ovanligare att akademiseringen sätts i första rummet och 
utgör det primära studieobjektet, även om det finns exempel också 
på detta (se exempelvis Dellgran & Höjer 2000, Johansson 2001, 
Granberg 2001, Hermansson 2003).  

Studier som fokuserar idrottens akademisering specifikt är dock 
sparsamt förekommande, såväl nationellt som internationellt. 

Nationellt 
Forskning om idrottens akademisering i Sverige är begränsad och 
fragmentarisk. Det finns inga studier som omfattar såväl forsknings- 
som utbildnings- och arbetsmarknadsperspektiv. Däremot finns det 
enstaka insatser på olika områden. 

När det gäller nationell idrottsforskning finns det översikter över 
idrottsforskning inom olika ämnesdiscipliner. Som exempel kan Jan 
Lindroths (historiker), Lars-Magnus Engströms (pedagog) och Peter 
Hassméns (psykolog) beskrivningar av sina respektive ämnesområ-
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den i olika tidskriftsartiklar nämnas.6 Det finns också beskrivningar 
av svensk idrottsforskning i ett antal antologier och läroböcker. Som 
exempel kan läroboken Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder 
(Hassmén & Hassmén 2008), vilken omfattar en redogörelse för 
idrottsforskningens discipliner i Sverige, och antologin Perspektiv på 
Sport Management (Broberg (red.) 2004), som syftar till att ge en 
översikt över sport management-fältet i Sverige, nämnas.7 Artiklar 
och böcker som dessa utgör också viktig empiri i denna studie. 

När det gäller forskning om akademiska idrottsutbildningar är 
studien Sport management i Europa och USA (Olson & Sund 2002) 
intressant. Ett särskilt beaktansvärt resultat i denna är att Sverige 
helt saknade sport management-utbildningar och andra humanistiskt 
och samhällsvetenskapligt orienterade idrottsutbildningar 2001 (med 
undantag för de i pedagogik), samtidigt som sådana hade existerat i 
USA sedan mitten av 1960-talet. År 2001 fanns det cirka 200 ut-
bildningar av slaget i USA.  

I Högskoleverkets Utvärdering av grund- och forskarutbildning i 
idrott/idrottsvetenskap vid svenska universitet och högskolor (Linde-
sjöö 2007) utvärderas idrottsutbildningar vid sex lärosäten. Utvärde-
ringen omfattar en särskilt engagerande redogörelse av Claes An-
                                                  
6 I artikeln Idrott – historia – samhälle: En introduktion (1996) beskriver Jan Lindroth hur idrottshisto-
risk forskning i Sverige utvecklats från ett område för amatörforskning till ett etablerat forskningsom-
råde i Sverige. Han redogör även för viktiga organisationer på området, betydelsen av ett särskilt 
idrottshistoriskt seminarium vid Stockholms universitet, tongivande forskare på området samt den 
idrottshistoriska forskningens olika intressen och inriktningar. 
  I artikeln Idrottspedagogikens framväxt i Sverige (2010) beskriver Lars-Magnus Engström på 
motsvarande sätt hur den idrottspedagogiska forskningen vuxit fram i Sverige. Hans redogörelse 
omfattar bland annat ämnets tidiga historia och förgrundsgestalter, forskningsmiljöer och olika 
forskningsinriktningar. Ett särskilt intressant avsnitt är när Engström resonerar om vad som utmärker 
de forskningsmiljöer som varit mest aktiva och produktiva. Engström har också gjort liknande 
översikter tidigare (Engström 1997, 2002). 
  Peter Hassmén skildrar i sin tur idrottspsykologisk forskning i artikeln Aktuell svensk idrottspsykolo-
gisk forskning (1999). Hassmén diskuterar bland annat avsaknaden av forskartjänster med idrottspsy-
kologisk inriktning i Sverige, men visar samtidigt hur kunskapsområdet ändå lyckats etableras. 
7 Läroboken Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder (Hassmén & Hassmén 2008) omfattar en 
redogörelse för idrottsforskningens discipliner i Sverige, samt ett avsnitt om hur idrottsforskningen i 
Sverige finansieras.  
  Antologin Perspektiv på Sport Management (Broberg (red.) 2004), som syftar till att ge en översikt 
över sport managementfältet i Sverige, omfattar bidrag från idrottsforskare från olika ämnesdiscipliner. 
Som exempel skriver Tomas Peterson om idrotten i samhället, Christer Pallin om idrottens organisat-
ion, Urban Johnson om idrottspsykologi, Krister Malmsten om idrottsjuridik, Bill Sund om den 
professionella idrottens arbetsmarknad, och P-G Fahlström om ledarskap inom idrotten.  
  Liknande utformning har Pedagogiska perspektiv på idrott (Engström & Redelius 2002). Här är det 
emellertid endast författare från Stockholms idrottspedagogiska forskningsmiljö som medverkar. 
Exempelvis skriver Lars-Magnus Engström om Idrottspedagogik och Motion som fritidskultur, Håkan 
Larsson om Synen på manlighet och kvinnlighet inom idrott, Per Nilsson om Kropp och identitet, och 
Karin Redelius om Barnidrotten ur ett samhällsperspektiv. 
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nerstedt för hur idrott kommit att utvecklas till ett akademiskt 
ämne, bland annat omfattande utvecklingen av akademiska idrotts-
utbildningar. 

Det finns också översikter över idrottsforskning och idrottsutbild-
ning vid specifika lärosäten och institutioner runt om i landet: Claes 
Annerstedt med flera redogör för verksamheten vid Göteborgs 
universitet (1994), Bo Schelin redogör för verksamheten i Lund och 
Malmö (1995), Martin Johansson och Bo Molander beskriver verk-
samheten vid Pedagogiska respektive Psykologiska institutionen vid 
Umeå universitet (1997), Urban Johnsson med flera skildrar den vid 
Högskolan i Halmstad (2001), Stewe Persson vid Örebro universitet 
(2003), Jan-Eric Ekberg och Aage Radmann ger en bild Malmö 
högskolas (2005), och Mats Glemne och Per Gerrevall beskriver den 
i Växjö (2006). 

Det finns även några statliga utredningar och ett fåtal utvärde-
ringar av högskoleverket, vilka omfattar översikter över såväl id-
rottsforskning som akademiska idrottsutbildningar i Sverige. I be-
tänkandet Idrottens forskning och högre utbildning (SOU 1987:70) 
redogörs bland annat för akademiska idrottsutbildningar, och id-
rottsforskningen i Sverige vid slutet av 1980-talet. I Kartläggning av 
idrottsrelaterad forskning i Sverige (Patriksson m.fl. 1998), vilken är 
en av fem rapporter i Historia – Ekonomi – Forskning (SOU 
1998:33), studeras idrottsforskningen i Sverige mellan 1987 och 
1996 omfattande bland annat idrottsforskningens organisation, 
idrottsprofessurer samt forskningsmedlens fördelning.  

Även om det inte finns mycket forskning gjord i Sverige rörande 
idrottens akademisering, finns det flera initiativ när det gäller den 
närbesläktade professionaliseringsprocessen. Det finns till exempel 
studier som rör professionaliseringen när det gäller den faktiska 
idrottsutövningen, men denna typ av professionalisering är mindre 
relevant för denna avhandling. I högre grad så är den forskning som 
rör professionalisering vid sidan av ”spelplanen”, det vill säga pro-
fessionaliseringen av organisationer och funktioner runt de faktiska 
idrottsutövarna.  

Denna typ av professionalisering har bland andra studerats av 
Tomas Peterson. Exempelvis har han studerat professionaliseringen i 
fotbollsföreningar. I Leken som blev allvar (1989) visar Peterson hur 
Halmstads Bollklubb professionaliserades på flera nivåer (organisa-
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toriskt, ekonomiskt och i spelet ”på planen”) efter amatörbestäm-
melsernas avskaffande 1967. I Den svengelska modellen (1993) 
lyfter han blicken och diskuterar den svenska fotbollens profession-
alisering på ett mer övergripande plan. Bland annat diskuteras fot-
bollen som profession samt hur den svenska fotbollen påverkats av 
internationella influenser (den engelska fotbollen). I Vem vinner i 
längden? (1999) kollaborerar Peterson med Mats Franzén och Peter 
Billing när de diskuterar skillnader mellan fotbollsklubbar (Malmö 
FF och Hammarby), vilka utgår från skilda ideal i sin verksamhet (i 
olika grad kopplade till amatörism och professionalism). 

I artikeln Kommers och professionalism: Idrott och samhälle 
(2003a) diskuterar Peterson relationerna mellan kommersialisering 
och professionalisering inom idrotten på ett mer övergripande plan. 
Peterson framför resonemang om hur idrotten professionaliserats 
och kommersialiserats, där den senare processen har omfattat att 
delar av idrotten blivit en del av underhållningsindustrin och genom 
detta också medialiserats. Han resonerar vidare om hur professional-
iseringen skapar rationella organisationer, specialiserade yrkesroller 
samt behov av formella utbildningar. Kommersialiseringen, menar 
han, leder till att föreningarna professionaliseras, hierarkiseras och 
specialiseras så att de i förlängningen liknar företag med behov av 
mångfacetterad kompetens. I artikeln Idrott mellan folkrörelse och 
kommersialism (2003b) utvecklar Peterson diskussionen till att även 
omfatta resonemang om spänningsfältet mellan kommersialism och 
idealism. Här diskuterar han problem som uppstår när olika verk-
samhetslogiker samsas på samma arena.  

En annan forskare som varit aktiv på området är Bill Sund, som 
bland annat skrivit om fotbollens professionalisering, samt fotbollen 
som industri och arbetsmarknad (Sund 2002, 2003a, 2003b, 2008). 
Sund skriver bland annat om hur fotbollen har kommit att bli en 
kommersiell affärsverksamhet (2003a, 2003b). När det gäller fotbol-
len som arbetsmarknad har fokus i första hand legat på själva utö-
varna – det vill säga utövarna som avlönade idrottspersoner (Sund 
2003a). 

Den nationella forskning som gjorts på redovisade delområden 
ovan utgör även empiri i denna avhandling.  
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Internationellt 
Också internationellt sett är det svårt att hitta studier av idrottens 
akademisering. Även här tas sällan övergripande grepp över forsk-
ning, utbildning och arbetsmarknad – desto vanligare är det med 
studier av ett eller två av dessa områden.  

En intressant och relevant studie är Sport Management Programs 
in The United States av Floyd Jones, Dana Brooks & Jennifer Mak 
(2008). Här visas att det funnits sport management-utbildningar i 
USA sedan 1966. Författarna visar också hur utbildningarna, som 
fram till 1990-talet i första hand var förlagda till lärarutbildnings-
kontexter och byggde på lärandemodeller, successivt kommit att 
förflyttas till hälsovetenskapliga och företagsekonomiska kontexter 
där de i allt större utsträckning har kommit att baseras på affärsmo-
deller. De beskriver också hur antalet utbildningar har ökat okon-
trollerat, samt att det har utvecklats certifieringssystem för att säker-
ställa kvaliteten på de talrika utbildningarna.  

I artikeln From Outside Lane to Inside Track: Sport Management 
Research in the Twenty-first Century (2009) diskuterar Simon 
Chadwick vikten av specifik sport management-forskning, sett i 
relation till allmän management-forskning. Ett centralt argument är 
att en specifik aspekt av sport management är att denna måste värna 
om, möjliggöra och till och med främja sportens osäkerhet, då denna 
är en central komponent i sportens attraktionskraft. Chadwick 
redogör också för framträdande forskningsområden inom sport 
management-forskning, såsom governance inom sport, organisat-
ionsteori, HRM (Human Resource Management), marknadsföring, 
sponsring, PR, finansiering, media, event management etc.   

Laurence Chalips artikel Towards a Distinctive Sport Manage-
ment Discipline (2006) har liknande tema, där Chalip bland annat 
argumenterar att sport management måste utvecklas och anpassas 
till olikartade sportverksamheters syften, som kan vara av olika slag, 
såsom att förbättra hälsan och främja folkhälsan, socialisera med-
borgare till sunda värderingar, skapa ekonomisk aktivitet, utveckling 
och tillväxt, utveckla samhället, samt skapa nationell identitet och 
samhörighet.  

Jennifer Smith Maguire diskuterar fitnessindustrins framväxt, in-
nehåll och omfattning i artikeln Fit and Flexible: The Fitness Indu-
stry, Personal Trainers and Emotional Service Labor (2001). Hon 
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menar att s.k. personliga tränare i denna industri måste hantera ett 
antal olika yrkesroller, såsom representanter för fitness-klubben/ 
företaget, inspiratörer och instruktörer för klienter, mäklare mellan 
sina klienter och fitnessindustrin, samt entreprenörer inom fitnessin-
dustrin med målet att utveckla sin kundbas och sitt varumärke. 
Smith Maguire uppmärksammar även personlighetens och utseen-
dets betydelse i yrkesrollen som personlig tränare.  

I artikeln Views of Sport Science Graduates Regarding Work Skills 
Developed at University (Sleap & Reed 1996) analyserar Mike Sleap 
och Helen Reed de färdigheter som studenter utvecklar genom 
idrottsvetenskapliga universitetsutbildningar. Författarna skiljer 
mellan personliga, affärs- samt interaktiva färdigheter, och visar 
vilka färdigheter i varje kategori som studenterna utvecklar mest 
under sin utbildning. Exempel på personliga färdigheter som utveck-
las mycket är självförtroende, beslutsamhet och engagemang. Affärs-
färdigheter som utvecklas mycket är bland andra forskningsfärdig-
heter, informationshantering, planering och organisation, samt 
förmåga att dra slutsatser. Slutligen är en del interaktiva färdigheter 
som utvecklas mycket kommunikation, mellanmänsklig interaktion 
(social kompetens) och lagarbete. Studien visar också att de färdig-
heter studenterna behöver mest i arbetslivet efter utbildningen är 
kommunikation, organisation och tidshantering (planering).  

För tyskt vidkommande finns Competencies of Sport Managers in 
German Sport Clubs and Sport Federations (2003) av Heinz-Dieter 
Horch och Norbert Schüttes. Enligt denna studie fanns det cirka tio 
utbildningar i sport management i Tyskland 2003. Författarna 
menar att sport managers bör besitta ett antal klassiska manage-
ment-färdigheter såsom att kunna organisera, kommunicera, kon-
trollera, sätta mål och analysera. De tillägger hur yrkesroller skiljer 
sig åt beroende på organisationstyp och organisatorisk nivå samt hur 
komplex och differentierad organisationen är. Forskarna menar 
också att det är viktigt att finna balans mellan praktikfältets önske-
mål och mer abstrakta teoretiska överväganden.   

Aaron Smith och Hans Westerbeek diskuterar sport management-
utbildningar i Australien, och utbildningarnas status i relation till 
professionalism och professioner, i artikeln ’Professional’ Sport 
Management Education and Practice in Australia (2003). De beskri-
ver hur det första sport management-programmet introducerades 
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1991 och att antalet arbeten i idrottssektorn ökade fram till OS i 
Sydney år 2000, där de flesta arbeten främst var kopplade till facili-
teter och evenemang. De redogör också för hur allt fler sport mana-
gement-utbildningar har lagt allt mindre vikt vid teoretisk kunskap 
och alltmer fokus på praktiska verktyg och operativt tänkande. 
Smith och Westerbeek är också självkritiska mot sig själva och sina 
kolleger som bedriver utbildning på fältet när de argumenterar att de 
inte lyckats särskilja sport management-studenters kunskap och 
kompetens från andra affärsinriktade studenters, såsom juristers och 
ekonomers. De menar också att splittringen mellan sport manage-
ment-utbildningar vid olika institutioner är alltför stor och att det 
saknas en samsyn på vad som ska känneteckna utbildningens kärna.  

I en senare artikel, Sport Management and Sport Business: Two 
Sides of the Same Coin? (Westerbeek 2010), redogör Westerbeek för 
framväxten av internationella sammanslutningar för sport manage-
ment-forskning, såsom North American Society for Sport Manage-
ment (NASSM) som bildades 1985, European Association for Sport 
Management (EASM) som bildades 1993, Sport Management Asso-
ciation of Australia and New Zealand (SMAANZ) som bildades 
1995 samt Asian Association for Sport Management (AASM) som 
bildades 2002. Westerbeek för även resonemang om hur de flesta 
sport management-utbildningarna uppstått vid institutioner för 
tillämpad idrottsvetenskap – inte minst vid sidan av idrottslärarut-
bildningar – men att allt fler affärsorienterade institutioner och 
högskolor (colleges) har fått upp ögonen för utbildningarna och 
deras dragningskraft på potentiella studenter. Avslutningsvis målar 
Westerbeek upp en bild av sportindustrin enligt affärsmodell omfat-
tande inflöde i form av ”råmaterial” och utflöde i form av ”produk-
ter”. 

Westerbeek och Smith kan ses som auktoriteter inom sport mana-
gement och sport business, och de har skrivit flera böcker på områ-
det. I Sport Business in the Global Marketplace (2003) redogör de 
för idrottens globalisering och kommersialisering och dess konse-
kvenser. I The Sport Business Future (2004) diskuterar de utveckl-
ingstendenser och framtidsscenarier för området.  

Antologin The Management of Sport: Its Foundation and Appli-
cation (Parkhouse (red.) 2001) är intressant då den omfattar två 
kapitel i vilka sport management-områdets utveckling diskuteras, 
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med fokus bland annat på sport management-områdets omfattning, 
utbildningar och karriärmöjligheter.  

I kapitlet Definition, Evolution and Curriculum (Parkhouse & 
Pitts 2001) diskuterar Bonnie Parkhouse och Brenda Pitts idrotts-
sektorns innehåll och omfattning. De beskriver hur innehållet i sport 
management som akademiskt ämne förändrats under de senaste 
årtiondena, där ämnet gått från en tydlig förankring i ”physical 
education”, eller idrott som skolämne (idrottslära), till att bli betyd-
ligt mer affärsorienterat, omfattande ämnen som management, 
ledarskap, etik, marknadsföring, kommunikation, ekonomi (budge-
tering och finansiering), juridik och governance. De visar också vilka 
olika typer av för sektorn relevanta arbeten, samt nationella och 
internationella forsknings- och utbildningssammanslutningar, som 
finns och hur dessa har vuxit fram i olika delar av världen. De avslu-
tar sitt bidrag med att ge sin syn på ämnets framtid och låter även 
akademiker från andra universitet (främst i USA) ge sin syn på 
saken. 

I det följande kapitlet Sports Management: Scope and Career Op-
portunities (Chelladurai 2002) diskuterar Packianathan Chelladurai 
sport management-områdets innehåll och omfattning, samt karriär-
möjligheter inom detsamma. Som exempel på hur han diskuterar 
ämnets innehåll och omfattning kan nämnas att han redogör för 
olika faktorer som ska koordineras av sport managers vid produkt-
ion och marknadsföring av sportrelaterade varor och tjänster, fak-
torer som HRM (anställda, ideella, kunder/klienter), teknologier 
(fysiologi, psykologi, coaching), stödfunktioner (anläggningar, even-
emang, PR, finansiering) samt kontextuella faktorer (organisation, 
nätverk, kultur, samhälle). I avsnittet där Chelladurai diskuterar 
karriärmöjligheter inom området, diskuterar han faktorer studenter 
som utbildar sig inom området bör beakta när de planerar sin fram-
tida karriär, såsom arbetsbeskrivning för arbetet, inom vilken orga-
nisationstyp och var de geografiskt sett vill arbeta, samt hur väl 
deras personliga karaktäristik (personlighet, kunskap, färdighet mm) 
stämmer överens med karaktären på arbetet de funderar på att söka. 
Kapitlet avslutas med en beskrivning av olika dimensioner det till-
tänkta arbetet omfattar, som kan påverka hur väl olika personer 
passar för olika arbeten; dimensioner som arbetets komplexitet, 
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graden av social interaktion i arbetet samt i vilken omfattning och 
takt feedback på det utförda arbetet sker.   

I antologin Beyond the Scoreboard: Youth Employment Opportu-
nities and Skills Development in the Sports Sector (2006) har Jean 
Camy lämnat ett bidrag i form av artikeln Employment Opportuni-
ties in the Sports Sector: A Review of the European Situation. Camy 
utgår från ett internationellt system för klassificering av anställda i 
yrken i olika branscher, där han särskilt inriktar sig på en kategori 
omfattande merparten av idrottsrelaterade tjänster (NACE 92.6), 
och jämför sedan anställda inom sportsektorn i olika länder. Ett 
intresseväckande resultat från studien är att antalet anställda inom 
sektorn har tredubblats sedan 1980, vilket han förklarar är en följd 
av att idrotten når ett allt större spektra av grupper i befolkningen, 
befolkningens levnadsstandard har ökat – vilket gör att allt fler har 
tid och pengar till fritidsaktiviteter, samt att utbudet av sport har 
blivit alltmer professionaliserat.  

Camy beskriver sportsektorn genom att resonera om att det finns 
olika aktörer på fältet, med olika mål och inriktningar. Exempelvis 
intresserar sig offentliga myndigheter för idrotten då den kan produ-
cera hälsa, integration och kulturell identitet, företag gör det då den 
kan nyttjas för att generera ekonomiska vinster och ideella organi-
sationer bland annat för att den skapar social integration. Camy 
använder även andra distinktioner för att strukturera sportsektorn. 
Han skiljer exempelvis på sportaktiviteter i sig och sportrelaterade 
aktiviteter, där den förra kategorin omfattar sportaktiviteten i sig 
samt driften och övervakningen av denna och den senare omfattar 
relaterade aktiviteter, såsom konstruktionen av faciliteter, produkt-
ionen av utrustning, medicinsk behandling, fysioterapi, kostrådgiv-
ning, idrottsjournalistik mm. Han skiljer också på verksamheter som 
är organiserade kring olikartade tjänster såsom: professionell sport 
vilken är fokuserad på produktionen av evenemang eller events, 
föreningstävlingsidrott med fokus på utövarnas träning och tävling, 
”förströelse”-idrott där utövandet av sporten/aktiviteten i sig är 
viktigast, samt social sport där huvudsaken är att möjliggöra social 
interaktion mellan människor som annars har svårt för detta (exem-
pelvis människor som är isolerade genom mental eller fysisk funkt-
ionsnedsättning). 
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Efter att ha strukturerat sportsektorn med hjälp av olika distinktion-
er går Camy vidare med att identifiera yrkesroller (sport professions) 
inom denna. Som exempel identifieras yrkesroller som professionella 
idrottsutövare, funktionärer, ledare, instruktörer och tränare inom 
sportaktiviteter i sig, och yrkesroller som managers, doktorer, utbil-
dare, journalister, fysioterapeuter, agenter, försäljare av sportutrust-
ning, personal för underhåll av anläggningar samt receptionister och 
andra administratörer inom sportrelaterade aktiviteter.   

Därefter redovisar Camy siffor på antalet anställda inom sportsek-
torn i olika länder år 2000. Intressant nog har Sverige en hög andel 
av populationen anställda inom sektorn. Med 0,61 procent av dessa 
(motsvarande 25 500 arbeten) är Sverige tredje landet i Europa (av 
de 24 undersökta länderna) med flest anställda inom idrottssektorn, 
efter Storbritannien och Irland (sett till andel av befolkningen an-
ställda inom sektorn). Också det ideella engagemanget inom idrotten 
i de olika länderna studeras och Camy kan, måhända något överras-
kande, konstatera att det i länder med stort ideellt idrottsengage-
mang (såsom Sverige), också finns en stor andel anställda inom 
sportsektorn. Det är ett resultat som möjligen kan ta död på myten 
om att professionaliseringen hotar det ideella engagemanget.  

Camy avslutar sitt bidrag med tre tänkvärda påståenden: (1) in-
tegrationen av unga människor i idrottsorganisationer sker under 
svåra omständigheter, (2) andelen unga människor som är utbildade 
i idrottsvetenskap vid högskolor och universitet och arbetar inom 
sportsektorn är för låg, samt (3) antalet människor som är anställda 
inom sportsektorn men saknar lämplig utbildning är mycket hög i de 
flesta europeiska länder.  

European Observatory on Sports Employment (EOSE) 
I sammanhanget är det också lämpligt att uppmärksamma verksam-
heten inom European Observatory on Sports Employment (EOSE). 
EOSE bildades 1994 som en del av European Network for Sport 
Science Education and Employment (ENSSEE) och har som uppgif-
ter att (1) studera utbildning och arbetsmarknad samt dess inbördes 
relation inom ”sektorn för sport och aktiv fritid” på EU-nivå, samt 
(2) att verka för kommunikation mellan utbildning och arbetsmark-
nad på området (EOSE 2013).  
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EOSE använder sig av samma statistik från Sverige (och motsva-
rande statistik från andra EU-länder) när de studerar anställningar 
inom sportsektorn, som används i denna avhandling.  

Jean Camy (se ovan) har också varit mycket aktiv inom EOSE 
(Madella 2003:58) och har genomfört flera studier på EU-nivå, som 
påminner om utbildnings- och arbetsmarknadsstudierna i denna 
avhandling.  

Sammanfattningsvis kan några genomgående resultat i den internat-
ionella forskningen lyftas fram. På flera håll i världen har akade-
miska idrottsutbildningar uppstått i pedagogiskt inriktade miljöer 
och i nära anslutning till idrottslärarutbildningar. I flera fall runt om 
i världen har akademiska idrottsutbildningar också kommit att 
förflyttas från pedagogiskt (”educational”) inriktade till företagse-
konomiskt (”business”) inriktade kontexter. Flera forskare menar 
vidare att det är viktigt att anpassa idrottens ”management” till 
idrottens specifika villkor. Därtill visar ett flertal forskare att idrot-
tens arbetsmarknad är heterogen, med en mångfald av organisat-
ionstyper, logiker och yrkesroller.  

Det finns som visats en hel del intressanta resultat från tidigare 
forskning på (delar av) området, såväl nationellt som internationellt. 
I denna studie ligger fokus hursomhelst i första hand på idrottens 
akademisering i Sverige. Den internationella forskning på området 
som har redovisats här används därför främst för att förstå den 
svenska utvecklingen och dess paralleller till utvecklingen i ett inter-
nationellt perspektiv. Den nationella forskningen på området utgör 
dock empiriskt underlag i de följande delstudierna. 

Metod 

Avhandlingen består av tre empiriska delstudier. Den första fokuse-
rar idrottsforskning, den andra idrottsutbildning och den tredje 
idrottens arbetsmarknad (”praktikfält”). 

De två första delstudierna genomfördes och redovisades i stora 
delar inom ramarna för min licentiatuppsats 2010 (Åkesson 2010). 
Många resultat och resonemang från licentiatuppsatsen finns också 
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med i denna avhandling, om än i komprimerad form.8 Delar av de 
två första delstudierna har också kompletterats med ny data.9 Den 
tredje delstudien, som handlar om kunskapsefterfrågan hos organi-
sationer på idrottens praktikfält, är ny och unik för denna avhand-
ling. Den är därmed också mer omfattade och detaljerad än föregå-
ende delstudier.  

Empiriinsamlingen till den första delstudien genomfördes huvud-
sakligen under perioden 2007–2008. Den andra delstudiens empiri 
samlades in under 2008–2009 medan materialet till den tredje sam-
lades in under perioden 2010–2012. 

Varje delstudie har sin specifika empiri och sitt specifika tillväga-
gångssätt för insamling, bearbetning och analys av data. Metodvalen 
redovisas i respektive delstudie. I det följande förs en generell dis-
kussion om avhandlingens metodologiska utgångspunkter. 

Arkeologi och genealogi – kompletterande angreppssätt 
I denna avhandling tillämpas en kombination av arkeologisk och 
genealogisk forskningsmetod. Begreppen är hämtade från Michel 
Foucault och kan användas för att kontrastera två olikartade sätt att 
bedriva forskning mot varandra (Andersen & Kaspersen 2007:249–
262, Miegel & Johansson 2002:206–211). De är dock långt ifrån 
oförenliga. De ska snarare ses som kompletterande, och används 
med fördel i kombination.  

Den arkeologiska forskningsmetoden kännetecknas av att forska-
ren avtäcker, eller ”gräver ut”, empirin och bringar fram den i ljuset 
för allmän beskådan. Foucault visar hur detta kan gå till i The Order 
of Things: An Archeology of the Human Sciences ([1966] 1977), där 
han uppdagar diskurser inom humanvetenskaperna. Att gräva ut 
innebär ett friläggande, ett avlägsnande av sedimenteringar, som 
byggts upp kring objektet. Genom friläggningen kan objektet betrak-
tas mer ingående. Foucault menade dock samtidigt att den arkeolo-
giska metoden har sina begränsningar. Arkeologin frilägger och visar 
hur någonting ser ut, men den är sämre på att förklara varför det ser 
                                                  
8 Om läsaren söker en ytterligare detaljnivå även när det gäller forskning och utbildning hänvisas till 
licentiatuppsatsen Idrottens akademisering: Kunskapsproduktion och kunskapsförmedling inom 
idrottsforskning och högre idrottsutbildning 1970–2007 (Åkesson 2010). 
9 Exempelvis avseende producerade avhandlingar i delstudien om forskningsproduktion och antal 
idrottsvetenskaplig utbildningar år för år i delstudien om idrottsutbildningar.  
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ut som det gör. Av detta skäl förespråkade Foucault ett annat an-
greppssätt, så kallad genealogisk forskning. 

Avhandlingen omfattar i stora stycken sådana utgrävningar som 
Foucault talar om. Forskning, utbildning och arbetsmarknad inom 
idrott belyses genom att gräva ut, klarlägga, tydliggöra, belysa och 
beskriva dem. 

Metaforen genealogisk forskning härstammar från släktveten-
skapen och handlar om att studera och analysera släktskapsförhål-
landen. Här eftersträvar forskaren en djupare förståelse för forsk-
ningsobjekten genom härledning och klarläggande av släktskaps-
band mellan objekten och dess närbesläktade objekt, inte sällan ur 
ett historiskt perspektiv. Exempel på genealogisk forskning återfinns 
i Foucaults klassiska verk Övervakning och straff ([1975] 1987), där 
han undersöker relationen mellan kunskap och makt och de sam-
manhang i vilka dessa uppstår och reproduceras. 

Denna avhandling omfattar i stor utsträckning arkeologiska ut-
grävningar i enlighet med Foucaults begreppsvärld. Forskning, 
utbildning och arbetsmarknad med koppling till idrott identifieras, 
belyses och beskrivs. Avhandlingen har dock även genealogiska 
inslag. Analysen stannar inte vid att frilägga den producerade, för-
medlade och efterfrågade kunskapen.10 Den söker även svar på 
varför kunskapen inom de olika arenorna ser ut som den gör, samt 
arenornas inbördes relationer. 

Enkelt uttryckt kan man säga att om arkeologin ställer frågan hur 
någonting ser ut, ställer genealogin frågan varför det ser ut som det 
gör.11 Därmed hamnar också de sammanhang (såväl avseende spati-
ala som temporala kontexter) i vilka kunskapen produceras, förmed-
las och efterfrågas i blickfånget för denna avhandling. 

Dokument- och innehållsanalys 
Dokument av olika slag är den huvudsakliga typen av empiri i denna 
studie och de främsta metodologiska angreppssätten är innehållsana-
lys och analys av befintlig statistik (Bryman 2002:190–219). 
                                                  
10 Inom idrottsforskning, akademiska idrottsutbildningar samt på idrottens arbetsmarknad. 
11 Förklaringar av Foucaults begrepp bör ses som frihandsskisser av de ursprungliga begreppen, såsom 
jag förstått och använt dem inom ramarna för denna studie. Det ska poängteras att Foucaults beskriv-
ningar är betydligt mer ingående och komplicerade, och han har också använt dem i specifika sam-
manhang i förhållande till specifika forskningsobjekt.  



  40 

Ett och samma fenomen kan studeras på olika sätt. På samma vis 
som ett fenomen framträder olika beroende på utifrån vilket teore-
tiskt perspektiv det betraktas, erhålls olika specifika ”bilder” av ett 
fenomen beroende på vilka metoder som används. 

Om man exempelvis vill studera utvecklingen av forskningsverk-
samheten vid en akademisk institution kan detta göras med flera 
olika metoder. Man kan bland annat välja mellan att intervjua dem 
som har varit en del av själva verksamheten, intervjua dem som följt 
verksamheten utifrån, observera den pågående verksamheten eller 
studera kvarlämningar som verksamheten lämnar efter sig, såsom i 
form av diverse slags dokumentation.  

Oavsett vilket angreppssätt som väljs framträder verksamheten på 
ett specifikt vis, som skiljer sig från de ”versioner” av verksamheten 
som hade framträtt om ett annat angreppssätt hade tillämpats. Inget 
angreppssätt är dock i sig ”bättre” än de andra. De möjliga an-
greppssätten kan bara värderas i relation till syftet med den förestå-
ende undersökningen, i kombination med en värdering av projektets 
tillgängliga resurser. 

I denna avhandling är olika typer av dokument (producerade av 
forskare, utbildare, arbetsgivare och andra därtill relaterade aktörer 
och organisationer) den huvudsakliga källan. Det främsta metodolo-
giska angreppssättet är följaktligen dokument- och innehållsanalys.  

Det finns flera fördelar med dokumentanalys som metod. En av 
dem kan illustreras genom devisen ”the palest ink is clearer than the 
best memory” (Dellgran & Höjer 2000:65). Poängen är med andra 
ord att dokument, till skillnad från minnen, inte förändras över tid 
och på så vis, och i viss mening, kan ses som tillförlitligare källor till 
information än muntliga källor. Särskilt gäller detta när händelser 
ligger långt tillbaka i tiden, eller de muntliga källorna har intresse av 
att framställa historien på ett särskilt sätt (vilket troligen är fallet 
mer ofta än sällan). Resonemanget är dock en sanning med modifi-
kation. Själva dokumenten förändras naturligtvis inte med tiden, 
däremot förändras med stor sannolikhet tolkningarna av dem. 

En annan fördel, som tangerar det sistnämnda resonemanget, är 
att dokumentanalys innebär att studera saker och ting som faktiskt 
har gjorts, till skillnad från vad muntliga informanter säger att man 
har gjort. Detta trots vikten av att minnas att såväl dokument som 
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muntliga återgivningar är representationer av mänsklig aktivitet som 
har ägt rum (Bryman 2002). 

Det finns naturligtvis också nackdelar med dokumentanalys som 
angreppssätt. En nackdel med att uteslutande använda sig av doku-
mentanalys som metod är att man går miste om att få tolkningar av 
skeenden av de personer som faktiskt har genomlevt dem. För att 
hantera denna problematik har det gjorts kompletterande intervjuer 
med nyckelinformanter.  

I samtliga av avhandlingens tre delstudier tillämpas så kallad in-
nehållsanalys – vilket kan ses som en särskilt kvantitativ variant på 
dokumentanalys. Denna har omfattat (1) identifiering av återkom-
mande nyckelord eller nyckelformuleringar, (2) renodling av ämnen, 
teman och kategorier baserat på föregående punkt (konstruktion av 
teman och kategorier baserat på det empiriska innehållet), samt (3) 
kodning av empiri utifrån konstruerade teman (exempelvis avhand-
lingar och artiklar i delstudie 1, litteratur i kursplaners litteraturlis-
tor i delstudie 2 och tjänsteutlysningsannonser i delstudie 3)12. 

Enligt Bryman är styrkan med innehållsanalysen att den är öppen 
(transparent), icke-reaktiv (”unobtrusive”) och flexibel (Bryman 
2002:203). Nackdelen är att metoden bara kan bli så bra som de 
dokument som studeras, begränsade möjligheter att få svar på ”var-
för-frågor” samt att konstruktionen av kategoriserings-scheman och 
teman alltid innefattar ett visst mått av subjektiv tolkning.  

Problemen med att utforma klassificeringssystem berörs av Dell-
gran och Höjer i vad de kallar för ”lådproblemet” (Dellgran & 
Höjer 2000:71–72). De menar att ”lådor” – det vill säga kategorier 
– riskerar att förenkla verkligheten så mycket att kategorierna förlo-
rar sitt värde, och att vi människor har en benägenhet att placera 
saker i de ”lådor” som står till vårt förfogande.  

                                                  
12 I samtliga delstudier tillämpas analysmetoder vilka inspirerats av det diskursanalytiska angreppssätt 
som utvecklats av Ernesto Laclau och Chantal Mouffe (Se Frølund Thomsen 2005:137–148, Winther 
Jørgensen & Phillips 2000:31–65). Strategin går ut på att så kallade nodalpunkter söks, identifieras och 
renodlas. Nodalpunkter ska ses som återkommande diskursiva element, exempelvis i form av ord, 
begrepp, förklaringar eller teman, som framträder i dominerande positioner i diskursiva sammanhang 
(Frølund Thomsen 2005:140–141). Exempelvis identifieras diskursiva nodalpunkter i studiet av 
forskningsteman inom idrottsforskning, utbildningsteman inom idrottsutbildning samt beskrivningar 
av yrkesroller hos idrottsorganisationer. 
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Användning av redan insamlade data 
I delstudie 2 och 3 analyseras data som samlats in av andra organi-
sationer, såsom antagningsstatistik från Universitets- och högskole-
rådet (tidigare Verket för högskolestudier) och Statistiska centralby-
råns (SCB) statistik över anställda inom idrottsorganisationer. För-
delar med denna typ av sekundäranalyser är att de ofta är resursef-
fektiva och ger möjlighet till longitudinella analyser (Bryman 
2002:208). En nackdel är emellertid att det kan vara svårt för en 
forskare att hantera ett komplext datamaterial som man inte själv 
samlat in.  

Dessa för- och nackdelar kan bekräftas i genomförandet av denna 
studie. Utan att använda data som andra samlat in hade det inte gått 
att ge den typ av longitudinella perspektiv som finns i avhandlingen. 
Metoden har samtidigt medfört mycket arbete med att förstå och 
hantera omfattande och komplicerade datamaterial som inhämtats 
från externa organisationer.  

Idealtyper  
Idealtyper konstrueras i samtliga av avhandlingens delstudier. De 
konstruerade idealtyperna ska ses som idealtyper i den mening Max 
Weber beskrivit dem (Weber 1977).  

Idealtyper är empiriskt grundade teoretiska konstruktioner. De är 
också medvetet tillspetsade renodlingar vilket innebär att vissa 
karaktärsdrag, de som gör idealtypen specifik, unik och särskild från 
andra idealtyper, förstärks och ges en framskjuten position i be-
skrivningarna.  

Som teoretiska, renodlade konstruktioner saknar idealtyper di-
rekta motsvarigheter i den empiriska ”verkligheten”.13 Idealtyperna 
är konstruerade representationer av förekomster i den empiriska 
verkligheten – men de är inte verkligheten (även om konstruktioner-
na i sig själva är ”verkliga”). 

Idealtyper reducerar den empiriska verklighetens komplexitet och 
mångtydighet och hjälper användaren att göra föremålet för ana-
lysen greppbart. Framför allt är idealtypiska konstruktioner använd-
bara redskap och referenspunkter i arbetet med att fördjupa förstå-
else för det som studeras/analyseras. Risken eller nackdelen med dem 
                                                  
13 En djupare vetenskapsfilosofisk diskussion saknas det utrymme för här.  
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är å andra sidan att de gränsland som breder ut sig mellan dessa 
idealtypiska referenspunkter osynliggörs. 

Kvalitetskriterier 
Det finns olika sätt att säkerställa att en vetenskaplig studie håller 
god vetenskaplig kvalitet. En skiljelinje mellan olika skolor i detta 
avseende går mellan kvantitativt och kvalitativt inriktade forskare – 
där den första kategorin tenderar att föra en diskussion utifrån 
begrepp som validitet och reliabilitet och det i den senare kategorin 
är vanligare med begrepp som trovärdighet och äkthet14. Begreppen 
inom de olika skolbildningarna har likheter på flera punkter och kan 
ses som paralleller till varandra.  

Eftersom denna studie har övervägande kvantitativa inslag har jag 
valt att resonera om vetenskapliga kvalitetskriterier utifrån be-
greppsparet validitet och reliabilitet (se Bryman 2002:86–91, 257–
258).   

Validitet handlar enkelt uttryckt om huruvida forskaren undersö-
ker det hon/han avser att undersöka. I detta avseende kan det vara 
värt att poängtera att det har gjorts ett antal val i denna studie som 
har betydelse för hur det studerade fenomenet, idrottens akademise-
ring, framträder. Dessa val finns redovisade och diskuteras i avsnit-
tet Preciseringar och avgränsningar, samt i varje delstudies enskilda 
metodavsnitt. 

Reliabilitet handlar om huruvida resultaten forskaren kommer 
fram till är tillförlitliga och kan reproduceras, eller om de beror på 
slumpen. En särskild omständighet i denna studie är att forskaren 
(jag) verkar inom idrottsområdet, och därmed är del av det stude-
rade fenomenet. Frågan är då om forskare som inte är en del av 
studieobjektet hade kommit fram till samma resultat och slutsatser 
som jag har gjort, om de hade genomfört en motsvarande studie 
utifrån liknande metoder?  

Detta är en av huvudanledningarna till studiens kvantitativa an-
sats. Ambitionen har varit att skapa förståelse för idrottens akade-
misering genom att använda kvantitativa mått på dess omfattning, 
inriktning och betydelse. Därför har det också varit viktigt att redo-
visa resultaten av mätningarna, främst i form av tabeller och dia-
                                                  
14 Trovärdighet handlar om i vilken utsträckning forskaren kan bygga trovärdighet genom att uppfylla 
kriterier för tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och objektivitet. Äkthet handlar i sin tur om i 
vilken utsträckning forskaren kan visa på autenticitet i sin studie (se Bryman 2002:258–262). 
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gram, samt att ge ingående beskrivningar av empirin och hur denna 
har erhållits. De kvantitativa mätmetoderna har bidragit till en 
distansering i förhållande till studieobjektet.  

Även om studiens kvantitativa empiriska resultat i stor utsträck-
ning är reproducerbara har min position som en del av studieobjek-
tet sannolikt en större betydelse vid de mer kvalitativt inriktade 
tolkningarna av resultaten. Detta förhållande kan ses som såväl en 
fördel som en nackdel. Å ena sidan blir reproducerbarheten i tolk-
ningarna lidande, å andra sidan har jag haft ett ”inifrånperspektiv” 
som har tillåtit mig att studera och förstå fenomenet ur ett perspek-
tiv som hade varit svår att nå för externa forskare.15 

Källmaterial 
Källmaterialet utgörs huvudsakligen av dokument och statistik av 
olika slag. Empirin har överlag inte skapats med avsikt eller vetskap 
att den ska analyseras av forskare. Därför kan denna studie sägas 
bygga på distanserade mätmetoder (”unobtrusive measures”), det 
vill säga metoder där källmaterialets sammansättning inte påverkas 
av att det studeras (Bryman 2002:217).16 

Källmaterialet har i första hand inhämtats från fem organisation-
er: Statistiska centralbyrån (SCB), Universitets- och högskolerådet 
(UHR), Arbetsförmedlingen (AF), Centrum för idrottsforskning 
(CIF) och Riksidrottsförbundet (RF). 

Statistiska centralbyrån är en statlig förvaltningsmyndighet som 
har ansvar att föra offentlig och annan statlig statistik. SCB arbetar i 
första hand mot olika offentliga myndigheter men utför även upp-
drag åt andra uppdragsgivare (SCB 2013a). Från SCB har framför 
allt statistik över anställda inom idrottsorganisationer inhämtats. 

Universitets- och högskolerådet, tidigare Verket för högskolestu-
dier (VHS), är en statlig myndighet för högskolefrågor samt antag-
ningsservice. Från UHR har antagningsstatistik för akademiska 
utbildningar inhämtats.  

Arbetsförmedlingen är även den en statlig myndighet med upp-
drag att ansvara för offentlig arbetsförmedling och Sveriges arbets-
                                                  
15 Här ska tilläggas att andra forskare, för att verkligen kunna reproducera just denna studie och nå 
samma resultat, måste inta samma position som jag haft – det vill säga en ”insider-position”.    
16 Vilket är fallet när det gäller exempelvis intervjuer. Metoder som är med och påverkar och formar 
den empiri som samlas in går också under benämningen reaktiva metoder. I denna avhandling har 
alltså i första hand icke-reaktiva metoder tillämpats. 
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marknadspolitiska verksamhet. AF är också Sveriges största för-
medlare av arbeten. Från AF har statistik över utlysta idrottstjänster 
erhållits.  

Centrum för idrottsforskning är ett vetenskapligt råd med uppgift 
att initiera, samordna, stödja och informera om forskning inom 
idrottens område, samt att ansvara för uppföljning av statens stöd 
till idrotten. Från CIF har exempelvis forskningsrapporter från 
svenska idrottsforskare erhållits. 

Riksidrottsförbundet (RF) är paraplyorganisationen för den sam-
lade svenska ideella idrottsrörelsen. RF:s uppdrag handlar bland 
annat om att stötta sina medlemsförbund och företräda idrottsrörel-
sen på den politiska arenan. Från RF har annonser för utlysningar av 
idrottstjänster på förbundets hemsida inhämtats. 

Ur ett källkritiskt perspektiv är de fyra förstnämnda relativt opro-
blematiska. Samtliga av dessa är offentliga myndigheter som på 
olika sätt tjänar medborgarnas intressen. Det finns höga krav på att 
dessa verksamheter ska vara transparenta och öppna. Empiri som 
inhämtas från Riksidrottsförbundet är dock inte lika oproblematisk. 
RF är en intresseorganisation som ska verka för sina medlemmars 
intressen på den politiska arenan. Detta medför att organisationen 
har ett intresse av att framställa verksamheten i så gynnsam dager 
som möjligt. Den empiri som inhämtats från RF framför allt plat-
sannonser är detta till trots förhållandevis oproblematisk – och jag 
bedömer därför att detta material inte är tendensiöst eller tillrätta-
lagt. 

Ett fåtal intervjuer med nyckelinformanter har också gjorts inom 
ramarna för studien. Intervjuerna har varit av informell samtals-
karaktär och i första hand använts i kompletterande mening, samt 
för att pröva riktigheten i övriga empiriska observationer. 

Det kan även här tilläggas att vissa textavsnitt, exempelvis rö-
rande specifika forskningsmiljöer i delstudie 1, har skickats ut för 
läsning och kommentarer till representanter för respektive miljö.17 

Närmare beskrivningar av källmaterialet görs inledningsvis i varje 
delstudie.  
                                                  
17 Representanter valdes ut som också varit verksamma i miljöerna under en längre tid, och var väl 
förtrogna med deras utveckling.  
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DEL I: 
IDROTTSFORSKNING 

Inledning 

Idrottsforskningen har vuxit upp 
Produktionen av vetenskaplig kunskap är centralt i akademiseringen 
av ett kunskapsområde. Vetenskaplig kunskap produceras genom 
forskning. 

Före 1970-talet fanns det ingen humanistiskt och samhällsveten-
skapligt orienterad idrottsforskning att tala om i Sverige. Den id-
rottsforskning som bedrevs innan var främst av naturvetenskaplig 
karaktär och inom ämnen som fysiologi och medicin. Den handfull 
humanistiskt och samhällsvetenskapligt orienterade doktorsavhand-
lingar som lades fram under 1970-talet var därmed att betrakta som 
viktiga pionjärstudier.  

Under de drygt 40 år som gått sedan dess har mycket hänt. Ett 
antal idrottsprofessurer har tillsatts. Starka forskningsmiljöer har 
byggts upp. Idrottsforskarföreningar har bildats. Tidskrifter har 
skapats. Över 100 idrottsavhandlingar (avhandlingar i vilka idrott är 
centralt fokus) har lagts fram och flera tusen forskningsprojekt 
genomförts. Därtill har det producerats och publicerats ett oräkne-
ligt antal rapporter, artiklar och böcker på området. Idrottsforsk-
ningen i Sverige är inte längre i sin linda, den har vuxit upp.  
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Syfte 

Syftet med avhandlingens första delstudie är att studera och analy-
sera produktionen av vetenskaplig kunskap inom humanistiskt och 
samhällsvetenskapligt orienterad idrottsforskning från 1970 till och 
med 2009.  

För det första studeras den vetenskapliga kunskap som produce-
ras, såsom den ter sig genom de problemområden, ämnen och teman 
som idrottsforskarna intresserar sig för, och vilka teoretiska perspek-
tiv de anlägger. 

För det andra studeras de institutionella sammanhang i vilka kun-
skapen produceras, här studeras vid vilka lärosäten, inom vilka 
ämnesdiscipliner och inom vilka forskningsmiljöer forskningen äger 
rum. Vidares studeras vilka lärosätesövergripande idrottsforsknings-
organisationer som finns, och därtill det svenska forsknings- och 
utbildningssystemet, av vilket idrottsforskningen är en del. 

För det tredje analyseras och diskuteras vilken betydelse de in-
stitutionella sammanhangen har för forskningsfältets framväxt och 
kunskapen som produceras här. 

Delstudien har ett historiskt perspektiv. Forskningsfältets utveckl-
ing studeras med avsikt att förstå hur det kommit att anta rådande 
former och egenskaper.  

Studiens tillvägagångssätt 

Undersökningen inleddes med en övergripande kartläggning av 
humanistiskt och samhällsvetenskapligt orienterad idrottsforskning i 
Sverige åren 1970–2009. Källmaterialet bestod av (1) artiklar om 
idrottsforskningens utveckling, (2) hemsidor för betydelsefulla id-
rottsforskningsorganisationer, (3) statliga utredningar som berör 
idrottsforskning, samt (4) styrelseprotokoll för Idrottens forsknings-
råd/Centrum för idrottsforskning, SVEBI och Svenska idrottshisto-
riska föreningen. Denna analys är främst av kvalitativ karaktär.  

Därefter samlades data in om idrottsforskarnas vetenskapliga 
produktion. Källmaterialet bestod av (1) avhandlingar med idrotts-
fokus (–2009), (2) CIF:s skrift Forskningsrapporter (1975–2009), (3) 
forskningsartiklar i: (a) CIF:s tidskrift Svensk idrottsforskning 
(1998–2009), (b) SVEBI:s årsbok Aktuell samhälls- och beteendeve-
tenskaplig idrottsforskning (1987–2009) och (c) SVIF:s tidskrift 
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Idrott, historia och samhälle (1981–2009) samt (4) internationella 
forskningstidskrifter.18 

Därpå bearbetades och analyserades materialet. Avhandlingar, 
forskningsrapporter och forskningsartiklar kodades in i databaser 
omfattande följande variabler: (a) medverkande författare, (b) äm-
nesdisciplin, (c) institutionstillhörighet, (d) kön, (e) intresseområde i 
studien, (f) teoretiskt perspektiv och (g) tidpunkt för publicering19. 
Analyserna var i första hand av kvantitativ karaktär. 

Institutionella förutsättningar för idrottsforskning i Sverige 

Det svenska universitets- och högskolesystemet 

Idrottsforskningen har inte utvecklats i ett vakuum, oberoende av 
den omgivande världen. Den har uppstått och utvecklats i ett speci-
fikt sammanhang. Det svenska universitets- och högskolesystemet är 
en viktig del av detta sammanhang.  

Så sent som i mitten på 1940-talet hade Sverige endast två univer-
sitet, i Lund och Uppsala, och två generella högskolor, i Stockholm 
och Göteborg. Därtill fanns det ett antal fackhögskolor. 1945 fanns 
det cirka 14 000 studenter vid landets högre lärosäten (universitet 
och högskolor).  

1960-talet var en expansiv period för högskolesystemet. Efter 
andra världskriget förbättrades landets ekonomiska läge och det 
ansågs att mer högre utbildning behövdes. Efter ett antal statliga 
utredningar, fram till och med 1960-talet, hade högskolorna i 
Stockholm och Göteborg blivit universitet. Dessutom hade det 
bildats ett universitet i Umeå och universitetsfilialer i Örebro, Växjö, 
                                                  
18 Centrum för idrottsforskning, tidigare Idrottens forskningsråd (IFR/CIF), har givit ut sammanställ-
ningen Forskningsrapporter sedan 1975. I skriften redovisas rapporter från forskningsprojekt som 
finansierats av IFR/CIF. CIF har givit ut Svensk idrottsforskning fyra gånger om året sedan 1992. I 
tidskriften har idrottsforskare fått möjlighet att publicera kortare sammanfattningar av sina forsk-
ningsprojekt. Svensk förening för samhälls- och beteendevetenskaplig idrottsforskning (SVEBI) har givit 
ut sin årsbok sedan 1987. Även här har idrottsforskare fått möjlighet att presentera sin forskning i 
artikelform. Svenska idrottshistoriska föreningen (SVIF) har givit ut Idrott, historia och samhälle en 
gång om året sedan 1981. Här har främst idrottshistoriker publicerat artiklar. De vanligast refererade 
internationella tidskrifterna i forskningsrapporterna ovan identifierades. Därefter studerades dessa för 
att belysa hur vanligt det har varit att svenska idrottsforskare publicerar sig internationellt, samt inom 
vilka ämnesdiscipliner sådan praktik i så fall varit vanlig. 
19 Vid kodningen utvecklades successivt ett kodningsschema baserat på det empiriska innehållet. 
Kategoriseringar av intresseområden och teoretiska perspektiv konstruerades och tillämpades sedan 
konsekvent i kodningen av texterna. Därefter analyserades variablerna i tur och ordning för att ge svar 
på delstudiens frågeställningar. 
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Karlstad och Linköping. Antalet studenter tredubblades under 1960-
talet, till närmare 110 000 studenter 1970. 

Högskolesystemets expansion fortsatte under 1970-talet, inte 
minst genom den betydelsefulla reformen 1977. Reformen innebar 
bland annat att den högre utbildningens tillgänglighet utökades till 
ett större socialt spektra av befolkningen, att utbildningsutbudet 
breddades med hänsyn till arbetsmarknaden samt att utbildningsor-
ganisationen demokratiserades (HSV 2005:13). Därtill samlades all 
högre utbildning under ett samlat begrepp – ”högskolan”. Bland 
utbildningarna som nu inkluderades fanns lärarutbildningarna (inom 
vilka så kallade idrottslärarutbildningar också återfanns). Reformen 
resulterade alltså i fler utbildningar och fler studenter (med mer 
olikartade bakgrunder) vid landets universitet och högskolor.  

Efter några års tillbakagång under början av 1970-talet innebar 
reformen 1977 att ytterligare cirka 46 000 studenter räknades in i 
högskolebegreppet. Vid slutet av 1970-talet hade den kraftiga ex-
pansionen inneburit att det fanns cirka 150 000 studenter inom 
högskolesystemet. Risken för överutbildning ansågs uppenbar och 
1979 drog staten i handbromsen. 

Även forskningen och forskarutbildningen expanderade under 
1970-talet. En betydelsefull reform för forskning och forskarutbild-
ning vid universitet och högskolor kom 1969. Reformen innebar att 
professorerna fick mer tid till handledning, vilket ledde till att hand-
ledarkapaciteten för doktorander ökade (HSV 2005:15). Därtill 
infördes en fyraårig doktorsexamen (vilken förkortade doktorandti-
den avsevärt). Ett resultat av reformen blev att antalet doktorsdispu-
tationer ökade kraftigt under första halvan av 1970-talet (antalet 
doktorander tredubblades under tio år, från 1960-talets början till 
början av 1970-talet). Det var också under denna tid som landets 
första humanistiskt och samhällsvetenskapligt orienterade avhand-
lingar med idrott som huvudfokus lades fram. 

Studentantalet stannade på samma nivå, cirka 150 000 studenter, 
under hela 1980-talet. Vissa omfördelningar av studenter mellan 
olika områden ägde dock rum.  

Under 1990-talet gick högskolesystemet in i en ny expansionsfas. 
Under årtiondet fördubblades antalet studenter, till cirka 300 000 
studenter vid millennieskiftet.  
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Även forskarutbildningen expanderade. I forskningspropositionen 
1993 angavs att antalet examinationer inom forskarutbildningen 
skulle fördubblas till år 2000 (HSV 2005:17). 1998 kom därtill en 
forskarutbildningsreform som syftade till att öka genomströmningen 
och antalet examinationer (HSV 2007). Under 1990-talet tog också 
produktionen av idrottsavhandlingar fart på allvar, efter att ha gått i 
stå under 1980-talet. Ökningen ska också förstås i relation till till-
växten av forskarutbildningen i sin helhet. Från 1980-talets första 
hälft, fram till mitten på 2000-talets första årtionde mer än fördubb-
lades antalet doktors- och licentiatexamina (HSV 2007:55). 

1990-talet ska framför allt ses som en period då universitetens och 
högskolornas frihet stegvis utökades. Genom reformen 1993 fick 
lärosätena ökat självbestämmande på områden som utbildningsut-
bud och den egna organisationens utformning (inom ramarna för 
högskolelagen, högskoleförordningen och det uppdrag de tilldelas av 
riksdagen) (Allvin & Movitz 2011). Decentraliseringen fortsatte 
1997, då en ny reform (vilken gick genom budgetpropositionen) 
utvidgade friheten ytterligare, varpå högskolorna framöver (bland 
annat) fick rätt att tillsätta sina egna fakultetsnämnder (SOU 
2008:104, s. 92). Ytterligare ett steg i självständighetsprocessen var 
när landets högskolor genom befordringsreformen 1999 fick rätt att, 
på egen hand, befordra forskare till professorsgraden (baserat på 
forskarnas akademiska meriter). 

Det är uppenbart att universitets- och högskolesystemets utveck-
ling har haft betydelse för utvecklingen av svensk idrottsforskning; 
båda högskolesystemets expansionsperioder, under 1960/70-talet 
och 1990-talet, och de därtill kopplade forskarutbildningsreformer-
na 1969 och 1993, sammanfaller med ”språng” i antalet disputerade 
idrottsforskare med avhandling i vilka idrott är huvudfokus. 

Idrottsforskning 

Två statliga idrottsutredningar med särskild betydelse för  
svensk idrottsforskning 
1969 kom den statliga idrottsutredningen med betänkandet Idrott åt 
alla (SOU 1969:29). Utredningen blev betydelsefull för idrotten 
generellt – och för idrottsforskningen specifikt. En av utredningens 
konsekvenser blev inrättandet av Idrottens forskningsråd (IFR), 
vilket bildades 1970. 
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Under 1980-talet kom den första särskilda statliga utredningen 
rörande idrottsforskning och idrottsutbildningar, vilket resulterade i 
betänkandet Idrottens forskning och högre utbildning (SOU 
1987:70). Utredningen blev betydelsefull. 1988, delvis som en kon-
sekvens av utredningen, bildades Centrum för idrottsforskning 
(CIF). Därtill inrättades, i linje med utredningens förslag, tre nya 
”idrotts-professurer” med humanistisk och samhällsvetenskaplig 
orientering.20 Två av dem hade idrottspedagogisk inriktning och 
hamnade i Stockholm respektive Umeå, och en av dem hade idrotts-
historisk inriktning, också denna hamnade i Stockholm (Patriksson 
m.fl. 1998:108). 

Konsekvenserna av statliga utredningar och utbildningsreformer 
(likt dem som redovisats i detta och föregående avsnitt) visar på 
betydelsen av externa initiativ för ett akademiskt områdes institut-
ionella förutsättningar. Utan ovanstående politiska initiativ hade 
idrottsvetenskap, som vetenskapligt utbildnings- och forskningsom-
råde, inte sett ut som det gör idag. 

Nationella idrottsforskningsorganisationer 

De nationella (lärosätesövergripande) idrottsforskningsorganisati-
onerna har varit betydelsefulla för utvecklingen av idrottsforskning-
en i Sverige. Genom dessa har forskarna fått möjlighet att träffas, 
interagera, utbyta erfarenheter och etablera relationer till varandra. 
Därtill har organisationernas skriftserier och tidningar erbjudit 
möjligheter för forskarna att publicera sina resultat. Genom att 
kartlägga organisationernas uppkomst, sammansättning och föränd-
ring över tid samt studera forskningen som publicerats i deras tid-
skrifter, går det att få en bild av idrottsforskningens sammansättning 
och utveckling över tid.  

Idrottsforskningsorganisationerna etablerades framför allt under 
två tidsperioder. Under 1970-talet bildades Idrottens forskningsråd 
                                                  
20 Lars-Magnus Engström blev landets första ”idrottsprofessor” 1983 då han tillträdde ”den extra 
professuren i beteendevetenskaplig idrottsforskning med särskild inriktning på idrottspedagogik vid 
högskolan för lärarutbildning i Stockholm” (SOU 1987:70, s. 77). Tjänsten permanentades 1988, som 
en följd av den statliga utredningen 1987. Den idrottspedagogiska professuren i Umeå tillträddes av 
Martin Johansson 1991 (Engström 2010), och den idrottshistoriska professuren tillträddes av Jan 
Lindroth 1992 (Lindroth 1996). Samtidigt erhöll Göran Patriksson en professur i idrottspedagogik i 
Oslo 1988 (Engström 2010). Därtill ska läggas att Gunnar Borg, som initierade den idrottspsykolo-
giska forskningen vid Stockholms universitet, blev professor i perception och psykofysik vid Stock-
holms universitet vid mitten av 1980-talet (Borg 2003). 
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(IFR) 1970, Svensk förening för beteendevetenskaplig idrottsforsk-
ning (SVEBI) 1975 och Svenska idrottshistoriska föreningen (SVIF) 
1976. År 1992 tillkom Svensk idrottsjuridisk förening (SIJF) följd av 
Svensk idrottspsykologisk förening21 (SIPF) år 2000 och Svensk 
förening för Sport Management (SFSM), bildad 2005.22 

Idrottens forskningsråd och Centrum för idrottsforskning 
Idrottens forskningsråd och dess efterföljare, Centrum för idrotts-
forskning, är och har varit den svenska idrottsforskningens koordi-
nerande och stödjande organ sedan 1970. IFR bildades på initiativ 
av 1965 års statliga idrottsutredning. I dess betänkande Idrott åt alla 
(SOU 1969:29) påpekades att ”den idrottsrelaterade forskningen 
inte kom idrotten till del i önskvärd omfattning, det saknades över-
blick över fältet, samt att idrotten borde ta ansvar för och lösa sina 
egna frågeställningar” (CIF 2009a). Riksdagen beslutade därför att 
idrottsrörelsen, med Riksidrottsförbundet (RF) i spetsen, skulle ta 
ansvar för rådets inrättande. IFR:s uppgifter var vid starten att 
”initiera och stödja forskning; hålla kontakten med andra forsk-
ningsorgan; skaffa sig överblick över för idrotten relevant forskning; 
publicera forskning; se till så att forskningen kom idrottsrörelsen till 
del” (CIF 2009a). Med några undantag från IFR:s tidiga år bedrev 
organisationerna inte egen forskning. Rådets medlemmar utsågs 
inledningsvis av Riksidrottsstyrelsen (RS) och rekryterades bland 
idrottsintresserade forskare.23 

Inrättandet av Idrottens forskningsråd löste dock inte problemen 
kring den svenska idrottsforskningen. Idrottsforskningen förblev 
både eftersatt och okoordinerad. 1987 tillsatte regeringen därför 
                                                  
21 Syftet med SIPF är att väcka och underhålla intresset för det idrottspsykologiska området innefat-
tande forskning, tillämpning och undervisning, främja vetenskapliga studier, undervisning, informat-
ion, erfarenhetsutbyte och personliga kontakter samt genom samverkan, såväl nationellt som internat-
ionellt, stärka kunskapsuppbyggnaden och kunskapsförmedlingen inom samtliga dessa tre delområden 
(SIPF 2008). SIPF ger regelbundet ut medlemstidningen FLOW och håller årliga idrottspsykologiska 
konferenser. 
22 Dessutom finns det två föreningar som inte omfattas av urvalet i denna studie, nämligen Svenska 
idrottslärarföreningen, tidigare Svenska gymnastikläraresällskapet, bildad 1884, och Svensk idrottsme-
dicinsk förening, bildad 1952. 
23 IFR anställde 1974 två idrottsforskare med uppdrag att överblicka den humanistiska och samhälls-
vetenskapliga respektive den naturvetenskapliga idrottsforskningen i landet och föra idrotten och 
forskningen närmare varandra. Dessa var pedagogen Lars-Magnus Engström och fysiologen Artur 
Forsberg. Engström fick ansvar för humanistiskt och samhällsvetenskapligt inriktade frågor och 
placerades vid pedagogiska institutionen vid Lärarhögskolan i Stockholm. Forsberg fick ansvar för 
naturvetenskapliga frågor och placerades vid Fysiologiska institutionen vid GIH i Stockholm. De två 
forskarna har haft åtskilligt inflytande på idrottens forskningsfält de senaste 30 åren: Forsberg som 
föreståndare för IFR/CIF och Engström som idrottspedagog. 
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enmansutredaren Lars Liljegren med uppdrag att komma med för-
slag om forskning och utbildning gällande idrott. Arbetet gick 
snabbt och resulterade i betänkandet Idrottens forskning och högre 
utbildning (SOU 1987:70). Liljegren konstaterade att idrotten var ett 
tvärvetenskapligt forskningsområde som saknade disciplinär hemvist 
och därför hade svårt att hävda sig mot andra, mer traditionella 
forskningsdiscipliner. Han menade vidare att idrottsforskare var 
relativt marginaliserade i forskarsamfundet och att forskningen var 
alltför personberoende och med en påtaglig slagsida mot idrottsme-
dicin. 

Mot denna bakgrund föreslogs att ett nytt forskningsorgan, på 
hög nivå i forskarsamfundet och med idrottslig inriktning, skulle 
inrättas. Liljegren föreslog en ”särskild inrättning” under beteck-
ningen ”Regeringens delegation för idrottens forskning och högre 
utbildning” med placering i Jordbruksdepartementet. Liljegren 
föreslog också att IFR skulle läggas ner, då det snarast sågs som ett 
hinder för utvecklingen av idrottsforskningen. Motiveringen var att 
dess existens motverkade etableringen av idrottsforskningen i det 
allmänna forskarsamfundet (inom de erkända nationella forsknings-
råden). Dessutom behövdes dess medel för att finansiera nya profes-
surer på fältet. Utgången av utredningen blev att Centrum för id-
rottsforskning bildades 1988. IFR bestod under en övergångsperiod, 
men förlades hos RF med uppgift att fortsätta dela ut forskningsan-
slag inom idrottsforskning. 

Det nya centret för idrottsvetenskaplig forskning skulle svara för 
viss forskning och forskarutbildning. Centrets styrelse skulle utgöras 
av representanter från olika ämnesdiscipliner och idrottsrörelsen. 
Den ursprungliga formen blev emellertid ingen större succé. Centret 
saknade resurser för att kunna bedriva meningsfull egen forskning 
och forskarutbildning (CIF 2009a).  

Av allt att döma var problemet att regeringen försökte skapa en 
mellanväg mellan Liljegrens förslag och den rådande ordningen, 
vilket resulterade i att IFR tilläts bestå och ligga kvar som det hinder 
det sågs som, samtidigt som det inrättades en organisation (CIF) 
utan egentlig finansiell möjlighet att göra avtryck på området.  

Den slutgiltiga lösningen kom 1992, då regeringen beslutade att 
lägga ner Idrottens forskningsråd och överföra dess ansvarsområden 
och resurser till Centrum för idrottsforskning. Året efter fick CIF en 
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ny förordning och antog därmed den form under vilken organisat-
ionen verkar än idag. 

Enligt förordningen för CIF är dess uppgift att ”initiera, sam-
ordna, stödja och informera om forskning inom idrottens område 
samt att ansvara för uppföljning av statens stöd till idrotten. Cent-
rumet ska också skapa förutsättningar för samarbete mellan forskare 
vid olika universitet och högskolor samt andra engagerade inom 
området” (CIF 2013a). 

Forskningsanslaget 
CIF:s viktigaste uppgift är att fördela det offentliga forskningsansla-
get till idrottsforskning. Idrottsforskare har kunnat söka forsknings-
bidrag från IFR/CIF varje år sedan 1971. Mellan 1987 och 1996 
stod IFR/CIF för fördelningen av cirka 72 procent av samtliga forsk-
ningsmedel som tilldelades idrottsforskare (SOU 1998:76, s. 137).24  

Anslaget till IFR/CIF från staten och Riksidrottsförbundet har 
ökat kontinuerligt under hela tidsperioden, från 750 000 kronor 
1975 till ca 23 miljoner kronor 2010 (se tabell 2.1).  

Storleken på det totala utdelade projektbidraget ökade fram till 
mitten av 2000-talets första årtionde: från 439 000 kronor 1975 till 
cirka 9,8 miljoner kronor 2005. Därefter har det skett en minskning 
i utdelade projektbidrag, i första hand som en följd av ompriorite-
ringar (ökat stöd till doktorander och nydisputerade). 

I CIF finns ett vetenskapligt råd som står för bedömning av an-
sökningar. Rådet är indelat i tre prioriteringskommittéer som hante-
rar ansökningarna inom sina respektive expertområden. Formellt 
sett är det styrelsen som beviljar ansökningarna, men det vetenskap-
liga rådet ger rekommendationer som i stort sett följs.25 Varje priori-
teringskommitté består av fyra personer med expertkunskap inom 
respektive område. Prioriteringskommittéerna är: Humaniora och 
samhälle, Fysiologi, medicin och biomekanik samt Traumatologi, 
ortopedi och rehabilitering (CIF 2013b). Kommittéernas samman-
sättningar har varierat över tid, även om den huvudsakliga kon-
struktionen sett ungefär likadan ut sedan början av 1970-talet; 
under en tid fanns exempelvis en kommitté som var specifikt dedike-
rad åt idrottsteknologi. En av de viktigaste förändringarna ägde rum 
                                                  
24 Den näst största bidragsgivaren var Riksbankens jubileumsfond, med 6,5 procent av anslagen. 
25 Enligt uppgifter från Tomas Peterson, Malmö högskola (engagerad inom CIF under flera år). 
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1982. Tidigare hade forskarna inom området humaniora och sam-
hälle haft två prioriteringsgrupper, men dessa slogs nu på egen 
begäran samman (Styrelseprotokoll, CIF, 1982). 

Fördelningen av anslag mellan de olika prioriteringsområdena be-
räknas med hjälp av ”Brobergs formel”26, som innebär att forsk-
ningsmedlen fördelas på de olika områdena proportionerligt mot 
söktrycket på respektive område. 

I tabell 2.1 följer en översikt över hur forskningsmedlen (avsatta 
för projekt) fördelats mellan de olika prioriteringsområdena, med 
nedslag 1975–2010.  

Tabell 2.1. Anslag till IFR/CIF 1975–2010 och dess fördelning på olika 
prioriteringsområden.  

Org. År tkr % tkr % tkr %
IFR 1975/76 750 100 439 59 311 41
IFR 1980/81 1 831 100 726 40 1 105 60
IFR 1985/86 2 340 100 1 609 69 731 31
IFR 1990/91 3 700 100 2 426 66 1 274 34
CIF 1995/96 10 530 100 6 433 61 4 097 39
CIF 2000 10 508 100 7 035 67 3 473 33
CIF 2005 18 700 100 9 840 53 8 860 47
CIF 2010 23 064 100 8 995 39 14 069 61

Org. År tkr % tkr % tkr %
IFR 1975/76 154 35 213 49 72 16
IFR 1980/81 234 32 334 46 158 22
IFR 1985/86 550 34 686 43 373 23
IFR 1990/91 731 30 1 255 52 440 18
CIF 1995/96 1 960 30 3 348 52 1 125 17
CIF 2000 1 695 24 2 250 32 3 090 44
CIF 2005 3 305 34 4 105 42 2 430 25
CIF 2010 3 300 37 3 000 33 2 695 30

Projekt Övrigt

Hum./Sam. Fys./Med. Tra./Ort.

Anslag

 
Källa: IFR/CIF 

Det totala anslaget till CIF 2014 uppgick till 23 miljoner kronor. 
Bidragen till forskningsprojekt fördelades enligt följande: fysiologi 
                                                  
26 Formeln är uppkallad efter styrelseledamot Bertram Broberg och klubbades igenom den 24/2 1988 
(Styrelseprotokoll, CIF). Fördelningsnyckeln innebär att de 25 procent största respektive minsta 
ansökta bidragen räknas bort inom varje prioriteringsområde. Därefter fördelas bidragen proportioner-
ligt mot de sammanlagda sökta bidragen för återstående 50 procent. Principen innebär, såsom CIF har 
uttryckt det, att forskarna själva bestämmer inom vilka områden forskningstyngdpunkterna ska ligga 
(CIF 2009b). 
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och medicin 3,7 miljoner kronor, traumatologi och ortopedi 3,7 
miljoner kronor samt humaniora och samhällsvetenskap 3,5 miljo-
ner kronor. 

Styrelsens sammansättning 
Styrelsen bestod 2013 av 14 personer. Ordföranden utses av rege-
ringen, Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm utser en repre-
sentant, Riksidrottsförbundet utser två representanter och övriga 
åtta representanter utses av lärosäten runtom i landet. Lärosätena är 
indelade i fem grupper vilka, i samråd med varandra, utser två 
representanter vardera. Grupperna är: (1) Lunds universitet, Malmö 
högskola och Linnéuniversitetet, (2) Göteborgs universitet, Högsko-
lan i Halmstad och Karlstads universitet, (3) Karolinska institutet 
och Stockholms universitet, (4) Örebro universitet, Uppsala universi-
tet och Linköpings universitet samt (5) Umeå universitet, Mittuni-
versitetet, Luleå tekniska universitet och Högskolan Dalarna. 

Tabell 2.2. Representation i IFR/CIF:s styrelse 1973–2014. 

Org. Period N ♂ ♀ Nat.
Hum./
Sam. Psyk. Ped. Hist. Soc. Jur.

IFR 1973 8 8 - 5 3 2 1 - - -
IFR 1976 9 9 - 5 4 2 2 - - -
IFR 1979 9 9 - 5 4 2 2 - - -
IFR 1982 9 9 - 6 3 2 1 - - -
IFR 1985 10 10 - 7 3 1 - 1 1 -
IFR 1988 10 10 - 7 3 1 2 - - -
CIF 1991–1993 8 7 1 4 4 - 3 1 - -
CIF 1994–1996 10 10 - 7 3 1 1 1 - -
CIF 1997–1999 10 9 1 7 2 - 2 - - -
CIF 2000–2002 10 9 1 7 3 - 1 1 1 -
CIF 2003–2005 12 8 4 7 5 1 1 1 1 1
CIF 2006–2008 12 8 4 9 3 - 2 - 1 -
CIF 2009–2011 12 7 5 7 5 1 4 - - -
CIF 2012–2014 12 9 3 6 6 - 4 2 - -

Hum./Sam.

 
Källa: IFR och CIF 

Den manliga dominansen i styrelsen har varit påtaglig under hela 
perioden, även om andelen kvinnor ökade under 1990-talet.27 Na-
turvetenskapligt orienterade forskare har också dominerat styrelsen 
                                                  
27 Inte minst genom att Eva Olofsson kom med i styrelsen – bland annat på ordförandeposten. 
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under i stort sett hela perioden. Perioden 2003–2005 såg det ut som 
om denna dominans var på väg att brytas, bara för att ta ett steg 
tillbaka under de följande åren. Valet av styrelse 2012 kan dock ses 
som ett trendbrott, då det för första gången rörde sig om lika många 
från humanistiska/samhällsvetenskapliga som från naturvetenskap-
liga discipliner i styrelsen. Bland humanistiska/samhällsvetenskapliga 
forskare dominerar pedagoger. Det ska tilläggas att allt fler i styrel-
sen har akademiska titlar i idrott eller idrottsvetenskap istället för 
den akademiska titel de en gång disputerat i. Sammanställningen är 
dock i första hand baserad på inom vilken disciplin de har sin skol-
ning, eftersom fokus här ligger på vilken typ av kunskap som repro-
duceras inom institutioner som CIF. I framtida framställningar är 
det dock värt att fundera på om det inte är mer ändamålsenligt att 
använda deras nya titlar, då anammandet av nya titlar antyder 
formationen av ett nytt akademiskt ämnesfält i sin egen rätt.28  

En informell princip när det gällde tillsättande av nya ledamöter i 
IFR:s och CIF:s styrelser var länge att avgående ledamot angav sin 
efterträdare.29 Genom denna ”tradition” reproducerades styrelsens 
ämnesdisciplinära sammansättning.30 Principen verkar av allt att 
döma ha upphört i och med att modellen med representation från 
lärosätesgrupper infördes under början av 2000-talet. 

Publikationer 
En gång om året sedan 1975 har IFR/CIF gett ut skriften Forsk-
ningsrapporter. Skriften omfattar rapporter från projekt som bevil-
jats forskningsanslag. Rapporterna är kortfattade men utgör en rik 
källa för att belysa inriktningen på svensk idrottsforskning över tid. 

Som ett led i uppgiften att informera om forskning ger CIF också 
ut tidskriften Svensk idrottsforskning med fyra nummer om året 
sedan 1992. Den typiska artikeln är kortfattad, på några sidor, där 
forskare presenterar sin forskning. Det finns såväl naturvetenskapligt 
som humanistiskt och samhällsvetenskapligt orienterade artiklar i 
                                                  
28 Här kan påpekas att ledamöterna företräder sina lärosäten och inte sina ämnesdiscipliner, men då 
fördelningen ser ut som den gör mellan lärosäten leder detta till en reproduktion av en särskild 
ämnesdisciplinär sammansättning. 
29 Belägg för detta finns bland annat i IFR:s styrelseprotokoll från den 17/10 1977, där det står ”… 
diskuterades principen att vid nyval av ledamot först tillfråga suppleant till avgående ledamot” och 
”Förslag till nya suppleanter bör göras av nyvald ledamot”, samt i styrelseprotokoll från den 22/2 1985 
där det står ”Noteras att praxis varit att nuvarande suppleant blir ledamot och ny rådsmedlem börjar 
som suppleant”. 
30 Reproduktionen har gått att följa i IFR/CIF:s styrelseprotokoll. 
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tidskriften. Många nummer av tidskriften har särskilda teman an-
tingen med inriktning på specifika ämnen, såsom rörelseträning eller 
skolidrott, eller redogörelser för forskningsinriktning och aktuell 
forskning vid olika institutioner eller lärosäten.  

Konferenser 
Förutom att stödja olika forskningsprojekt och ge ut forsknings-
publikationer anordnar CIF sedan 1975 årliga forskningskonferen-
ser. Centrum för idrottsforskning är placerat vid Gymnastik- och 
idrottshögskolan i Stockholm (GIH).31 

CIF som stabiliserande och konserverande institution 
IFR/CIF är och har varit en mycket viktig institution för svensk 
idrottsforskning. Utan organisationen hade idrottsforskningen inte 
haft den omfattning och stabilitet den har idag. Den kan sägas ha 
varit en viktig förutsättning för att ett särskilt idrotts-forsknings-
område har kunnat uppstå och utvecklas.  

Även om IFR/CIF historiskt sett har stärkt svensk idrottsforskning 
har den dock även haft en viss konserverande inverkan. Genom 
IFR/CIF har det utvecklats procedurer, rutiner, traditioner, hand-
lingsbenägenheter osv för idrottsforskning och forskningsfinansie-
ring. Den rådande ordningen har – på gott och ont – reproducerats. 
Exempel på ordningar som reproduceras genom CIF är vilka ämnes-
områden som får forskningsmedel (såsom Brobergs formel), vilka 
ämnesområden som finns representerade i IFR/CIF:s styrelse, veten-
skapliga råd och prioriteringskommittéer och könsfördelning i 
desamma. Mycket talar för att CIF av idag utgör såväl en stabilise-
rande som en konserverande faktor. 

SVEBI 
Svensk förening för beteende- och samhällsvetenskaplig idrotts-
forskning (SVEBI) bildades 1975. Syftena med föreningen är att 
verka för goda forskningsmöjligheter, skapa kontakt mellan forskare 
på området, informera externt och internt om aktuell forskning, 
upprätta kontakter med idrottens organisationer samt övriga för 
denna forskning väsentliga organ samt verka för förbättrad utbild-
ning inom området (SVEBI 2009). SVEBI anordnar en årlig konfe-
rens. Föreningen har under flera år fått finansiellt stöd från IFR/CIF. 
                                                  
31 Kansliorganisationen bestod 2013 av en föreståndare, två handläggare och en utredare. 
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Styrelsen bestod fram till och med 2002 av fem personer (tre peda-
goger, en psykolog och en sociolog). Denna har historiskt sett domi-
nerats av representanter från Göteborg, Umeå och Lund, men mellan 
1990 och 1995 fanns även en representant från Stockholm. År 2003 
utvidgades styrelsen till att omfatta sju personer. I och med detta 
fick även representanter från Halmstad och Örebro plats. Historiskt 
sett har styrelsen främst bestått av manliga beteendevetenskapligt 
orienterade forskare från västliga/sydvästliga Sverige.32 På senare år 
har dock allt fler kvinnor tagit plats i styrelsen.  

SVEBI ger ut Idrottsforskaren sedan 1976, numera i elektronisk 
form. Sedan 1987 ger föreningen också ut årsboken Aktuell bete-
ende- och samhällsvetenskaplig idrottsforskning, innehållande artik-
lar där humanistiskt och samhällsvetenskapligt orienterade forskare 
presenterar sin forskning.  

Svenska idrottshistoriska föreningen 
Svenska idrottshistoriska föreningen (SVIF) bildades 1976. Dess 
syfte är att öka intresset för idrottshistoria, föra ut idrottshistorisk 
forskning genom skrifter och sammankomster, uppmuntra till id-
rottshistoriska studier och kulturminnesvård samt att vara en central 
aktör i den svenska idrottshistoriska forskningen (SVIF 2009). 
Föreningen har kontinuerligt hållit två idrottshistoriska före-
drag/konferenser per år. Även SVIF har under flera år verkat med 
hjälp av stöd från IFR/CIF.  

Styrelsen har bestått av sju till tio ledamöter. Sammansättningen 
av styrelsen har haft en slagsida mot Stockholm och så är det än 
idag, även om den geografiska spridningen är större än för tjugo år 
sedan. 1982 tog den första kvinnan plats i styrelsen, vilket utökades 
till två kvinnor 1984. Alltsedan dess har antalet kvinnliga represen-
tanter legat relativt konstant kring två.33 

Föreningen ger ut tidskriften Idrott, historia och samhälle, bestå-
ende av uppsatser, forskningsöversikter, rapporter och recensioner 
sedan 1981.34 Föreningen ger även ut medlemsbladet SVIF-nytt två 
till tre gånger om året.  
                                                  
32 Göran Patriksson från Göteborgs universitet var föreningens ordförande och årsbokens redaktör 
under många år. Även Erwin Apitzsch och Anders Östnäs från Lund har innehaft mångåriga uppdrag i 
styrelsen i form av sekreterare respektive kassör. 
33 Jan Lindroth är föreningens ordförande sedan 1987 (sekreterare 1976–1987). 
34 Lindroth var redaktör 1981–2001. 



  61 

Forskningsproduktion 

I det följande analyseras idrottsforskningens produktion såsom den 
kommer till uttryck i publicerade avhandlingar, forskningsrappor-
ter35 och tidskriftsartiklar. Särskilt fokuseras inom vilka ämnesdisci-
pliner samt vid vilka lärosäten den har producerats.  

Idrottsavhandlingar 
Under åren 1970–2009 producerades det 90 idrottsavhandlingar i 
Sverige. Flest avhandlingar har lagts fram vid Stockholms universi-
tet, följt av Göteborgs universitet, Umeå universitet och Lunds 
universitet respektive i ämnena pedagogik, historia, psykologi och 
sociologi. För en lista över producerade avhandlingar, se bilaga 1.  

I tabell 2.3 ges en översikt över producerade avhandlingar inom 
olika ämneskategorier och lärosäten under årtiondena från 1970-
talet till och med 2000-talets första årtionde.  

Tabell 2.3. Producerade idrottsavhandlingar fördelade på ämne och  
årtionde. 

Ämne N (%) N (%) N (%) N (%) N (%)
Pedagogik 6 (60) 3 (50) 6 (35) 27 (47) 42 (47)
Psykologi - - - - 5 (29) 5 (9) 10 (11)
Historia 3 (30) 1 (17) 2 (12) 10 (18) 16 (18)
Sociologi - - 1 (17) 2 (12) 2 (4) 5 (6)
Övriga 1 (10) 1 (17) 2 (12) 13 (23) 17 (19)
Totalt 10 (100) 6 (100) 17 (100) 57 (100) 90 (100)

1970-tal 1980-tal 1990-tal 2000-tal Totalt

 

Tabell 2.4. Producerade idrottsavhandlingar fördelade på lärosäte  
och årtionde. 

Lärosäte N (%) N (%) N (%) N (%) N (%)
SU/GIH 2 (20) 1 (17) 7 (41) 20 (35) 30 (33)
GU 3 (30) 2 (33) 4 (24) 7 (12) 16 (18)
UMU 1 (10) 2 (33) 1 (6) 9 (16) 13 (14)
LU - - 1 (17) 3 (18) 7 (12) 11 (12)
Övriga 4 (40) - - 2 (12) 14 (25) 20 (22)
Totalt 10 (100) 6 (100) 17 (100) 57 (100) 90 (100)

1970-tal 1980-tal 1990-tal 2000-tal Totalt

  
                                                  
35 CIF:s publikation Forskningsrapporter. 
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Diagram 2.1. Antal idrottsavhandlingar fördelade på ämne och  
årtionde. 
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Granskningen visar att tio forskare, varav flera av dem skulle 
komma att lägga grunden för landets första idrottsforskningsmiljöer, 
disputerade på ett idrottsämne under 1970-talet.36  

Under 1980-talet minskade antalet avhandlingar och på 1990-
talet disputerade flera av de första idrottsprofessorernas första 
doktorander.37 Man kan säga att en ny generation idrottsforskare nu 
kom fram. Dessutom disputerade fler och fler idrottsforskare inom 
olika ämnen (främst pedagogik, historia, psykologi och sociologi).  

Med början 1999 ökade antalet disputationer markant, där 2006 
är toppåret med hela tio idrottsrelaterade disputationer. Tredje 
generationens idrottsforskare började också disputera under 2000-
talet.38 Under 2000-talet blev det också allt vanligare med avhand-
lingar inom andra discipliner vid sidan av de ursprungliga, såsom: 
ekonomi, journalistik och etnologi. Det senare kan tolkas som ett 
uttryck för ökad differentiering och mångfald på forskningsfältet.  

Det finns givetvis många och skilda förklaringar till det ökade an-
talet disputationer sedan millennieskiftet. Dels ökade antalet fors-
karutbildade generellt som en konsekvens av politiska reformer (ex. 
reformerna 1993 och 1998), men en annan viktig förklaring kan 
vara att de första idrottsforskarna vid denna tid nått professorssta-
tus, skapat forskningsmiljöer och fått möjlighet att handleda egna 
doktorander. 

                                                  
36 Jan Lindroth disputerade i historia vid Uppsala universitet 1974 med avhandlingen Idrottens väg till 
folkrörelse: Studier i svensk idrottsrörelse till 1915, Lars-Magnus Engström disputerade i pedagogik vid 
Stockholms universitet 1975 med avhandlingen Fysisk aktivitet under ungdomsåren och Göran 
Patriksson disputerade i pedagogik vid Göteborgs universitet 1979 med avhandlingen Socialisation och 
involvering i idrott. Därtill hade Gunnar Borg disputerat i psykologi vid Lunds universitet redan 1962, 
med avhandlingen Physical performance and perceived exertion (avhandlingen handlade om fysisk 
prestation och upplevd ansträngning och det kan därför diskuteras dels om det är en humanist-
isk/samhällsvetenskaplig avhandling och dels om det är en avhandling om idrott). Olle Halldén hade 
därutöver lagt fram en licentiatuppsats i psykologi med idrottsfokus, med titeln Stjärnidrottsmannens 
anpassningsproblem efter idrottskarriärens slut, i Stockholm 1963. Det ska också nämnas att Martin 
Johansson, som kom att bli central i den tidiga utvecklingen av den pedagogiskt inriktade idrottsforsk-
ningsmiljön i Umeå, disputerade i pedagogik vid Umeå universitet 1975, dock inte med en avhandling 
som handlade om idrott.  
37 Martin Johanssons doktorand, Eva Olofsson, disputerade 1989. Olofssons avhandling kan ses som 
startskottet på en andra våg av idrottsavhandlingar i Sverige. Gunnar Borgs doktorand Peter Hassmén, 
Lars-Magnus Engströms doktorand Rolf Carlson och Göran Patrikssons doktorand Claes Annerstedt 
disputerade alla 1991 och Jan Lindroths doktorand Leif Yttergren disputerade 1996. 
38 Håkan Larsson disputerade i pedagogik vid Stockholms universitet 2001. Larssons handledare var 
Per Nilsson, som i sin tur hade haft Lars-Magnus Engström som handledare. Per Nilsson blev professor 
2000 och Håkan Larsson 2007. Ett annat exempel är Göran Kenttä, som disputerade i psykologi vid 
Stockholms universitet 2001. Kenttä hade Peter Hassmén som handledare, vilken haft Gunnar Borg 
som handledare. 
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Forskningsrapporter 
IFR/CIF:s årliga publikation Forskningsrapporter utgör ett mått på 
projekt som beviljats forskningsmedel på idrottsområdet, fördelat på 
ämnesdiscipliner och lärosäten. Som visas i tabell 2.5 har pedagogik 
dominerat i den humanistiska/samhällsvetenskapliga idrottsforsk-
ningen följt av psykologi, historia och sociologi. Särskilt domine-
rande var ämnet under 1970- och 1980-talen. Under 2000-talet har 
pedagogik och psykologi svarat för en tredjedel vardera av alla 
studier. Återstående tredjedel delas av historia och sociologi, till-
sammans med ”övrig” idrottsforskning. Andelen övrig idrottsforsk-
ning har ökat för varje årtionde och stod för 16 procent av produkt-
ionen under 2000-talets första årtionde, vilket antyder en ökande 
differentiering på forskningsfältet. Stockholms universitet och Gym-
nastik- och idrottshögskolan i Stockholm39 har redovisat flest forsk-
ningsprojekt, följda av Göteborgs, Umeå, och Lunds universitet (se 
tabell 2.6).  

Tabell 2.5. Publicerade forskningsrapporter fördelade på ämne och  
årtionde. 

Ämne N (%) N (%) N (%) N (%) N (%)
Pedagogik 35 (51) 68 (53) 65 (38) 75 (33) 243 (41)
Psykologi 28 (41) 36 (28) 37 (22) 70 (31) 171 (29)
Historia - - 9 (7) 31 (18) 38 (17) 78 (13)
Sociologi 3 (4) 13 (10) 17 (10) 9 (4) 42 (7)
Övriga 2 (3) 3 (2) 19 (11) 37 (16) 61 (10)
Totalt 68 (100) 129 (100) 169 (100) 229 (100) 595 (100)

1970-tal 1980-tal 1990-tal 2000-tal Totalt

 

Tabell 2.6. Publicerade forskningsrapporter fördelade på lärosäte och  
årtionde.

Lärosäte N (%) N (%) N (%) N (%) N (%)
SU/GIH 32 (47) 45 (35) 72 (43) 84 (37) 233 (39)
GU 9 (13) 28 (22) 28 (17) 30 (13) 95 (16)
UMU 11 (16) 24 (19) 30 (18) 30 (13) 95 (16)
LU 2 (3) 9 (7) 20 (12) 11 (5) 42 (7)
Övriga 14 (21) 23 (18) 19 (11) 74 (32) 130 (22)
Totalt 68 (100) 129 (100) 169 (100) 229 (100) 595 (100)

1970-tal 1980-tal 1990-tal 2000-tal Totalt

 
                                                  
39 LHS, SU och GIH behandlas fortsatt som ett lärosäte och går under beteckningen SU/GIH. 
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Svensk idrottsforskning 
Publikationen Svensk idrottsforskning har analyserats för att avgöra 
vilka lärosäten och discipliner som varit mest frekvent publicerade. 
Ämnesdisciplinärt sett har pedagoger stått för den största andelen 
artiklar inom humaniora och samhällsvetenskap, motsvarande 
ungefär en tredjedel av den totala produktionen. Därefter kommer 
artiklar i idrottspsykologi, historia och sociologi. Mest intressant är 
dock att kategorin övrig idrottsforskning ökat markant över tid från 
17 procent på 1990-talet till 28 procent på 2000-talet. Detta under-
stryker att fältet differentierats. 

Även här har Stockholms-institutionerna (SU/GIH) författat flest 
artiklar, följda av Malmö högskola, Umeå universitet och Högsko-
lan i Halmstad. 

Tabell 2.7. Publicerade artiklar i Svensk idrottsforskning  
fördelade på ämne och årtionde. 

Ämne N (%) N (%) N (%)
Pedagogik 51 (36) 111 (35) 162 (36)
Psykologi 35 (25) 53 (17) 88 (19)
Historia 21 (15) 38 (12) 59 (13)
Sociologi 10 (7) 24 (8) 34 (7)
Övriga 24 (17) 88 (28) 112 (25)
Totalt 141 (100) 314 (100) 455 (100)

1990-tal 2000-tal Totalt

 

Tabell 2.8. Publicerade artiklar i Svensk idrottsforskning  
fördelade på lärosäte och årtionde. 

Lärosäte N (%) N (%) N (%)
SU/GIH 60 (43) 103 (33) 163 (36)
MAH - - 55 (18) 55 (12)
UMU 15 (11) 23 (7) 38 (8)
HH 8 (6) 21 (7) 29 (6)
Övriga 58 (41) 112 (36) 170 (37)
Totalt 141 (100) 314 (100) 455 (100)

1990-tal 2000-tal Totalt
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Aktuell beteende- och samhällsvetenskaplig idrottsforskning 
I tabell 2.9 och 2.10 visas i vilken utsträckning olika ämnesdiscipli-
ner och lärosäten lämnat bidrag till SVEBI:s årsbok. Flest uppsatser 
har författats av pedagoger, följt av psykologer, sociologer och 
historiker. Eftersom SVEBI ursprungligen främst var en förening för 
beteendevetare (pedagoger, psykologer och sociologer), är det inte 
konstigt att representanter från dessa discipliner har dominerat 
produktionen av artiklar. Föreningen vidgades dock under 1990-
talet till att även omfatta ett bredare humanistiskt och samhälls-
vetenskapligt spektrum, vilket också avspeglas i produktionen. 

Sett till lärosäten som publicerat flest uppsatser, dominerar Stock-
holms-regionen följda av Lunds och Göteborgs universitet. 

Tabell 2.9. Publicerade artiklar i SVEBI:s årsbok fördelade  
på ämne och årtionde. 

Ämne N (%) N (%) N (%) N (%)
Pedagogik 25 (69) 56 (48) 67 (61) 148 (57)
Psykologi 6 (17) 24 (21) 21 (19) 51 (20)
Sociologi 3 (8) 21 (18) 8 (7) 32 (12)
Historia 1 (3) 2 (2) 2 (2) 5 (2)
Övriga 1 (3) 13 (11) 11 (10) 25 (10)
Totalt 36 (100) 116 (100) 109 (100) 261 (100)

1980-tal 1990-tal 2000-tal Totalt

 

Tabell 2.10. Publicerade artiklar i SVEBI:s årsbok fördelade  
på lärosäte och årtionde. 

Lärosäte N (%) N (%) N (%) N (%)
SU/GIH 7 (19) 24 (21) 28 (26) 59 (23)
LU 5 (14) 26 (22) 16 (15) 47 (18)
GU 8 (22) 16 (14) 19 (17) 43 (16)
UMU 6 (17) 12 (10) 14 (13) 32 (12)
Övriga 10 (28) 38 (33) 32 (29) 80 (31)
Totalt 36 (100) 116 (100) 109 (100) 261 (100)

1980-tal 1990-tal 2000-tal Totalt
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Idrott, historia och samhälle 
Eftersom Idrott, historia och samhälle är historiskt inriktad är det 
föga intressant att jämföra uppsatsernas disciplinära hemvist. Det är 
däremot intressant att undersöka vilka lärosäten författarna repre-
senterar. Tabell 2.11 visar att huvudstadsdominansen är påtaglig, 
med närmare hälften av samtliga bidrag (44 procent).  

Tabell 2.11. Publicerade artiklar i Idrott, historia och samhälle  
fördelade på lärosäte och årtionde. 

Lärosäte N (%) N (%) N (%) N (%)
SU/GIH 21 (38) 28 (48) 29 (47) 78 (45)
LU 3 (5) 6 (10) 5 (8) 14 (8)
MAH 2 (4) 2 (3) 8 (13) 12 (7)
GU 6 (11) - - 2 (3) 8 (5)
Övriga 23 (42) 22 (38) 18 (29) 63 (36)
Totalt 55 (100) 58 (100) 62 (100) 175 (100)

1980-tal 1990-tal 2000-tal Totalt

 

Internationell artikelproduktion 

Svenska idrottsforskare har naturligtvis också publicerat sig i inter-
nationella tidskrifter. I CIF:s årliga redovisning av finansierade 
forskningsprojekt framlade 43 projekt inom området humaniora och 
samhälle att de blivit publicerade sammanlagt 83 gånger i internat-
ionella tidskrifter under perioden 1975–2009.  

Mängden internationellt publicerade artiklar har ökat kontinuer-
ligt över tid, från en enda artikel under 1980-talet till 65 artiklar 
under 2000-talets första årtionde (se tabell 2.13). 

Flitigast med internationell artikelproduktion har idrottspsykolo-
gerna varit, följda av forskare i pedagogik. Därtill kan konstateras 
att spridningen i olika tidskrifter är påtaglig. De 83 artiklarna är 
fördelade över hela 66 olika tidskrifter, och det är bara en tidskrift 
som tryckt fler än tre svenska bidrag.  

Cirka 54 procent av artiklarna var publicerade i tidskrifter med 
tydligt fokus på sport, idrott och/eller motion. Resterande 46 pro-
cent var publicerade i tidskrifter med annat (mer allmänt) fokus, 
såsom beteende, utbildning, psykologi eller pedagogik. 
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Tabell 2.12. Antal internationella artiklar, antal projekt med internat-
ionella artiklar samt internationella artiklar per projekt för projekt som 
redovisats i Forskningsrapporter (1970–2009) fördelade på ämnesdisci-
plin. 

Disciplin Artiklar
Projekt med 

artiklar
Artiklar/projekt 

med artiklar
Psykologi 43 15 2,9
Pedagogik 24 14 1,7
Historia 3 3 1,0
Sociologi 1 1 1,0
Övriga 12 9 1,3
Totalt 83 42 2,0  

Tabell 2.13. Antal internationella artiklar, antal forskningsrapporter 
totalt samt internationella artiklar per forskningsrapport som redovisats 
i Forskningsrapporter (1970–2009) fördelade på årtionde. 

Årtionde Artiklar
Forsknings-

rapporter
Artiklar/ 

forskningsrapport
1970-tal - 68 0,00
1980-tal 1 129 0,01
1990-tal 17 169 0,10
2000-tal 65 229 0,28
Totalt 83 595 0,14  

Vid en genomsökning av tio utvalda tidskrifter återfanns samman-
lagt 33 artiklar publicerade av svenskar 1975–2009 (se tabell 2.14).40 
En av tidskrifterna hade haft ett temanummer där svenskar var 
särskilt framträdande (Physical Education and Sport Pedagogy 
2008). Även här är bilden således att psykologer och pedagoger 
publicerat flest internationella artiklar, att artikelproduktionen ökat 
över tid samt att spridningen i olika internationella tidskrifter är 
påtaglig.  

                                                  
40 För att identifiera svenska bidrag genomsöktes tidskrifterna med hjälp av sökmotorer genom att söka 
på ”Sweden”, och sedan sortera ut de artiklar med svenska författare. De fyra tidskrifter med flest 
svenska bidrag enligt CIF:s Forskningsrapporter, samt ytterligare sex idrott/sport-fokuserade tidskrifter 
med svenska bidrag enligt CIF:s Forskningsrapporter, genomsöktes. Åtta av dem var idrottsspecifika 
och två av mer allmän karaktär. 
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Tabell 2.14. Antal internationella artiklar av svenska idrottsforskare 
som publicerats i utvalda internationella tidskrifter 1970–2009 förde-
lade på årtionde. 

1980- 1990- 2000-
Tidskrift tal tal tal
Physical Education and Sport 
Pedagogy (1999–2011)

- 0 7

Perceptual and Motor Skills 
(1975–2011)

0 4 2

Sport, Education and Society 
(1996–2011)

- 0 5

Journal of Journal of Sport 
Behavior (1978–2011)

0 2 2

Sport, Ethics and Philosophy 
(2009–2011)

- - 3

Journal of Sport Science 
(2001–2011)

- - 2

Journal of Applied Sport 
Psychology (1989–2011)

1 0 1

Sociology of Sport Journal 
(1980–2011)

1 0 1

Journal of Aging and Physical 
Activity (1993–2011)

- 0 1

Sport in Society (1999–2011) - 0 1

Totalt 2 6 25  
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Forskningsproduktion – en sammanfattande översikt 
Redovisningen av forskningsproduktion från 1970-talet till och med 
2009 visar att pedagogik dominerat idrottsforskningen inom huma-
niora och samhällsvetenskap, följt av psykologi, historia och socio-
logi. Endast 14 procent av forskningen har producerats utanför 
ovanstående discipliner. Sett till lärosäten har Stockholms universi-
tet/Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm varit mest produk-
tiva, följt av Göteborg, Umeå och Lund.  

Tabell 2.15. Sammantagen forskningsproduktion 1970–2009 fördelad 
på publikation och ämnesdisciplin.  

Ämne N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%)
Ped. 42 (47) 243 (41) 162 (36) 148 (57) - - 595 (38)
Hist. 16 (18) 78 (13) 59 (13) 5 (2) 175 (100) 333 (21)
Psyk. 10 (11) 171 (29) 88 (19) 51 (20) - - 320 (20)
Soc. 5 (6) 42 (7) 34 (7) 32 (12) - - 113 (7)
Övr. 17 (19) 61 (10) 112 (25) 25 (10) - - 215 (14)
Tot. 90 (100) 595 (100) 455 (100) 261 (100) 175 (100) 1576 (100)

Totalt
Avhand-

lingar

Forsk-
nings-

rapporter

Svensk 
idrotts-

forskning
SVEBI:s 
årsbok

Idrott, 
historia & 

samhälle

 

Tabell 2.16. Sammantagen forskningsproduktion 1970–2009 fördelad 
på publikation och lärosäte.  

Lärosäte N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%)
SU/GIH 30 (33) 233 (39) 163 (36) 59 (23) 78 (45) 563 (36)
GU 16 (18) 95 (16) 22 (5) 43 (16) 8 (5) 184 (12)
UMU 13 (14) 95 (16) 38 (8) 32 (12) 3 (2) 181 (11)
LU 11 (12) 42 (7) 23 (5) 47 (18) 14 (8) 137 (9)
MAH 3 (3) 25 (4) 55 (12) 10 (4) 12 (7) 105 (7)
HH - - 21 (4) 29 (6) 15 (6) - - 65 (4)
ÖU 5 (6) 22 (4) 21 (5) 16 (6) - - 64 (4)
UPU 6 (7) 20 (3) 1 (0) 2 (1) 4 (2) 33 (2)
LNU 1 (1) 7 (1) 16 (4) 1 (0) 1 (1) 26 (2)
KU 2 (2) 8 (1) 7 (2) 3 (1) 1 (1) 21 (1)
MIU - - 9 (2) 3 (1) - - 2 (1) 14 (1)
Övriga 3 (3) 18 (3) 77 (17) 33 (13) 52 (30) 183 (12)
Totalt 90 (100) 595 (100) 455 (100) 261 (100) 175 (100) 1576 (100)

Idrott, 
historia & 

samhälle Totalt
Avhand-

lingar

Forsk-
nings-

rapporter

Svensk 
idrotts-

forskning
SVEBI:s 
årsbok
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I tabell 2.17, 2.18 och diagram 2.2 redovisas forskningsproduktion-
ens förändring över tid. Notera dominansen av ämnesdisciplinerna 
pedagogik, psykologi och historia men även att denna minskat för 
varje årtionde, med följden att forskningsområdet blivit allt mer 
differentierat. Framför allt har forskare i discipliner som etnologi, 
filosofi samt media och journalistik tagit ökat utrymme. Under 
2000-talet har kategorin övriga idrottsforskare stått för nästan 20 
procent av den sammanlagda forskningsproduktionen, att jämföra 
med fyra procent under 1970-talet. En jämförelse mellan lärosäten 
visar att de stora universiteten dominerat, men att andra lärosäten 
har börjat producera mer forskning på senare år.  

Tabell 2.17. Sammantagen forskningsproduktion 1970–2009 fördelad 
på årtionde och ämnesdisciplin.  

Ämne N (%) N (%) N (%) N (%) N (%)
Ped. 41 (53) 96 (42) 178 (36) 280 (36) 595 (38)
Hist. 3 (4) 66 (29) 114 (23) 150 (19) 333 (21)
Psyk. 28 (36) 42 (19) 101 (20) 149 (19) 320 (20)
Soc. 3 (4) 17 (8) 50 (10) 43 (6) 113 (7)
Övr. 3 (4) 5 (2) 58 (12) 149 (19) 215 (14)
Tot. 78 (100) 226 (100) 501 (100) 771 (100) 1576 (100)

1970-tal 1980-tal 1990-tal 2000-tal Totalt

 

Tabell 2.18. Sammantagen forskningsproduktion 1970–2009 fördelad 
på årtionde och lärosäte.  

Lärosäte N (%) N (%) N (%) N (%) N (%)
SU/GIH 34 (44) 74 (33) 191 (38) 264 (34) 563 (36)
GU 12 (15) 44 (19) 62 (12) 66 (9) 184 (12)
UMU 12 (15) 33 (15) 58 (12) 78 (10) 181 (11)
LU 2 (3) 18 (8) 71 (14) 46 (6) 137 (9)
MAH - - 7 (3) 9 (2) 89 (12) 105 (7)
HH - - 3 (1) 17 (3) 45 (6) 65 (4)
ÖU 6 (8) 10 (4) 13 (3) 35 (5) 64 (4)
UPU 11 (14) 8 (4) 10 (2) 4 (1) 33 (2)
LNU - - - - - - 26 (3) 26 (2)
KU - - - - 1 (0) 20 (3) 21 (1)
MIU - - - - 5 (1) 9 (1) 14 (1)
Övriga 1 (1) 29 (13) 64 (13) 89 (12) 183 (12)
Totalt 78 (100) 226 (100) 501 (100) 771 (100) 1576 (100)

1970-tal 1980-tal 1990-tal 2000-tal Totalt
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Diagram 2.2. Sammantagen forskningsproduktion 1970–2009 fördelad 
på årtionde och ämnesdisciplin.  
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Ämnesspecifika analyser 

I följande avsnitt presenteras forskningsproduktionen inom olika 
ämnesdiscipliner. I framställningen fokuseras (1) de akademiska 
kontexter i vilka kunskapen har producerats och (2) kunskapens 
konstitution.41 

Fem historiskt framträdande forskningsmiljöer 
Utifrån analyser av produktionen av idrottsforskning har fem histo-
riskt betydelsefulla forskningsmiljöer identifierats.42 De är fördelade 
över tre ämnen och tre städer. Tre av miljöerna är pedagogiskt 
inriktade och återfinns i Stockholm (vid LHS, SU samt GIH), Göte-
borg (vid GU) och Umeå (vid UMU).43 Därutöver finns en historiskt 
inriktad miljö44 och en psykologiskt inriktad miljö,45 båda i Stock-
holm (vid SU, med nära relationer till GIH). Det har funnits forskare 
och grupper av forskare även vid andra lärosäten, men sett till pro-
duktionens omfattning står ovanstående miljöer i en klass för sig. 

Idrottspedagogisk forskning 
Merparten av den idrottspedagogiska forskningen har producerats 
av forskningsmiljöer i Stockholm, Göteborg och Umeå. Här har det 
funnits forskarutbildningar och idrottsprofessurer/professorer. Det 
har dock bedrivits idrottspedagogisk forskning även vid andra läro-
säten, exempelvis i Malmö, Halmstad och Örebro. 

Idrottspedagogiken har under perioden 1970–2009 framför allt 
intresserat sig för frågor rörande socialisation och fostran, såväl 
inom skolidrotten som inom elit- och motionsidrotten. Studierna har 
exempelvis handlat om undervisning och lärande inom skolidrotten 
och ledarskap och coaching inom den elit- och motionsidrotten. Det 
har också varit vanligt med studier av kopplingar mellan socialisat-
                                                  
41 Kontexter omfattar sociala, strukturella och organisatoriska kontexter, såsom relationer mellan 
forskare, forskningsmiljöer, forskningsorganisationer, lärosäten samt ämnesdiscipliner. Kunskapens 
konstitution avser framför allt kunskapens innehåll, relationer mellan olika typer av kunskapsinnehåll 
samt teoretiska perspektiv. 
42 Såsom idrottsforskningen framstår genom publicerade artiklar och rapporter i Svensk idrottsforsk-
ning, SVEBI:s årsbok, Forskningsrapporter och Idrott, historia och samhälle, samt avhandlingar som 
producerats på området. 
43 Lars-Magnus Engström var professor och Stockholmsmiljöns ledargestalt under många år och Göran 
Patriksson hade en liknande position i Göteborg. I Umeå hade Martin Johansson inledningsvis en 
sådan roll, en uppgift som med tiden kom att tas över av Eva Olofsson. 
44 Starkt bidragande till detta är Jan Lindroth, professor i historia, särskilt idrottshistoria sedan 1992 
(Lindroth 1996). Lindroth var miljöns skapare och drivande kraft under många år. 
45 Här var professor Gunnar Borg inledningsvis en betydelsefull centralgestalt, ett åtagande som så 
småningom övertogs av Peter Hassmén. 
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ion, livsstilar samt motions- och fritidsvanor. Frågor om köns- och 
genusföreställningars konstruktion och reproduktion inom ramarna 
för olika socialisationsprocesser har även de tilldragit sig intresse. 
Vidare finns studier av hur moral och värderingar utvecklas på olika 
socialisationsarenor. Idrottens ledarskap och socialisationsprocesser 
inom idrotten är tillika studerade, såväl inom ramarna för skolans 
verksamhet som inom ramarna för den organiserade idrottens verk-
samhet. Intresset för socialisationsaspekter har medfört omfattande 
studier av barn- och ungdomsidrott i olika sammanhang.  

Sett över tid kan några förändringsmönster urskiljas. Klass-
aspekter (eller frågor rörande social stratifikation) var vanligt under 
1970-talet, men har därefter avtagit kontinuerligt för varje årtionde. 
Andra stratifikationsfaktorer har emellertid blivit vanligare. Genus-
problematiken framträdde under 1980-talet och slog igenom på 
allvar på 1990-talet, och studier rörande idrott och funktionsned-
sättningar slog på motsvarande sätt igenom under 2000-talet. Under 
1990-talet började idrottspedagogiken även intressera sig allt mer 
för livsstil och hälsa, och på 2000-talet fick nyfikenheten för skolid-
rotten en renässans. Dragningen mot elitidrott tycks dock snarast ha 
avtagit under senare år; 2000-talet har sett idrottspedagogerna 
främst intressera sig för frågor om socialisation och fostran inom 
skolidrott, motionsidrott och elitidrott, därtill kopplad undervisning 
och lärande samt ledarskap och coaching. De söker sig också till 
hälso-, köns- och genusproblematiker. 

Det finns även vissa skillnader i vilka problem de olika idrottspe-
dagogiska miljöerna finner intresse i. Kännetecknande för idrottspe-
dagogiken i Stockholm är att man gärna studerat motions- och 
fritidsvanor utifrån socialisations- och livsstilsaspekter, medan 
Göteborg historiskt sett har haft större fokus på elitidrott. Den 
senare miljön har också analyserat idrotten som kulturfenomen på 
ett tydligare sätt. Vidare har man inte använt sig av sociologiska 
teorier i samma utsträckning som i Stockholm. Teorier om kun-
skapstillägnande samt andra pedagogiska och didaktiska teorier 
verkar däremot ha haft större utrymme, liksom sociala perspektiv. 
För forskargruppen i Umeå har genusproblematiken studerats ingå-
ende.  

Idrottspedagogiken har främst tillämpat sociologiska perspektiv, i 
synnerhet socialisationsteorier. Pierre Bourdieu och Michel Foucault 
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är exempel på inflytelserika teoretiker. Genusteoretiska perspektiv 
har också varit vanligt förekommande, med teoretiker som Yvonne 
Hirdman, Judith Butler, Raewyn Connell och Simone de Beauvoir. 
En del hälsovetenskapligt inriktade teorier är också relativt åter-
kommande – inte minst gällande betydelsen av fysisk aktivitet för 
hälsan. Specifika pedagogiska teorier såsom inlärningsteori och 
läroplansteori har också tillämpats i en del studier. 

Idrottspsykologisk forskning 
Historiskt sett kan en särskilt framträdande idrottspsykologisk 
forskningsmiljö urskiljas vid Stockholms universitet, men idrottspsy-
kologi har även bedrivits utanför Stockholm, inte minst vid lärosäten 
i Halmstad, Lund, Umeå och Örebro.  

Idrottspsykologernas forskning följer tre huvudlinjer. En handlar 
om hur olika psykologiska faktorer påverkar idrottsprestationer och 
hur man kan förbättra prestationerna genom mentala förberedelser 
(prestationspsykologi). En andra linje är psykologiska faktorers 
betydelse för motivation för motion och fysisk aktivitet, samt hur 
motivationen kan förbättras genom motions- och hälsopsykologi. 
Den tredje linjen handlar om överträning, utbrändhet och skador, 
samt hur dessa fenomen ska hanteras psykologiskt sett (skadepsyko-
logi).  

Sett till förändringar i forskningsintressen över tid, studerade id-
rottspsykologerna företrädesvis psykologiska faktorer som percept-
ion och motivation under 1970-talet. Därefter, under 1980-talet, 
hamnade kognition och nervositet i blickfånget. Under 1990-talet 
uppstod ett intresse för coping och personlighet. Prestations- och 
motionspsykologi har alltså varit framträdande. Psykologiska fak-
torers betydelse vid återhämtning från skador har också behandlats 
en hel del. Under 1970- till och med 1990-talet avhandlades detta 
endast i några få rapporter/artiklar; Intresset för detta har dock 
tilltagit avsevärt på 2000-talet. Mental träning som forskningsom-
råde började uppmärksammas under 1980-talet och tilldrar sig 
fortfarande betydande intresse. Den stora förändringen under 2000-
talet var det ökande intresset för hälsopsykologi. Psykologernas 
intresse har detta millenium gått i fyra huvudsakliga riktningar: 
prestationspsykologi, motionspsykologi, hälsopsykologi och skade-
psykologi, i nämnd ordning. 
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Idrottspsykologernas teoretiska arsenal är omfattande och kan inte 
göras rättvisa genom en kort beskrivning. Här följer dock en över-
sikt över återkommande teoretiska begrepp: coping, utbrändhet, 
kognition, personlighet, mental träning, överträning, stress, percept-
ion, anspänning samt koncentration. Teoretiskt sett utgår psykolo-
gerna naturligt främst från psykologiska teorier, men det före-
kommer också att man lånar sådana från andra fält, exempelvis 
sociala samt genusteorier. 

Idrottshistorisk forskning 
Historiska institutionen vid Stockholms universitet är sedan länge 
centrum för svensk idrottshistorisk forskning. Förutom i Stockholm 
har det funnits idrottshistoriker exempelvis vid Lunds universitet, 
Malmö högskola och Umeå universitet. 

Idrottshistorikerna har främst forskat kring idrottens utveckling i 
olika avseenden, såsom idrottens utveckling till folkrörelse, kommer-
sialisering och professionalisering, politik och ideologi, samt köns-, 
genus- och klassproblematik. Andra populära teman har varit idrot-
ten i media och litteratur, idrottskultur, idrottsprofiler, gymnastik 
(främst Linggymnastik) samt olympiska spel.  

När det gäller skiftningar över tid kan såväl kontinuitet som för-
ändring konstateras. Teman som politik och ideologi står för konti-
nuiteten, liksom kultur och tradition. Därutöver skiftar intresset från 
årtionde till årtionde. Under 1980-talet intresserade historikerna sig 
främst för (Ling-)gymnastik, idrotten som folkrörelse och idrottspro-
filer. Idrottsprofiler är dock det enda av dessa intresseområden som 
någorlunda stod sig fram till och med 2000-talet. Under 1990-talet 
intresserade sig historikerna allt mer för idrottens utveckling i och 
genom olika medier, såsom tidningar, böcker, radio och TV. Fokus 
på genusfrågor ökade också under 1990-talet och på idrottens ut-
veckling i förhållande till faktorer som professionalisering, ekonomi 
och organisation både under 1990- och 2000-talen. Under 2000-
talet har idrottshistorikerna främst riktat in sig mot idrottsutveckling 
– politiskt, ideologiskt, medialt och kulturellt. De har också intresse-
rat sig för idrottens utveckling i förhållande till professionaliserings- 
och kommersialiseringsprocesser och därtill för köns- och genusfrå-
gor.  
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Vid sidan av historiska perspektiv har det varit vanligt att tillämpa 
sociala, ekonomiska och organisatoriska, politiska och ideologiska, 
samt genusteoretiska perspektiv.  

Idrottssociologisk forskning 
Det har inte gått att identifiera någon geografiskt avgränsad hög-
produktiv idrottssociologisk forskningsmiljö i Sverige historiskt sett. 
Det fanns några sociologer som intresserade sig för idrottsfrågor vid 
Lunds universitet under 1980- och 1990-talen, men mer än så blev 
det aldrig. I modern tid har Malmö högskola blivit ett fäste för 
idrottssociologi genom två professorer med bakgrund inom socio-
logi. Samtidigt bör det tilläggas att forskningsmiljön i Malmö i 
första hand är att betrakta som flervetenskaplig. Att det finns en 
samling geografiskt utspridda idrottssociologer runtom i landet står 
dock bortom allt tvivel.  

Sociologerna uppehöll sig i stor utsträckning vid frågor rörande 
social klass under 1970- och 1980-talen. Med tiden har denna in-
riktning ersatts av frågor rörande genus, funktionshinder, etnisk 
mångfald och integration. 1990-talet härbärgerade också ett påtag-
ligt intresse för professionalisering inom idrotten. På 2000-talet har 
sociologerna främst undersökt frågor om socialisation och fostran, 
inte minst i skolan. Frågor om etik och moral samt idrott för barn 
och unga har också blivit allt vanligare, därtill frågor rörande politik 
och ideologi. Med idrottspedagogerna har sociologerna haft gemen-
samt att de gärna har studerat socialisation och fostran inom idrot-
ten, och de har också intresserat sig för skolidrotten. Det finns inga 
större skillnader mellan sociologernas och pedagogernas intressen 
och angreppssätt, vilket leder till frågan om det är pedagogerna som 
engagerar sig i sociologiska kunskapsprojekt eller tvärtom? Svaret 
ligger troligen någonstans däremellan. Sociologerna tillämpar natur-
ligtvis främst sociologiska teorier i sin forskning, men det händer att 
de även lånar in teorier från det ekonomisk-organisatoriska områ-
det. 

Övrig idrottsforskning 
Kategorin övrig forskning omfattar en brokig skara solitära idrotts-
forskare, såsom etnologer, filosofer, kulturgeografer, ekonomi- och 
organisationsforskare samt journalistik- och litteraturforskare. Dessa 
är relativt utspridda på olika lärosäten. 
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Naturligt nog har denna brokiga skara idrottsforskare intresserat sig 
för en rad olikartade frågor och problem. Här följer en lista på 
ämnen de behandlat:  

 Journalistik, media, språk och litteratur  
 Ekonomi och organisation  
 Kultur och tradition 
 Publik och supportrar 
 Köns- och genusproblematik 
 Socialisation och fostran 
 Etnicitets- och integrationsproblematik 
 Etik och moral 
 Evenemang och arrangemang 
 Rum och arenor 
 Amatörism och professionalisering 
 Identitet och självbild. 

Under 1970- och 1980-talen saknades nästan helt idrottsforskning 
utanför de traditionella disciplinerna (pedagogik, historia, psykologi 
och sociologi). Under 1990-talet började emellertid forskare utanför 
de etablerade disciplinerna att ta allt mer plats på idrottens forsk-
ningsfält. Kategorin övriga idrottsforskare publicerade då ett antal 
artiklar i ämnena kultur och tradition, etnicitet och integration, 
ekonomi och organisation, elitidrott, kön och genus, evenemang 
samt media och journalistik. Förändringen under 2000-talet bestod 
bland annat i att områdena media och journalistik samt ekonomi 
och organisation blev vanligare, samtidigt som kultur och tradition 
samt etnicitet och integration förekom allt mer sällan. Dessutom 
författades ett flertal artiklar/rapporter inom områdena hälsa, rum 
och arenor, etik och moral, samt barn och unga. 

Detsamma gäller vilka perspektiv man anlägger, det vill säga att 
de är olikartade. Några perspektiv är dock återkommande, såsom 
historiska, ekonomiska och organisatoriska, etnologiska, journalist-
iska och litterära, kulturella, sociala samt rumsliga. 

Problematiserande samhällsperspektiv  
Under 1980-talets mitt blev ett problematiserande samhällsperspek-
tiv allt vanligare inom idrottsforskningen. Då presenterades i allt 
högre grad forskning som handlade om hur olika grupper av männi-
skor gynnades respektive missgynnades inom idrotten sett till strati-
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fikationsfaktorer som klass, genus, etnicitet och ålder; en utveckling 
som intensifierades under 1990-talet. Skillnaden mot liknande tidi-
gare forskning var att ambitionen att hjälpa idrotten att ”hitta rätt” 
inte längre var lika framträdande, hållningen var nu mer problemati-
serande. 

Till en början utgjordes de forskare som intresserade sig för dessa 
frågor i första hand av pedagoger och sociologer, men under 1990- 
och 2000-talen tillkom bland annat etnologer och filosofer. En 
pionjär var Bo Schelin som 1985 disputerade med avhandlingen Den 
ojämlika idrotten: Om idrottsstratifiering, idrottspreferens och val 
av idrott. 1989 följde pedagogen Eva Olofsson upp med avhandling-
en Har kvinnorna en sportslig chans? Den svenska idrottsrörelsen 
och kvinnorna under 1900-talet.  

Efter Schelins och Olofssons pionjärinsatser under 1980-talet har 
det följt en lång rad forskare inom denna forskningstradition, och de 
utgör idag en stor andel av den samlade skaran idrottsforskare.  

Forskning inom området sport management 
Mot slutet av 1990-talet blev ytterligare en ny typ av perspektiv allt 
vanligare inom idrottsforskningen. Den rör områden som ekonomi, 
marknadsföring, juridik, strategiskt ledarskap, kommersialisering, 
media och globalisering. Det vill säga forskning om hantering av 
idrottsrelaterade verksamheter och organisationer – inte sällan som 
affärsverksamheter. Även om denna typ av perspektiv allt sedan dess 
existerat och gradvis har ökat har den ändå under 2000-talet fört en 
relativt anonym tillvaro på idrottens forskningsfält.  

Slutsatser 

Etableringen av ett forskningsfält 
Idrottsforskning inom humaniora och samhällsvetenskap kom igång 
på allvar under 1970-talet, framför allt genom av ett tiotal disputat-
ioner och bildandet av nationella och lärosätesövergripande forskar-
organisationer. Forskningsvolymen ökade påtagligt under 1990-talet 
och utvecklingen har accelererat ytterligare under 2000-talet. 

Några få dominerande discipliner – men tilltagande differentiering 
Historiskt sett har kunskapen som producerats inom humanistiskt 
och samhällsvetenskapligt orienterad idrottsforskning haft en tydlig 
slagsida mot ämnena pedagogik, psykologi, historia och sociologi.  
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Under senare årtionden (1990- och 2000-talen) har det dock skett en 
differentiering, i första hand i form av forskning i ämnen som etno-
logi, filosofi, media och journalistik samt kulturgeografi. 

Under 2000-talet har ytterligare en grupp ämnen aktualiserats för 
idrottsforskningen, inte minst genom uppkomsten av en ny typ av 
utbildningar (främst sport management-utbildningar). Det handlar 
om ämnen med relevans för drift, hantering och utveckling av id-
rottsorganisationer, såsom ledarskap och organisation, ekonomi, 
marknadsföring och juridik. Än så länge är omfattningen av forsk-
ning på detta område begränsad.  

Figur 2.1. Intåget av olika ämnen i idrottsforskningen historiskt sett.  

Före 70-tal 70-tal 80-tal
Medicin Pedagogik Sociologi
Fysiologi Psykologi
Traumatologi Historia
(Psykologi)

90-tal 2000-tal
Etnologi Ledarskap och
Filosofi   organisation
Media och  Ekonomi
  journalistik Marknadsföring
Kulturgeografi Juridik  

Professurer och forskningsmiljöer 
Inrättandet av tre särskilda ”idrottsprofessurer” under slutet av 
1980-talet var av avgörande betydelse för uppbyggnaden av tre av 
de fem starka forskningsmiljöer som identifierats och analyserats 
här.  

Tre av dessa fem miljöer har pedagogisk inriktning och återfinns i 
Stockholm, Göteborg och Umeå. De övriga två är i idrottspsykologi 
och idrottshistoria, båda i Stockholm. 

Dessa fem idrottsforskningsmiljöer har ett antal gemensamma 
kännetecken. Mest avgörande är att samtliga har rättigheter att 
bedriva forskarutbildning och handledningsmöjligheter i form av 
minst en ”idrottsprofessor”.  

Att miljöerna uppstått vid de större universiteten och inte vid hög-
skolor är ingen slump, då det innan 2009 endast var universitet som 
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hade rättigheter att bedriva forskarutbildning.46 Genom forskarut-
bildningarna har forskningsmiljöerna haft möjligheter att expandera 
och reproducera sig själva.  

Inom miljöerna har det också bedrivits regelbundna seminarier. 
Dessa har varit viktiga, inte minst eftersom det är i forum som dessa 
idrottsforskare träffas och diskuterar varandras forskningsprojekt 
(Engström 2010:24).  

Utmärkande för de pedagogiskt inriktade miljöerna är dessutom 
att de har uppstått i en ämnesdisciplin som har haft en långvarig 
relation till idrotten via idrottslärarutbildningarna. Idrottslärarut-
bildningar har bedrivits i olika former i Sverige sedan 1800-talet 
(framför allt vid GIH).  

Miljöernas närhet till idrottslärarutbildningar har haft avsevärd 
betydelse. Den idrottspedagogiska forskningen i Göteborg och Umeå 
har främst ägt rum vid deras respektive pedagogiska institutioner, 
vilka också bedrivit idrottslärarutbildningar. I Stockholm har det 
funnits nära relationer mellan universitetets pedagogiska, psykolo-
giska och historiska institutioner å ena sidan och GIH å andra sidan, 
och vid GIH har det bedrivits idrottslärarutbildningar sedan lång tid 
tillbaka. Möjligen har närheten till idrottslärarutbildningarna bidra-
git till att legitimera förekomsten av idrottsforskningsmiljöer, även 
om dessa inte enbart forskat om idrott i skolan. På så vis har forsk-
ningen fått möjlighet till tillämpning inom ramarna för idrottslärar-
utbildningarna. 

Samtliga av de fem miljöerna har etablerats successivt. De ur-
sprungliga centralgestalterna disputerade under 1960- och 1970-
talen. Vid slutet av 1980- och början av 1990-talet nådde dessa 
professorsgraden och tillträdde tjänster vid sina institutioner. De 
kunde på så sätt verka för utvecklingen av idrottsforskningsmiljöer. 
Sedan dess har miljöerna konsekvent producerat avhandlingar, 
rapporter och artiklar med tilltagande frekvens.  

De senaste årtiondena har flera nya generationer idrottsforskare 
disputerat. Merparten av de idrottsforskare som disputerat fram till 
idag är andra, tredje eller fjärde generationens akademiska ättlingar47 
                                                  
46 Under 2009 öppnade regeringen upp för möjligheten för högskolor att söka forskarutbildningsrättig-
heter inom avgränsade forskningsområden (HSV 2009). 
47 Vilket innebär att deras handledare (eller deras handledares handledare) haft någon av dessa 
professorer som handledare. 
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i rakt nedåtstigande led till de ursprungliga idrottsprofessorerna. De 
första idrottsprofessorerna kan alltså genom sitt handledarskap 
sägas ha satt sin prägel på flera generationer av idrottsforskare. 
Genom sina tips, råd, instruktioner, sin undervisning och vägledning 
i fråga om allt från val av forskningsobjekt, teorier och metoder till 
utformningen av texter och moraliska ställningstaganden, har de 
präglat sina doktorander. 

Under 2000-talet finns klara tendenser till bildande av idrotts-
forskningsmiljöer även vid andra lärosäten. Exempelvis sticker 
Malmö högskola och Högskolan i Halmstad ut. Miljön i Malmö kan 
sägas ha en humanistisk och samhällsvetenskaplig prägel och miljön 
i Halmstad kännetecknas av ett tydligt fokus på idrottspsykologi. 
Dessa miljöer uppstod relativt nyligen och får därför inte lika stort 
genomslag i empirin som ovanstående fem forskningsmiljöer. 
Malmö högskola erhöll dock rättigheter att bedriva forskarutbild-
ning i idrottsvetenskap 2010.  

Det har funnits och finns idrottsforskare och mindre grupper id-
rottsforskare även vid andra lärosäten, bland annat i Dalarna Lund, 
Växjö/Kalmar, Örebro och Östersund. Här verkar det dock inte, av 
publikationsfrekvensen att döma, ha uppstått en ”kritisk massa” i 
samma mening som för ovanstående miljöer.  

Det finns tydliga kopplingar mellan ”traditionella” idrottsforsk-
ningsämnen, ett begränsat antal starka idrottsforskningsmiljöer och 
nationella, lärosätesövergripande idrottsforskningsorganisationer. 
Det var ledande forskare i de första forskningsmiljöerna som också 
låg bakom bildandet av de första idrottsforskningsorganisationerna. 
Därmed kom även dessa organisationer att spegla de ämnen som var 
centrala i forskningsmiljöerna. Inom området humaniora och sam-
hällsvetenskap har IFR/CIF dominerats av ämnena pedagogik, psy-
kologi, historia och sociologi under hela sin historia. SVEBI har haft 
huvudfokus på beteendevetenskap, vilket omfattar pedagogik, psy-
kologi och sociologi. Svenska idrottshistoriska föreningen har natur-
ligtvis fokuserat på historia. Aktörer i de starka forskningsmiljöerna 
har också innehaft nyckelrollerna i respektive forskningsorganisat-
ioner. Annorlunda uttryckt har idrottsforskningen inom humaniora 
och samhällsvetenskap varit institutionaliserad sedan årtionden 
tillbaka, med aktörer och strukturer som reproducerar en rådande 
ordning.  
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Fyra forskningstraditioner inom idrottsforskning 
Delstudien har även identifierat ett antal distinkta men olikartade 
forskningstraditioner inom idrottsforskningen, med skilda utgångs-
punkter, angreppssätt och uppfattningar om vad som är att betrakta 
som god forskning. Dessa skillnader renodlas inom följande fyra 
idealtypiska forskningstraditioner, se figur 2.2. 

Figur 2.2. Fyra forskningstraditioner inom idrottsforskning. 

Tradition 1: Tradition 2:
Positivistisk Främjande

idrottsforskning idrottsforskning

Naturen kan
klarläggas och tämjas

Den fungerande idrotten /
Den presterande idrottaren

Klarlägga naturlagar  för Främja och hjälpa
 optimering av kropp/sinne idrotten

Modern produktions- Välfärds-
diskurs diskurs

Tradition 3: Tradition 4:
Kritisk Marknadsorienterad

idrottsforskning idrottsforskning

Idrottens betydelse är Idrotten kan förstås  
 en empirisk fråga utifrån en affärsmodell

Den effektiva idrotten 
– enligt affärsmodell

Kritiskt ifrågasätta Utveckla idrotten som
idrotten  affärsverksamhet

Postmodern Marknads-  
diskurs diskurs

Diskurs

Medel

Mål

Den nyttiga idrotten

Idrotten är nyttigUtgångspunkt

Medel

Mål

Utgångspunkt

Den rättvisa idrotten

Diskurs

 
Positivistisk idrottsforskning 
Den första forskningstraditionen fanns redan innan den humanist-
iska och samhällsvetenskapliga idrottsforskningen kom igång under 
1970-talet. Den har sitt ursprung och naturliga hemvist i naturveten-
skapligt orienterad forskning och ämnen såsom idrottsmedicin och 
idrottsfysiologi. I denna tradition finns en tydlig positivistisk ut-
gångspunkt, där det enkelt uttryckt handlar om att klarlägga den 
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”objektiva” verkligheten48 och förklara den i termer av lagar och 
logiska orsakssamband (Patel & Davidson 2003:26–28), för att i 
nästa led kunna kontrollera och forma den, i riktning mot det opti-
malt fungerande/presterande objektet (kroppen/sinnet och så små-
ningom samhället och det sociala). Forskningstraditionen kan sägas 
ha ”den optimalt fungerande idrotten” (alternativt ”den optimalt 
presterande idrottaren”) som mål.  

Denna positivistiska idrottsforskningstradition har en lång histo-
ria. Omfattande idrottsmedicinsk och -fysiologisk forskning har som 
sagt bedrivits i Sverige, i alla fall sedan 1950-talet. Traditionen har 
också varit vanlig inom idrottspsykologin, vilket kan ses som natur-
ligt då psykologin som ämnesdisciplin ligger över skärningsfältet 
mellan naturvetenskap och humaniora/samhällsvetenskap. 

Främjande idrottsforskning 
Den andra forskningstraditionen, som blev framträdande när hu-
manistisk och samhällsvetenskaplig idrottsforskning kom igång på 
allvar under 1970-talet, kan sägas utgå från en idé om att idrott är 
bra och positivt för såväl individen som för gruppen och samhället. 
Mot denna bakgrund blir idrottsforskningens främsta mål och syfte 
att främja den välgörande idrotten.  

Pedagogerna intresserade sig exempelvis för frågor rörande socia-
lisation (ex. Brunnberg 1976 och Patriksson 1979) och fysisk aktivi-
tet (ex. Engström 1975), ofta kopplat till klassperspektiv. Utgångs-
punkten att den goda idrotten skulle ge medborgarna hälsa, me-
ningsfull fritidssysselsättning och sunda (demokratiska) värderingar, 
vilket i sin tur skulle gynna samhället, var vanliga. Därför var det 
också viktigt att idrotten skulle omfatta så många medborgare som 
möjligt. Idrotten sågs som god och välgörande för samhället, och 
man försökte främja denna genom att finna vägar att sprida den till 
ett bredare spektrum av befolkningen. 

Det var således ingen slump att det var naturvetenskapligt oriente-
rade forskare, såsom medicinare och fysiologer, som tillsammans 
med humanistiskt och samhällsvetenskapligt orienterade pedagoger 
och psykologer gick i idrottsforskningens främsta led under 1970-
talet. För vilken kunskap var det som behövdes för att ytterligare 
                                                  
48 I första hand handlar det om att förstå och förklara kroppen och sinnet/psyket, men det finns även 
ambitioner att förstå samhället, kulturen och det mellanmänskliga/sociala utifrån denna utgångspunkt. 
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stärka idrottens välgörande verkningar? Kunskap om hur den 
mänskliga kroppen, det mänskliga psyket och socialisationen av 
samhällets medborgare fungerar var centralt för att kunna bygga den 
starka välfärdsstaten.  

Övertygelserna om idrottens positiva potential i samhällsbygget är 
även synliga på det politiska planet vid denna tid, såväl nationellt 
som internationellt. Det idrottspolitiska betänkandet Idrott åt alla 
(SOU 1969:29) är förmodligen den mest uppenbara manifestationen 
av detta. Titeln i sig avslöjar i stort sett den politiska inställningen 
att 1) idrotten är god, och 2) den ska spridas till så många som 
möjligt (den bör alltså främjas).49 Detta förhållningssätt var dock 
inte bara var en svensk företeelse. Liknande idrottspolitiska pro-
gram, formulerade i termer av just ”idrott åt alla”, eller ”sports for 
all”, genomfördes i en rad länder i världen vid samma eller närlig-
gande tidpunkter. 

Främjande idrottsforskning har stora likheter med positivistisk 
idrottsforskning. Den principiellt avgörande skillnaden är att främ-
jande idrottsforskning har den normativa utgångspunkten att idrot-
ten är god, vilken positivistisk idrottsforskning saknar.  

Det främjande perspektivet var dominerande inom humanistisk 
och samhällsvetenskaplig idrottsforskning under 1970- och 1980-
talen men har därefter fått konkurrens från andra syn- och an-
greppssätt.  

Kritisk idrottsforskning 
Inom den tredje forskningstraditionen saknas tankarna om att idrot-
ten i sig är god. Här är utgångspunkten istället att idrottens bety-
delse och värde är en empirisk fråga som inte kan avgöras på för-
hand, utan något som måste prövas i varje enskilt fall genom empi-
riska studier och kritisk granskning. Även om det inte finns en lika 
tydlig normativ utgångpunkt, är det tydligt att det ofta finns efter-
strävansvärda mål med forskningen även här. Dessa handlar om att 
skapa förutsättningar för att befria utsatta grupper av människor 
från förtryck och/eller avskaffa sociala orättvisor genom att synlig-
                                                  
49 I Idrott åt alla (SOU 1969:29) kommer rådande ideologiska diskurser till uttryck, bland annat ge-
nom följande citat: ”Det stegrande tempot i bl.a. arbetslivet ställer stora krav på människornas 
prestationsförmåga”, ”De minskade fysiska påfrestningarna i den dagliga tillvaron måste kompenseras 
genom motion och rekreation” samt ”Idrottsrörelsen som omfattar fler ungdomar än någon annan 
folkrörelse har givetvis ett särskilt ansvar för att ett praktiskt arbete i demokrati bland ungdomen 
främjas och befordras.” 
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göra dessa (förtryck och orättvisor), vilket ska åstadkommas genom 
problematisering och kritisk granskning. Det finns alltså tydliga 
emancipatoriska ambitioner i denna tredje forskningslinje, med ”den 
rättvisa, jämlika och jämställda idrotten” som mål. Traditionen kan 
därför karaktäriseras som kritisk (jfr Ritzer 1996).  

Det går att förstå uppkomsten av kritisk idrottsforskning sett i 
relation till den ideologiska utvecklingen i det omgivande samhället 
generellt och inom akademien specifikt. Under 1960- och 1970-talen 
rådde ideologiska strömningar i samhället vilka påverkade flera 
samhällsområden. Exempel på yttringar av dessa ideologiska ström-
ningar var den politiska vänstervågen och hippierörelsens framfart 
(Hedenborg & Kvarnström 2009). Inom akademien yttrade sig detta 
genom uppkomsten av postmodern social teori. Ritzer (1996:609) 
beskriver hur de postmoderna analytikerna vänder sig mot de mo-
derna analytikernas stora, universella och rationella förklaringsmo-
deller, och istället framhärdar att samhället är komplext, relativist-
iskt och irrationellt. Postmoderna teoretiker söker förståelse för hur 
komplexitet yttrar sig i lokala sammanhang, där makten är asym-
metriskt fördelad mellan olika sociala grupperingar till följd av 
konstruerade och etablerade föreställningar som skapas och åter-
skapas av personer med makt att formulera dem (Engdahl & Lars-
son 2006:296–301).50 

Kritisk idrottsforskning förekom i begränsad omfattning redan 
under 1970-talet. Med början i 1980-talet etablerades den dock som 
en tydlig idrottsforskningstradition. Det rörde sig om forskning om 
sociala orättvisor – inledningsvis framför allt gällande kategorise-
ringsscheman som klass och kön/genus. Forskningsinriktningen 
växte sig successivt allt starkare, inte minst under 1990-talet och 
2000-talets första årtionde, då den bejakades inom ämnen som 
sociologi, pedagogik, filosofi, etnologi och genusvetenskap. Nu blev 
det också vanligare att uppmärksamma andra kategoriseringssche-
man, såsom etnicitet och generation.  
                                                  
50 Beskrivningarna av postmodern social teori har också likheter med den utveckling som har beskrivits 
som ”den språkliga vändningen” (the linguistic turn) (Ball 1985:740–741), där Ball ger uttryck för att 
den språkliga vändningen handlade om ett från samhällsanalytikers sida successivt ökat intresse för att 
problematisera hur människor genom sin inbördes kommunikation konstruerar den värld de lever i. 
Något som bland annat omfattar de kategoriseringar, exempelvis i termer av klass, genus, etnicitet och 
generation, som människor gemensamt konstruerar och tillämpar för att strukturera sina liv. 
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Här ska dock påpekas att kritiska perspektiv inte saknades i det som 
tidigare betecknats som främjande idrottsforskning. Skillnaderna 
mellan forskningslinjerna handlar om gradskillnader. Utmärkande 
för främjande idrottsforskning, i förhållande till kritisk idrottsforsk-
ning, är att i den första går de främjande ambitionerna före de 
kritiska ambitionerna, och i den andra är det tvärtom. På ett över-
gripande plan kan man därmed säga att de främjande ambitionerna 
relativt sett har mattats av med tiden, samtidigt som kritiska per-
spektiv blivit allt starkare.  

Positivistisk, främjande och kritisk idrottsforskning existerar alle-
sammans idag, sida vid sida, inom idrottsforskningen. Dessa forsk-
ningstraditioner har i stor utsträckning präglat idrottsforskningen 
under dess första fyra årtionden. De är olikartade och delvis svåra 
att förena. Därför har de också gett upphov till diskussioner och 
motsättningar. Oavsett vad forskare inom den ena traditionen tycker 
om den forskning som bedrivs inom den andra har antagonismen 
bidragit till forskningsfältets dynamik, och förmodligen avancerat 
diskussionerna till nivåer som annars inte varit möjliga.   

Marknadsorienterad idrottsforskning 
Med tiden har även en fjärde forskningstradition skapats (i första 
hand som en konsekvens av uppkomsten av ett antal sport manage-
ment-utbildningar). Den kan sägas utgå från ett synsätt där idrotts-
organisationer betraktas som affärsorganisationer eller företag, vilka 
kan och/eller bör utvecklas och effektiviseras. Här finns ett tydligt 
marknadsperspektiv och idrotten betraktas inte sällan som en indu-
stri vilken kan bidra till ekonomisk aktivitet och tillväxt. I denna 
tradition fokuseras ofta den praktiska hanteringen av idrottsorgani-
sationer, exempelvis gällande ekonomiska, juridiska och organisato-
riska aspekter. Traditionen kan sägas ha ”den effektiva idrotten 
enligt marknadsmodell” som mål och benämnas som marknadsori-
enterad idrottsforskning. 

Även om marknadsorienterad idrottsforskning har blivit allt van-
ligare i samtalet om idrottsforskningen, saknas det fortfarande 
volym på området. Det är främst förekomsten av akademiska id-
rottsutbildningar däri, såsom sport management-utbildningar, samt 
idrottsorganisationers behov av kvalificerad arbetskraft, som aktua-
liserat traditionen. Enbart några få initiativ från enstaka forskare 
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kan med välvillig tolkning sägas utgöra forskning inom detta om-
råde. Även om det här inte finns någon forskning att tala om i Sve-
rige idag, är det dock tydligt att det finns behov av och/eller efterfrå-
gan på sådan forskning. Det går således att tala om att det finns ett 
”yttre tryck” på idrottsforskningen att förändras i riktning mot 
denna marknadslogik. 

Men hur kan det då komma sig att denna typ av marknadsorien-
terad idrottsforskning ännu inte fått något större genomslag i Sve-
rige? En förklaring kan vara att idrottsforskningen, som har en mer 
än 40 år lång historia där det har etablerats forskningsmiljöer, 
lärosätesövergripande organisationer, relationer och nätverk, med 
därtill hörande regler, rutiner, normer, traditioner och interaktions-
mönster, genom denna institutionaliseringsprocess har blivit mot-
ståndskraftig mot förändringar i sin omgivning. Därmed inte sagt att 
den är omottaglig för detta ”yttre tryck”, men än så länge har den 
inte påverkats av det i någon större utsträckning.  

Mellan upplösning och spårbundenhet  
Bildandet av nationella och lärosätesövergripande idrottsforsknings-
organisationer har varit viktigt för institutionaliseringen av svensk 
idrottsforskning. Tillkomsten av sådana i Sverige har skett i två 
omgångar.  

Den första vågen kom under 1970-talet då Idrottens forskningsråd 
(sedermera Centrum för idrottsforskning), SVEBI och Svenska id-
rottshistoriska föreningen bildades. Den andra vågen inföll under 
1990- och 2000-talen då föreningar som Svensk idrottsjuridisk 
förening, Svensk idrottspsykologisk förening, och Svensk förening 
för sport management bildades. IFR/CIF kan sägas ha utgjort rygg-
raden i framväxten av ett lärosätesövergripande idrottsforsknings-
samfund i Sverige (även om organisationer som SVEBI och SVIF 
också spelat roll).  

Vid tiden för de första forskningsorganisationernas bildande var 
det främst pedagoger, psykologer och historiker som var verksamma 
inom idrottsforskningen. Forskare från dessa discipliner var också de 
som bildade forskningsorganisationerna och tog nyckeluppdrag/-
positioner inom dessa. Det var också dessa forskare som skulle 
komma att utgöra naven i de framväxande idrottsforskningsmiljöer-
na i Stockholm, Umeå och Göteborg (i pedagogik, psykologi och 
historia). 
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I inledningsskedet av utvecklingen av ett nytt forskningsfält är det 
naturligtvis viktigt att bygga institutioner, och genom dessa skapa 
stabilitet och kontinuitet.  

Med tiden tenderar dock institutioner att växa sig allt starkare och 
bli allt mer motståndskraftiga mot förändringar. De riskerar med 
tiden att i växande grad bli konserverande och reproducerande – att 
bli tröga (Ahrne & Papakostas 2002:53). Risken är med andra ord, 
att de med tiden förlorar förmågan att anpassa sig till förändringar i 
omgivningen, och istället ”går i upptrampade stigar” (path depen-
dency). 

Inledningsvis var det nödvändigt att söka institutionalisering av 
idrottsforskningen inom området humaniora och samhälle. Det 
behövdes stabilitet och kontinuitet för att forskningen skulle kunna 
växa till sig. Genom att den inledande institutionaliseringen ägde 
rum där och då genom aktörer från ovanstående discipliner, fick 
forskningen en viss karaktäristik som den sedan, då den institution-
aliserats, kom att reproducera. Över tid har det dock tillkommit 
forskare från andra discipliner (ex. sociologi, etnologi och filosofi) 
och det har börjat bedrivas forskning utifrån andra traditioner 
(kritisk idrottsforskning). 

Idrottsforskningens djupgående institutionalisering och reprodukt-
ion av sig själv blir tydlig då man uppmärksammar att nyckelupp-
dragen i de ursprungliga forskningsorganisationerna fortfarande 
innehas av pedagoger, psykologer, historiker och en och annan 
sociolog, de flesta avhandlingar som presenteras läggs fram inom 
dessa ämnen, merparten av medlen som fördelas av Centrum för 
idrottsforskning inom området humaniora och samhälle går till 
forskare inom dessa discipliner, samt att flera av de ursprungliga 
idrottsforskningsmiljöerna står sig relativt starka än idag.  

Idrottens skiftande framträdelseformer 
Inom idrottsforskningen finns det olika sätt att angripa och förstå 
idrott som fenomen. Forskare inom skilda ämnesdiscipliner och 
forskningstraditioner tar sig an idrotten på olika sätt och betraktar 
den ur varierande perspektiv. Som en konsekvens framträder idrot-
ten, sett till idrottsforskningen i sin helhet, inte som ett enhetligt 
samhällsfenomen. 

Till exempel framträder idrotten på olikartade sätt beroende på 
om det är forskare inom pedagogik som ämnesdisciplin och ramarna 
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för en främjande forskningstradition, eller forskare inom ekonomi 
som ämnesdisciplin och ramarna för en marknadsorienterad forsk-
ningstradition, som studerar idrotten. 

Akademisering – forskningsarenan 
Ur ett akademiseringsperspektiv är det tydligt att det finns omfat-
tande produktion av vetenskaplig kunskap på idrottens område 
spännande över ett brett spektra av ämnesdiscipliner.  

Den vetenskapliga kunskapsproduktionen har en stabil kärna av 
självreproducerande institutioner, omfattande formella organisation-
er, forskningsmiljöer och forskningstraditioner.  

Forskningsområdet har befunnit sig i expansion de senaste årtion-
dena, där forskningen ökat inom traditionella discipliner och tradit-
ioner, men där det också går att urskilja en breddning och differenti-
ering till nya ämnesområden. 
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DEL II: 
IDROTTSUTBILDNING VID  
UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR 

 

Inledning 

Utbildningar vid universitet och högskolor är centrala i akademise-
ringen av ett kunskapsområde. Det är delvis genom dessa akade-
miska utbildningar som den vetenskapligt grundade kunskapen via 
studenterna förs ut i samhället, ut på det praktikfält där den ska få 
sin tillämpning. 

Under 1980-talet fanns det endast några få akademiska idrottsut-
bildningar i Sverige. Samtliga av dessa hade sin tyngdpunkt i peda-
gogik och inriktade sig på idrottspedagoger och idrottstränare, det 
vill säga yrkesroller där det operativa ledarskapet är centralt och 
nära den praktiska idrottsverksamheten.  

Efter millennieskiftet hände något. Hösten 2002 startade inte 
mindre än sex nya idrottsvetenskapliga utbildningar. Två år senare 
fanns det elva utbildningar, utspridda över nio lärosäten. Målet var 
inte längre enbart att utbilda idrottspedagoger. Nu utbildades även 
idrottscoacher, sport managers och idrottsvetare. Hösten 2012 
antogs studenter till hela 16 programutbildningar på grundnivå, vid 
sammanlagt elva universitet och högskolor i Sverige. 
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Syfte 

Syftet med avhandlingens andra delstudie är att studera och analy-
sera kunskapsförmedlingen inom akademiska idrottsutbildningar 
under perioden 1970–2009. 

För det första studeras den kunskap som förmedlas, det vill säga 
utbildningar och utbildningstyper samt ämnen och ämneskategorier 
inom dessa. Därtill studeras vilka syften och yrkesinriktningar ut-
bildningarna har. 

För det andra studeras de institutionella sammanhang i vilka kun-
skapen förmedlas. Här kartläggs vilka lärosäten som erbjuder ut-
bildningarna och inom vilka ämnesdisciplinära sammanhang dessa 
är situerade. Därtill studeras det högre utbildningsystem av vilket 
utbildningarna är en del. 

För det tredje analyseras och diskuteras vilken betydelse de in-
stitutionella sammanhangen har för utbildningsfältets framväxt och 
kunskapen som förmedlas på detta. 

Delstudien har ett historiskt perspektiv. Utbildningsfältets utveckl-
ing studeras med avsikt att förstå hur det antagit rådande former 
och egenskaper. 

Studiens tillvägagångssätt 

Som ett första steg i den andra delstudien identifierades samtliga 
akademiska utbildningsprogram med idrott som huvudfokus51 i 
Sverige under perioden 1998–2012 via antagningsstatisk från Uni-
versitets- och högskolerådet (tidigare Verket för högskolestudier).  

Då utbildningar med idrott som huvudfokus sattes i centrum föll 
en del utbildningar utanför ramarna för urvalet i denna avhandling 
även om de betraktar idrott som ett relevant och viktigt område. 
Som exempel kan nämnas hälsoutbildningar av olika slag och psyko-
logi- och teknologiutbildningar med idrott som tillämpningsområde 
eller inriktning.  

Därefter studerades de identifierade utbildningarnas kontexter 
närmare, det vill säga (1) vid vilka institutioner utbildningarna var 
förlagda, (2) om det fanns forskningsmiljöer kopplade till utbild-
                                                  
51 Utbildningar med något av sökorden tränar*, idrott*, sport*, eller coach* söktes upp. Lärarutbild-
ningar och utbildningar med andra huvudfokus än idrott exkluderades. 
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ningarna och deras institutioner, samt (3) vilken typ av kunskap som 
var särskilt central vid institutionerna.  

Utbildningarnas syften studerades sedan närmare. För detta sam-
lades information in via utbildningarnas hemsidor samt via deras 
utbildningsplaner. Här var analysen av mer kvalitativ karaktär. 

I nästa led analyserades kunskapen som förmedlas till studenterna 
genom idrottsutbildningarna, det vill säga kursstrukturer, kursbe-
nämningar och kurslitteratur. De sistnämnda kodades in i databaser. 
Vid kodningen utvecklades successivt ett kodningsschema där sär-
skilda kategorier av kunskap konstruerades utifrån det empiriska 
innehållet. Analysen var således i första hand av kvantitativ karak-
tär. 

Baserat på analysen av utbildningarnas kunskapsinnehåll konstru-
erades därpå olika utbildningstyper. På så sätt har det gått att stu-
dera vilka utbildningstyper som är vanligare än andra, och var de 
kunskapsmässiga tyngdpunkterna ligger inom de olika utbildnings-
typerna. 

Institutionella förutsättningar för idrottsutbildning i Sverige 

Det svenska universitets- och högskolesystemet 

Utformningen av systemet för högre utbildning i Sverige har givetvis 
haft stor betydelse för vilka utbildningar som kunnat ges, och vilka 
lärosäten som kunnat ge dem. De stora förändringar som högskole-
systemet genomgått de senaste 40 åren har följaktligen också påver-
kat framväxten av idrottsvetenskapliga utbildningar. 

Utbildning åt alla 
Högskolesystemet, såsom det ser ut idag, fick sin huvudsakliga form 
genom 1977 års högskolereform. 

Före reformen var landskapet av högre utbildningar i Sverige 
fragmentariskt. Utbildningarna var av skiftande karaktär och hade 
olika typer av huvudmän (Vaverka & Waerness 1999:8). Den cen-
trala statliga styrningen var relativt svag. Omfattningen på den 
högre utbildningen var begränsad avseende hur stor andel av befolk-
ningen som hade tillgång till den, och tillgången till den var ojämlikt 
fördelad mellan olika sociala grupper. 

Ambitionen med 1977 års högskolereform var att utforma ett 
centralt planerat och styrt system för högre utbildning där statsmak-
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ten bland annat skulle besluta om vilka utbildningar som skulle ges, 
vem som skulle ge dem samt hur många studenter som skulle antas 
till varje utbildning. Detta resulterade i det så kallade linjesystemet, 
där staten beslutade om olika utbildningslinjer som sedan allokera-
des till olika lärosäten. En konsekvens blev minskad individuell 
frihet för studenter att utforma sina respektive utbildningar (Fritzell 
1998:12). Det finns de som hävdade att det centraliserade styrsystem 
för högskolan som utbildningspolitiken av 1977 förde med sig 
representerade ”den sociala ingenjörskonstens höjdpunkt” (Fritzell 
1998:11). 

Den högre utbildningens omfattning och inriktning, avseende 
vilka utbildningar som skulle ges, skulle i första hand styras utifrån 
arbetsmarknadens behov. De studiesökandes önskemål skulle beak-
tas, men ges sekundär betydelse. Som en konsekvens fick många av 
de statsmaktsbeslutade utbildningslinjerna en tydlig yrkesinriktning 
(Vaverka & Waerness 1999).  

Ett annat centralt mål med reformen var att öppna upp högskolan 
för grupper som tidigare haft svårt att få tillträde. Det fanns en 
tydlig jämlikhetssträvan i reformen, utbildningen skulle tillgänglig-
göras för olika sociala grupper, främst avseende ålder och geografi. 
Exempelvis skulle den geografiska spridningen åstadkommas genom 
inrättandet av 12 nya högskolor runtom i landet (HSV 2006). Det 
skulle också bli lättare att börja studera på högskolan även för de 
som var äldre och hade varit verksamma i arbetslivet några år (Frit-
zell 1998:11).  

Reformen medförde även en ”demokratisering av utbildningsor-
ganisationen”. Inflytandet och medbestämmandet utökades genom 
att studenter och lärare fick mer att säga till om, samt genom att 
utbildningsexterna representanter intog platser i högskolestyrelserna 
(Fritzell 1998:13).  

Genom förändringarna utvidgades också högskolebegreppet och 
det fick en delvis annorlunda innebörd. En enhetlig högskoleorgani-
sation infördes. Detta medförde bland annat att det tidigare frag-
mentariska landskapet av högre utbildning inlemmandes i en och 
samma ”kropp” – högskolan. I sin tur innebar det bland annat att 
de tidigare universitetsfilialerna nu blev självständiga högskolor, 
samt att högre utbildningar som tidigare inte var högskoleutbild-
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ningar blev det. Bland dessa fanns lärarutbildningarna, och därmed 
fick idrottslärarutbildningarna högskolestatus.  

Utökad frihet för högskolorna 
Under 1980-talet förändrades det ideologiska klimatet då ”höger-
vindar” blåste allt starkare (Boréus 1991), omfattande betoning på 
vikten av ett konkurrenskraftigt näringsliv och ekonomisk tillväxt.52 
Systemet för högre utbildning undgick inte det förändringstryck som 
de nyliberala idéerna förde med sig. Det blev således allt viktigare att 
verka för ökad konkurrenskraft och ekonomisk tillväxt genom 
utbildningssystemet, bland annat genom att tillgodose näringslivets 
behov av kvalificerad och högutbildad arbetskraft. Den högre ut-
bildningen ansågs i ljuset av rådande idéströmningar underutvecklad 
och underdimensionerad, samt oförmögen att anpassa sig till om-
världens föränderliga krav och behov (Vaverka & Waerness 1999). 

De nya tankarna satte tydliga spår i 1993 års utbildningsreform. 
Nu övergavs idén om att staten kunde och skulle planera de högre 
utbildningarnas innehåll, omfattning och organisering. Istället fick 
lärosätena större frihet att själva avgöra vilka utbildningar som 
skulle ges, hur många studenter som skulle antas och hur studie-
organisationen skulle byggas upp. Med ökad frihet fick lärosätena 
även ökat ansvar för utbildningarnas kvalitet. Styrningen av utbild-
ningarna förändrades genom avregleringar och decentraliseringar 
(Prop. 2004/05:162). En sådan var att linjesystemet övergavs och 
möjligheterna för studenterna att själva komponera sina utbild-
ningsvägar utökades, vilket i viss mening kan ses som en utvidgning 
av studenternas frihet.  

I grunden kan 1993 års reform ses som en övergång från ett 
systemtänkande där samtliga delar i systemet, högskolorna och 
universiteten, skulle komplettera varandra, till ett marknadstän-
kande, där högskolorna och universiteten skulle konkurrera med 
varandra om studenter (Vaverka & Waerness 1999). Detta innebar 
att högskolor och universitet hamnade på en utbildningsmarknad, 
och tvingades att anpassa sina strategier till rådande marknadslogik. 
                                                  
52 Högervindarna, eller högervågen, som Kristina Boréus benämner det (Boréus 1991), omfattar främst 
de nyliberala ideologiska strömningar som utmärkte det svenska samhället under 1980-talet. Några av 
den nyliberala ideologins stöttepelare var tilltron till marknaden som samhällsmodell, värnandet om 
individualismen och individens frihet att göra egna val (och framför allt inte tvingas till någonting av 
staten), samt ett statsideal enligt laissez-faire-modell (exempelvis att staten ska begränsas till att reglera 
marknaden så att den kan fungera optimalt). 
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Framöver gällde det att erbjuda attraktiva ”produkter”, i form av 
utbildningar, till ”kunder” – i detta fall potentiella studenter – för 
att ha möjligheten att ”sälja” utbildningsplatser och därmed erhålla 
resurser för lärosätets fortlevnad. Reformen innebar också en över-
gång från regelstyrning till målstyrning.  

Ett annat nyckelord i reformen var ”flexibilitet”. Flexibilitet an-
sågs nödvändigt för att kunna möta den nya tidens krav. Detta ledde 
till en organisering av utbildningarna där studenterna i större ut-
sträckning satte samman sina egna utbildningar. Tanken var att 
studenterna skulle utveckla sitt kunnande i enlighet med sina egna 
fallenheter, vilket skulle leda till en mångfacetterad och flexibel 
arbetskraft och där det slutgiltiga målet var att stärka näringslivets 
konkurrensförmåga. 

Andra centrala idéer var att det saknades samarbeten och kors-
befruktningar mellan näringslivet och högskolan och åtgärder vid-
togs för att justera detta. I praktiken fick akademierna nu en ”tredje 
uppgift” parallellt med forsknings- och utbildningsuppgifterna, 
nämligen ”att samverka med det omgivande samhället”.  

En viktig komponent i reformen var också att högskoleutbildning-
arna ”skulle anpassas till studenternas efterfrågan” i större utsträck-
ning än vad som tidigare var fallet. ”Arbetsmarknadens efterfrågan” 
fick alltså ta ett steg tillbaka jämfört med vad som gällt sedan 1977 
(Herjevik 2007).  

Bara några år efter 1993 års utbildningsreform följde dock en ny, 
delvis tillkommen som en reaktion på 1993 års reforms konsekven-
ser. Det visade sig nämligen att reformen 1993 hade fått antalet 
studenter vid högskolor och universitet att öka mycket kraftigt. Det 
blev därför nödvändigt för staten att återinrätta några av de princi-
per som gällde före 1993 (HSV 1997:35–36). Med början 1997 
återtog staten ergo en del av kontrollen av dimensioneringen av 
högskolan. Exempelvis reglerades minsta antal studerande, och det 
infördes ett tak för hur många studenter lärosätena kunde få ersätt-
ning för i varje utbildning (HSV 1997:36). På så vis kunde staten i 
viss utsträckning styra utbildningsutbudet.  

Reformen 1997 förde också med sig ett förnyat och förstärkt fo-
kus på arbetsmarknadens och näringslivets behov, såsom hade gällt 
före 1993. På så vis fick studenternas efterfrågan än en gång mins-
kad betydelse (HSV 1997:40).  
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1999 tillkom den så kallade ”befordringsreformen”. Nyordningen 
innebar att högskolorna själva fick rätt att befordra anställd perso-
nal till lektorer, docenter och professorer. Bakom förändringen låg 
bland annat kritik från utländska bedömare, som menade att möj-
ligheterna för undervisningsinriktad personal att göra akademisk 
karriär var begränsad. Till detta kom att Sverige ansågs ha alltför få 
professorer, sett i ett internationellt perspektiv, samt att reprodukt-
ionen av professorer var en onödigt trög process (Herjevik 2007).  

Reformen gav avsedd effekt. Antalet professorer har ökat kraftigt 
under det senaste årtiondet. Mellan 1998 och 2011 ökade antalet 
professorer med 137 procent, från 2 390 till 5 657 st. (Herjevik 
2007:57). 

Den nya lärarutbildningen  
I början av 2000-talet reformerades även svensk lärarutbildning. 
Bland annat blev lärarutbildningarna längre och nya stratifieringar 
infördes avseende hur ämnena och årskursinriktningarna lades upp. 
En konsekvens blev att ”renare” idrottslärarutbildningar (program) 
bildades vid en rad högskolor och universitet. Tidigare hade det varit 
vanligt vid högskolornas lärarutbildningar att ”idrottslära” var ett 
mindre ämne vid sidan av andra, mer centrala ämnen. Studenter 
utbildades förvisso för att undervisa i idrott, men de blev inte i första 
hand idrottslärare.53 Reformen 2001 resulterade i omformeringar av 
lärarkollegier, i relation till den förändrade utbildningsstrukturen vid 
en rad olika lärosäten. Vid flera lärosäten bildades nu ett samman-
hållet kollegium av idrottslärarutbildare runt specifika idrottslärar-
utbildningar.  

Bologna-processen 
Den senaste i raden av betydelsefulla utbildningsreformer fram till 
och med 2009 kom till stånd 2007 och handlade om en EU-
anpassning av det svenska utbildningssystemet. Utvecklingen ingick i 
den så kallade Bologna-processen, vars syfte var att ”främja rörlig-
het, anställningsbarhet och Europas konkurrenskraft som utbild-
ningskontinent” (Eriksson 2009). 

                                                  
53 Det fanns dock mer ”rena” idrottslärarutbildningar även innan reformen 2001, bland annat vid GIH 
i Örebro och Stockholm. 
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Studenter och professorer vid högskolor och universitet 1977–2010  
Reformerna gav resultat. I samband med reformen 1977 ökade 
antalet studerande i landet med 50 procent (från 100 000 till över 
150 000) (HSV 2006). Antalet studenter i högre utbildningar har 
därefter fortsatt att öka och mot slutet av 2000-talets första år-
tionde studerade mer än 500 000 personer årligen vid landets uni-
versitet och högskolor.  

Diagram 3.1. Registrerade studenter vid högskolor och universitet 
1977–2010. 

 
Källa: SCB 2013 

Även antalet professorer har ökat kontinuerligt under i stort sett 
hela perioden (se diagram 3.2). Ökningen accelererade till följd av 
befordringsreformen 1999. 
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Diagram 3.2. Antal professorer vid högskolor och universitet 1980–
2011 (befordringsreformen 1999 markerad med streckad linje).  

 
Källa: SCB 2013 

Ovan nämnda utbildningsreformer har inneburit stegvisa föränd-
ringar av utbildningssystemet, som så småningom lett till fram till 
möjligheten att starta idrottsvetenskapliga utbildningar vid högsko-
lor och universitet i Sverige.  

Genom utbildningsreformen 1977 öppnades högskolan upp för ett 
bredare socialt spektra av befolkningen, utbildningen demokratise-
rades och arbetsmarknadens behov skulle i större utsträckning styra 
vilka utbildningar som skulle ges. Utbildningsreformen 1993 innebar 
en utökning av högskolornas frihet att bestämma över vilka utbild-
ningar som skulle ges, och man kan säga att det blev en tydligare 
marknadslogik för lärosätena, som nu i större utsträckning skulle 
konkurrera om studenterna genom sitt utbildningsutbud. Därmed 
blev det också större fokus på studenternas efterfrågan. Reformen 
1997 medförde utökad statlig kontroll och utökat fokus på arbets-
marknadens behov. Reformen 1999 tillät att lärosätena kunde börja 
utse professorer oberoende av statliga professurer. Lärarutbildnings-
reformen 2001 gav slutligen en fysisk koncentrering av idrottslärar-
utbildningar och deras lärare. 

Utan ovanstående reformer är det svårt att se hur de idrottsveten-
skapliga utbildningar som startade under 2000-talets första årtionde 
hade kunnat uppstå. 
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Idrottsvetenskapliga utbildningar 

Från idrottspedagogiska till idrottsvetenskapliga utbildningar  
Idrottsutbildningar på högre nivå har en lång historia i Sverige. 
Gymnastiska centralinstitutet (GCI) bildades i Stockholm redan 
1813, blev Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) 1966 och firade 
som världens förmodligen äldsta existerande idrottshögskola, 200-
årsjubileum år 2013 (GIH 2013). Historiskt sett har det främst 
utbildats gymnastik- och idrottslärare (tidigare gymnastikdirektörer) 
vid GCI/GIH; utbildningar som ligger utanför avgränsningarna för 
denna avhandling. Även om idrottslärarutbildningar ligger utanför 
denna avhandling, är de dock centrala för förståelsen av de nya 
typer av idrottsutbildningar som uppstått i Sverige sedan 1980-talet.  

De första idrottsutbildningarna som inte var lärarutbildningar, 
startade vid svenska universitet och högskolor under 1970- och 
1980-talet. Utbildningarna riktade sig mot instruktörsroller inom 
idrotten, främst inom den ideella idrottsrörelsen. De hade emellertid 
likheter med idrottslärarutbildningarna – förenklat kan det uttryckas 
som att man utbildade idrottslärare anpassade för idrottsrörelsens 
verksamhet. Därmed är det också rimligt att anta att dessa utbild-
ningar i stor utsträckning hämtade sina idéer, kunskap och föreställ-
ningar från de närliggande idrottslärarutbildningarna.  

Vid Stockholms universitets (SU) pedagogiska institution gavs 
kurser i idrottspedagogik redan 1964 (SOU 1987:70, s. 32). Gym-
nastik- och idrottshögskolan i Stockholm (GIH) startade 1967 en 
specialidrottslärarutbildning (Bolling 1991) som förutom att ge 
lärarkompetens syftade till att utbilda instruktörer, administratörer, 
tränare och konsulenter för idrottsrörelsen, kommuner, landsting 
och företag (SOU 1987:70, s. 30). Under 1990-talet fanns även ett 
program med benämningen Idrott, 80 poäng vid GIH (HSV 1998). 
Antagningen av studenter till detta program upphörde år 2000 och 
Specialidrottslärarutbildningen slutade anta studenter 2001. Utbild-
ningarna återkom dock modifierade och integrerade i form av Trä-
narutbildningen 2003, vilken senare fick benämningen Tränarpro-
grammet.  

Umeå universitet startade tre enstaka 20-poängskurser54 i idrotts-
pedagogik 1977, vilka blev en ”lokal linje” omfattande 100 poäng 
                                                  
54 20 poäng motsvarade en termins heltidsstudier.  
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1985 och senare ett idrottspedagogprogram med kandidatexamen 
(Johansson 1997:5).  

Högskolan i Halmstad gav sin första kurs i idrottspedagogik 
1978, vilken utvecklades till Idrottspedagoglinjen 1984 och omfat-
tade 80 poäng. Två år senare utvidgades denna till 100 poäng (SOU 
1987:70, s. 31). Under 1990-talet bedrevs även Ledar- och tränare-
programmet, omfattande 80 poäng, i Halmstad. Idrottspedagogiska 
programmet blev Idrottsvetenskapligt program år 2000 (Johnson 
m.fl. 2001:4–5).  

Även vid Göteborgs universitet fanns idrottspedagogiska kurser 
sedan 1970-talet, vilka utvecklades till en hel utbildningslinje under 
1990-talet och sedermera blev ett utbildningsprogram (Annerstedt 
2007). Det i sin tur blev Idrottsvetenskapligt program i början av 
2000-talet. 

En ny fas i utvecklingen kan sägas ha inletts vid den tidpunkten, 
då inte mindre än sex nya idrottsutbildningar startade under en 
tvåårsperiod. Flera av utbildningarna hade benämningen idrottsve-
tenskapliga program. Andra kallades för sport management-
program, idrottstränarutbildning eller ledarskaps- och coaching-
program. Även om namnen skilde sig åt, hade nästan alla utbild-
ningar någon form av management-inriktning.55 

Om 1980-talet utgjorde starten för idrottspedagogiska utbildning-
ar, blev 2000-talets första årtionde motsvarande start för idrottsve-
tenskapliga utbildningar. Fortfarande startades dock de nya utbild-
ningarna främst i nära anslutning till redan befintliga idrottslärarut-
bildningar. Uppkomsten av sport management-utbildningar under 
början av 2000-talet kan ses som en konsekvens av att samhället, 
här i formen av akademiska institutioner, sett behovet av högutbil-
dad management-personal på idrottens område.   

                                                  
55 Tre av de nya utbildningarna hade benämningen Idrottsvetenskapligt program (vid MAH, GU och 
HH). Idrottspedagogutbildningen vid UMU blev också ett idrottsvetenskapligt program några år 
senare. Fyra av de nya utbildningarna var olika former av sport management-utbildningar (vid LNU, 
ÖU, GIH och HD) och den återstående var en idrottstränarutbildning (vid HD). Därutöver startade 
MU ett idrottsvetenskapligt program 2005, och UMU startade ett ledarskaps- och coachingprogram 
2007. Samtliga idrottsvetenskapliga program, bortsett från det vid Mittuniversitetet, hade också någon 
form av management-inriktning. 
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Den generella utvecklingen var alltså:  

(1) Under 1960- och 1970-talen uppstod de första idrottspeda-
gogiska kurserna vid pedagogiska institutioner i Stockholm, 
Göteborg, Umeå och Halmstad. 

(2) Under 1980- och 1990-talen utvecklades kurserna till id-
rottspedagogiska utbildningslinjer, inledningsvis omfattande 
80 poäng – motsvarande två års heltidsstudier. 

(3) Under 1980- och 1990-talen utökades också en del av ut-
bildningarna med en eller två terminer och fick med tiden 
beteckningen idrottspedagogiska utbildningar eller program, 
en del av dem med kandidatexamen.  

(4) Efter millennieskiftet övergick de idrottspedagogiska utbild-
ningarna till att bli idrottsvetenskapliga och sport manage-
ment -program. 
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Akademiska idrottsutbildningar i Sverige 2008  
I tabell 3.1 finns en översikt över akademiska idrottsutbildningar i 
Sverige hösten 2008. Enligt antagningsstatistik från Högskoleverket 
fanns det då elva akademiska idrottsutbildningar (se tabell 3.1). 

Tabell 3.1. Akademiska idrottsutbildningar 2008. 

Lärosäte Utbildning Inriktning

GIH Tränarprogrammet 1) Didaktik
2) Folkhälsa

GU 1) Hälsopromotion
2) Sport management

HD 1) Humanbiologi
2) Pedagogik

HD Sport management

HH 1) Pedagogik
2) Folkhälsovetenskap
3) Psykologi

MAH 1) Idrottens ledarskap
2) Idrott och samhälle
3) Sport management

MIU Idrottsvetenskapligt program

UMU 1) Ledarskap och hälsa
2) Ledarskap och organisation
3) Idrottsmedicin och coaching

UMU Ledarskaps- och coachingprogrammet

LNU Coaching och sport management

ÖU 1) Allmän
2) Företagsekonomi

Idrottsvetenskapligt 
program

Idrottsvetenskapligt 
program

Idrottstränar-   
utbildningen

3) Medie- och 
kommunikationsvetenskap

Idrottsvetenskapligt 
program

Management in sport    
and recreation

Idrottsvetenskapligt 
program

Källa: VHS 2009 

Sedan 2008 har det hänt en del. Hösten 2012 fanns det 15 utbild-
ningar. De flesta från 2008 fanns kvar, några förvisso i modifierad 
form. Nytillskotten fanns vid lärosäten där det tidigare inte funnits 
idrottsvetenskapliga utbildningsprogram. Noterbart är också tren-
den att avskaffa system med flera inriktningar inom utbildningarna. 
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Antal utbildningar och studenter – utveckling över tid  
Under 2000-talet har antalet idrottsutbildningar ökat från fyra till 
13 (diagram 3.3). Som en konsekvens av detta har även studentanta-
let ökat kraftigt (diagram 3.4). 

Diagram 3.3. Antal akademiska idrottsvetenskapliga  
utbildningsprogram på grundnivå 2000–2009. 

 
Källa: VHS 2010 

Diagram 3.4. Antal antagna studenter i akademiska idrottsvetenskapliga 
utbildningsprogram på grundnivå 2000–2009. 

 
Källa: VHS 2010 

Även om antalet antagna studenter låg på en relativt konstant nivå 
mellan 2002 och 2008, varierade intresset för utbildningarna från 
sökande studenter i betydligt större utsträckning (se diagram 3.5). 
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Diagram 3.5. Antal förstahandssökande till akademiska idrottsveten-
skapliga utbildningsprogram på grundnivå 2001–2009. 

 
Källa: VHS 2010 

Konjunkturberoende intresse 
Hur kan det förstås att antalet antagna studenter legat på en kon-
stant nivå, samtidigt som antalet sökande varierat? Detta kan ses 
som ett resultat av flera samverkande processer. Utbildningarna var 
relativt nya och det fanns få utexaminerade studenter i arbetslivet 
med den kompetens som utbildningarna erbjöd under de första åren 
på 2000-talet. Arbetsmarknadsmöjligheterna kunde på så vis ses 
som relativt goda. Dessutom var arbetslösheten relativt hög under 
åren 2003–2005, med följden att utbildning vid högskolor och 
universitet för många ungdomar kunde utgöra ett alternativ till 
arbetslöshet. När arbetslösheten sjönk 2006–2008, och arbetsmark-
naden fylldes på med idrottsvetenskapligt utbildade personer, sjönk 
följaktligen intresset för utbildningarna. Antalet sökande sköt i 
höjden igen hösten 2009, parallellt med en internationell lågkon-
junktur. Intresset för idrottsutbildningarna samvarierar alltså med 
arbetsmarknadsutsikter och den samhällsekonomiska konjunkturen. 

Men även om intresset för idrottsutbildningarna sjönk kraftigt 
mellan 2004 och 2008 fortsatte lärosätena att anta lika många 
studenter. Detta är fullt logiskt med tanke på utbildningssystemets 
uppbyggnad, där lärosätena får medel från staten baserat på antalet 
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sjunkande ansökningsantal, resulterade i att i stort sett samtliga 
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studenter som sökte kom in på utbildningarna. Därmed sjönk också 
de genomsnittliga antagningsbetygen. 

Diagram 3.6. Arbetslöshet i åldern 15–74 år i Sverige 2001–2009, i 
procent.56 

 
Källa: SCB 2010 

Diagram 3.7. Genomsnittligt lägsta antagningsbetyg för akademiska  
idrottsvetenskapliga utbildningsprogram på grundnivå 2001–2009. 

 
Källa: VHS 2010 

  
                                                  
56 2001 ändrades systemet för att beräkna arbetslöshet från i åldern 16–64 år, till i åldern 15–74 
(anpassning till internationell standard). 
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Introduktionen av idrottsvetenskapliga utbildningar har också legat 
rätt i tiden sett till befolkningens ålderssammansättning. Det är 
många faktorer som påverkar söktrycket på högre utbildning och 
ungdomskullarnas storlek är en sådan faktor. För att illustrera 
befolkningsutvecklingen har antalet 22-åringar i befolkningen under 
den aktuella tidsperioden analyserats.57 

Antalet 22-åringar i befolkningen ökade kraftigt mellan 2005 
(födda 1983) och 2012 (födda 1990). Befolkningsutvecklingen har 
alltså varit positiv för idrottsvetenskapens expansion. Nästa årtionde 
kommer dock att bli en utmaning för ämnet, då antalet ungdomar i 
ordinarie ålder för högskolestudier kommer att minska drastiskt 
under de närmaste åren. 

Diagram 3.8. Antal födda individer i Sverige 1973–2000. 

 
Källa: SCB 2013 

Ämneskategorier och utbildningstyper 

Ämneskategorier 
För att analysera idrottsutbildningarnas innehåll, det vill säga sam-
mansättningen på den kunskap som förmedlas till studenterna ge-
nom kurslitteraturen, skapades ett analysschema bestående av olika 
ämneskategorier. Kategorierna konstruerades utifrån innehållet i det 
empiriska materialet. Genom en inledande analys av ett begränsat 
                                                  
57 Medianåldern bland nybörjare i högskolan i Sverige 2006 var 22,4 (HSV 2008). 
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urval litteraturlistor skapades en första uppsättning litteraturposter 
och ämneskategorier. Detta analysschema utvecklades och förfinades 
därefter successivt genom upprepade konfrontationer med nya 
litteraturlistor. Slutresultatet blev ett kategoriseringsindex omfat-
tande 48 ämnen och sju övergripande ämneskategorier (tabell 3.2).  

Tabell 3.2. Kategoriseringsindex över övergripande och underställda 
ämneskategorier, för analys av kunskapsinnehåll i idrottsutbildningars 
kurslitteratur. 

Vetenskapsteori och forskning (VF)
Vetenskapsteori Forskning
Teori Metod

Psykologi (allmän) Prestationspsykologi
Motivation Skadepsykologi

Hälsa Droger
Nutrition Doping

Medicin Skador
Fysiologi Rehabilitering

Pedagogik Coaching
Barn och unga Träningsmetod
Friluftsliv Motorik
Skolidrott Säkerhet

Ledarskap Marknadsföring
Organisation Juridik
Ekonomi Projekt

Kultur Samhälle
Sociologi Historia
Filosofi Etik
Etnologi Rum
Politik Genus
Media Kommunikation
Etnisk mångfald Integration
Internationellt Spel och dobbel
Professionalisering Kommersialisering

Kultur och samhälle (KS)

Management (MA)

Psykologi (PS)

Medicin och fysiologi (MF)

Hälsa (HA)

Coaching och träning (CT)
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Utbildningstyper 
När samtliga litteraturposter hade kodats var det möjligt att bedöma 
kunskapskonstitutionen inom varje enskild utbildning, liktydigt med 
litteraturens fördelning på skilda ämneskategorier, vilken förmedla-
des till studenterna i de olika utbildningarna. Det blev därmed möj-
ligt att tala om utbildningstyper. Mer konkret framträdde samman-
lagt sex tydligt åtskilda och empiriskt grundade utbildningstyper 
enligt följande:58 

Tabell 3.3. Översikt över ämneskategorier och utbildningstyper. 

Övergripande ämneskategori Utbildningstyp
Coaching och träning Tränarutbildning
Hälsa Hälsoutbildning
Kultur och samhälle Kultur- och samhällsutbildning
Management Managementutbildning
Medicin och fysiologi Medicin- och fysiologiutbildning
Psykologi Psykologiutbildning
Vetenskap och forskning -  

Flera av de studerade idrottsutbildningarna innehåller skilda inrikt-
ningar. Syftena och målen med utbildningarna varierar mellan dessa 
inriktningar, precis som kunskapen som förmedlas inom dem. Som 
en följd av detta har varje sådan inriktning hanterats och analyserats 
som en separat utbildning. Därmed består analysen av 22 separata 
utbildningar, fördelade över elva utbildningsprogram.  

I följande avsnitt analyseras de utbildningstyper som identifierats i 
denna studie. Kategoriseringen har gjorts genom analyser av utbild-
ningarnas syftesbeskrivningar, kursstruktur, samt kurslitteraturens 
sammansättning.   
                                                  
58 Den övergripande ämneskategorin Vetenskap och forskning är av allmän akademisk karaktär och 
återfinns i viss utsträckning i de flesta utbildningar vid högskolor och universitet, varför en utbildnings-
typ inte konstruerats utifrån denna. 
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Tabell 3.4. Idrottsvetenskapliga utbildningar, kategoriserade och  
fördelade på utbildningstyper. 
Sport management-utbildningar (n=9)
Idrottsvetenskapligt program, inr Sport Management, GU
Sport management, HD
Idrottsvetenskapligt program, inr Pedagogik, HH
Idrottsvetenskapligt program, inr Sport Management, MAH
Management in sport and recreation, inr Allmän, ÖU
Management in sport and recreation, inr Företagsekonomi, ÖU
Idrottsvetenskapligt program, inom Ledarskap och org., UMU
Ledarskaps- och coachingprogrammet, UMU
Coaching och sport management, LNU (VXU)

Tränarutbildningar (n=5)
Tränarprogrammet, inr Didaktik, GIH
Tränarprogrammet, inr Folkhälsa, GIH
Idrottstränarutbildningen, inr Humanbiologi, HD
Idrottstränarutbildningen, inr Pedagogik, HD
Idrottsvetenskapligt program, inr Idrottens ledarskap, MAH

Hälsoutbildningar (n=3)
Idrottsvetenskapligt program, inr Hälsopromotion, GU
Idrottsvetenskapligt program, inr Folkhälsovetenskap, HH
Idrottsvetenskapligt program, inr Ledarskap och hälsa, UMU

Medicin- och fysiologiutbildningar (n=2)
Idrottsvetenskapligt program, MIU
Idrottsvetenskapligt program, inr Idrottsmedicin och         
coaching, UMU

Kultur- och samhällsutbildningar (n=2)
Idrottsvetenskapligt program, inr Idrott och samhälle, MAH
Management in sport and recreation, inr Media och 
kommunikation, ÖU

Psykologiutbildningar (n=1)
Idrottsvetenskapligt program, inr Psykologi, HH  

 

Källa: VHS 2009 
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Utbildningstypernas syften och yrkesinriktningar 
Ett första mått på de skilda utbildningstyperna utgör deras varierade 
syften. Via utbildningsplaner och uppgifter från högskolorna syftar 
utbildningarna till att ge studenterna kunskap och färdigheter på 
följande områden: 

Tabell 3.5. Centrala kunskapsområden för idrottsvetenskapliga utbild-
ningstyper.  

Management- Tränar- Hälso-
utbildningar utbildningar utbildningar
Ledarskap Pedagogik Folkhälsovetenskap
Organisation Idrottslära Psykologi
Administration Träningsmetod Pedagogik
Marknadsföring Ledarskapsteori Medicin och 
Ekonomi Rörelselära   fysiologi
Juridik Psykologi Ekonomi
Kommunikation Fysisk aktivitet Friskvårdsmetodik
Pedagogik Medicin och Friskvårdsinformatik
Psykologi   fysiologi Nutrition
Projektteori Idrottslig Organisationsteori

 prestationsförmåga Ledarskapsteori
Lärande och 
 utveckling

Kultur- och Medicin- och
samhälls- fysiologi- Psykologi-
utbildningar utbildningar utbildningar
Media och Medicin och Psykologi
  kommunikation  fysiologi Tankar, känslor och 
Sociologi Anatomi  beteenden i samband 
Statsvetenskap Nutrition  med fysisk aktivitet
Genus Arbetsfysiologi
Kulturgeografi Hälsa
Filosofi Rörelselära
Historia Psykologi
Idrotten som Biomekanik
  samhällsfenomen Skador och
Idrottskulturen  rehabilitering
Idrottens roll i Prestationsidrott
 samhället  
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Tabell 3.6. Centrala färdigheter för idrottsvetenskapliga utbildningsty-
per. 

Management- Tränar- Hälso-
utbildningar utbildningar utbildningar
Leda Planera Planera
Planera Organisera Leda
Styra Leda Genomföra
Organisera Genomföra Analysera
Genomföra Bedriva utbildning Utveckla
Marknadsföra Utveckla individer Utforma
Analysera Utveckla grupper Samordna
Utvärdera Analysera Analysera
Utveckla Utvärdera Utvärdera
Hantera media Friskvårdsarbete

Kultur- och Medicin- och 
samhälls- fysiologi- Psykologi-
utbildningar utbildningar utbildningar
Utveckla Testa och utveckla (Frågan adresseras
Planera   människors fysiologi   inte utbildningsplan
Administrera Planera träning   eller på hemsidan)
Driva Genomföra träning
Genomföra Utveckla människors 
Organisera   psyke
Leda Planera
Analysera Leda
Utvärdera Genomföra 
Analysera idrottens Analysera
  kultur och mening Utvärdera
Sammanställa och 
  presentera analyser  
De skilda färdigheterna i de olika utbildningstyperna är inriktade 
mot olika slags verksamheter. För managementutbildningar och 
kultur- och samhällsutbildningar är färdigheterna i första hand 
avsedda för idrottsverksamhet på operativ nivå. Tränarutbildningar-
nas färdigheter är i första hand avsedda för idrottsträning. Hälsout-
bildningarnas färdigheter är riktade mot hälsoverksamhet. Slutligen 
är färdigheterna för medicin- och fysiologiutbildningarna riktade 
mot prestation och hälsa.   
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Utbildningsbeskrivningarna ger också i de flesta fall uttryck för vilka 
yrkesroller som utbildningarna leder mot. Generellt sett beskrivs de 
enligt följande: 

Tabell 3.7. Yrkesroller i idrottsvetenskapliga utbildningstyper. 

Management- Tränar- Hälso-
utbildningar utbildningar utbildningar
Manager Coach/Tränare Manager
  (Strategisk ledare)   (Operativ ledare)   (Strategisk ledare)
Coach Utbildare Coach
  (Operativ ledare) Utvecklare   (Operativ ledare)
Entreprenör Administratör
  (Egen företagare)   – Främst inom 
Administratör   hälsoområdet

Kultur- och Medicin och 
samhälls- fysiologi- Psykologi-
utbildningar utbildningar utbildningar
Manager Coach/Tränare Psykologicoach
  (Strategisk ledare)   (Operativ ledare) Mental coach/ 
Utvecklare Manager   tränare/vägledare
Analytiker   (Strategisk ledare)  
Även här framträder alltså stora skillnader mellan utbildningstyper-
na. Management-utbildningar syftar främst till att ge studenterna 
kunskap inom områden som ekonomi, ledarskap, organisation och 
juridik. Avsikten är att de ska kunna utföra arbetsuppgifter som att 
driva, analysera och utveckla idrottsverksamheter.  

Tränarutbildningar syftar till att ge studenterna kunskap inom 
områden som idrottslära, träningsmetod, pedagogik, psykologi, 
ledarskapsteori samt medicin och fysiologi. Detta för att de ska 
kunna utföra arbetsuppgifter som att planera, leda, organisera, 
genomföra och utvärdera idrottsträning.  

Hälsoutbildningar syftar till att ge studenterna kunskap inom om-
råden som folkhälsovetenskap, medicin och fysiologi, friskvårdsme-
todik, pedagogik och psykologi. Avsikten är att de ska kunna utföra 
arbetsuppgifter som att planera, leda, genomföra, analysera och 
utveckla hälsoverksamheter. Utbildningstypen syftar främst till att 
utbilda managers och coacher för hälsoverksamheter. Utbildningsty-
pen påminner alltså om de två föregående, men har en specifik 
inriktning mot hälsosektorn istället för idrottssektorn.  
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Kultur- och samhällsutbildningar syftar till att ge studenterna kun-
skap inom områden som medie- och kommunikationsvetenskap, 
sociologi, genusvetenskap, kulturgeografi, historia, idrottskultur 
samt idrottens roll i samhället. Utbildningstypen syftar till att utbilda 
utvecklare, analytiker och managers för idrotten.  

Medicin- och fysiologiutbildningar syftar till att ge studenterna 
kunskap inom områden som medicin och fysiologi, anatomi, arbets-
fysiologi, biomekanik, rörelselära, nutrition, hälsa, prestationsidrott 
samt skador och rehabilitering. Detta för att de ska kunna utföra 
arbetsuppgifter som att testa människors kroppar och fysiologi, 
utveckla desamma för ökad prestation och förbättrad hälsa samt 
planera och genomföra fysiologiskt inriktad träning. Utbildningsty-
pen syftar främst till att utbilda coacher och ledare inom idrotten 
med särskilt fokus på fysisk prestationsförmåga.  

Psykologiutbildningar syftar till att ge studenterna kunskap inom 
områden som psykologi samt tankar, känslor och beteenden i sam-
band med fysisk aktivitet. Utbildningstypen syftar främst till att 
utbilda mentala tränare/coacher och vägledare för idrotten. 

Kurslitteraturens sammansättning 
Centralt i analysen av utbildningarna är (1) fördelningen av kun-
skapsområden, eller ämneskategorier, i utbildningarnas kurslittera-
tur. Därtill omfattar analysen även likheter och skillnader mellan 
utbildningarnas litteratur med avseende på (2) om litteraturen är 
idrottsspecifik eller ej, (3) författarnas könsmässiga fördelning, (4) 
landet författarna verkat i när de författat litteraturen, (5) språk 
samt (6) litteraturens genomsnittliga ålder. 
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Tabell 3.8. Analys av kurslitteratur inom olika idrottsvetenskapliga 
utbildningstyper (2008). 

MAU TRU HÄU KSU MFU PSU
(1) Litteraturens ämnesfokus % % % % % %
Vetenskapsteori och 
  forskning (VF) 19,4 22,1 25,1 32,3 17,0 20,4
Psykologi (PS) 9,6 11,2 13,3 4,2 12,3 39,7
Hälsa (HA) 6,4 6,7 28,5 4,7 23,8 12,8
Medicin och fysiologi (MF) 10,9 22,2 21,6 6,0 44,0 16,1
Coaching och träning (CT) 11,7 34,4 14,2 7,8 15,0 12,1
Management (MA) 40,4 8,3 9,3 20,7 8,7 2,2
Kultur och samhälle (KS) 14,7 15,4 11,0 36,4 2,7 9,7
(2) Idrottsfokus
Idrott: Ja 29,7 49,6 24,2 30,3 19,6 33,1
Idrott: Nej 70,8 50,3 75,8 69,5 80,4 66,9
Odefinierat 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0 0,0
(3) Författarnas kön
Män 70,6 73,5 58,5 74,3 66,3 44,8
Män och kvinnor 19,3 15,3 24,3 13,5 23,8 31,8
Kvinnor 7,7 6,9 12,5 6,9 4,3 17,8
Odefinierat 2,9 4,1 4,6 5,4 5,6 5,6
(4) Publikationsland
Sverige 57,4 57,4 56,0 69,0 21,9 30,2
USA och Storbritannien 32,7 23,9 31,7 25,4 66,6 54,6
Norge och Danmark 5,6 8,9 7,2 3,3 5,3 7,1
Övriga 4,8 8,2 5,1 2,2 6,1 8,2
(5) Litteraturens språk
Svenska 66,5 66,7 64,7 74,9 27,1 41,0
Engelska 33,6 32,3 35,0 25,1 72,9 59,0
Norska och danska 0,4 1,3 0,3 0,0 0,0 0,0
(6) Litteraturens ålder (år) 4,5 6,0 5,0 5,1 3,7 3,6  

I diagram 3.9 på nästa sida åskådliggörs fördelningen av kunskaps-
områden i utbildningstypernas kurslitteratur. 
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Diagram 3.9. Tyngdpunkter vid olika kunskapsområden i olika utbild-
ningstyper. 
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Utbildningstyperna ligger olika nära och långt ifrån varandra avse-
ende vilka typer av kunskap de lägger tyngdpunkter vid. Exempelvis 
ligger medicin- och fysiologiutbildningarna nära tränarutbildningar-
na, då de båda innehåller stora delar coaching och träning. Ett annat 
exempel är att kultur- och samhällsutbildningarna ligger nära mana-
gement-utbildningarna eftersom de båda innehåller kursmoment i 
management. 

Utbildningstyperna skiljer sig också åt vad gäller i vilken utsträck-
ning kurslitteraturen har specifikt idrottsfokus eller ej. Tränarutbild-
ningarna omfattar störst andel idrottsspecifik kunskap, medan 
medicin- och fysiologiutbildningarna har minst. Detta beror rimligt-
vis på att medicinsk och fysiologisk kunskap har ett bredare tillämp-
ningsområde än det idrottsspecifika.  

Vidare varierar andelen litteratur författad av män respektive 
kvinnor mellan utbildningstyperna. Störst andel kvinnliga författare 
återfinns i psykologiutbildningarna, och lägst har medicin- och 
fysiologiutbildningarna. Kultur- och samhällsutbildningarna har 
störst andel litteratur författad av män, medan psykologiutbildning-
arna har lägst. Den största andelen könsmixade författarskap åter-
finns i psykologiutbildningarna och den lägsta i kultur- och sam-
hällsutbildningarna.  

Störst andel litteratur på andra språk än svenska finns det i medi-
cin- och fysiologiutbildningarna respektive lägst i kultur- och sam-
hällsutbildningarna. 

När det gäller litteraturens genomsnittliga ålder är det psykologi-
utbildningarna som har den mest uppdaterade litteraturen, följt av 
medicin- och fysiologiutbildningarna. Äldst litteratur hittas i tränar-
utbildningarna. 

Antagna studenter fördelat på utbildningstyper  
I tabell 3.9 syns hur antagna studenter till idrottsvetenskapliga 
utbildningar fördelade sig på olika utbildningstyper 2008. Nästan 
hälften av studenterna antogs till sport management-utbildningar, 
därefter följde medicin- och fysiologiutbildningar, hälsoutbildningar 
och tränarutbildningar, i den ordningen, med 15,4–12,5 procent av 
de antagna studenterna vardera. Minst andel av studenterna antogs 
till kultur- och samhällsutbildningar samt till psykologi-utbildnin-
gen, med 4,6 jämte 4,4 procent av studenterna. 
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Tabell 3.9. Översikt över utbildningar och studenter i idrottsvetenskap-
liga utbildningstyper. 

Antal
Förkort- utbild-
ning Utbildningstyp ningar Antal Andel
MAU Managementutbildning 9 275 48,6
TRU Tränarutbildning 5 71 12,5
HÄU Hälsoutbildning 3 82 14,5
KSU Kultur- och samhällsutbildning 2 26 4,6
MFU Medicin- och fysiologiutbildning 2 87 15,4
PSU Psykologiutbildning 1 25 4,4

Totalt 22 566 100,0

Antagna 
studenter 

 
Slutsatser 

Före 2000-talet – idrottspedagogiska utbildningar 
Bortsett från idrottslärarutbildningar fanns det bara några få aka-
demiska idrottsutbildningar i Sverige innan millennieskiftet. Samtliga 
av dessa hade pedagogisk inriktning och återfanns vid pedagogiska 
institutioner i nära anslutning till idrottslärarutbildningar.  

Idrottsvetenskapens genomslag 
Under början av 2000-talet skedde stora förändringar på idrottsut-
bildningsområdet. Under några få år startade ett antal akademiska 
idrottsutbildningar. Enbart under 2002 utökades antalet utbildning-
ar från fyra till nio stycken. De nya utbildningarna hade benämning-
ar som Idrottsvetenskapligt program, Sport management program-
met och liknande. De tidigare idrottspedagogiska utbildningar som 
fanns kvar bytte också på kort tid namn till just idrottsvetenskapliga 
program. 

En förklaring till den kraftiga ökningen är att universitetens och 
högskolornas möjligheter att starta och bedriva nya typer av utbild-
ningar drastiskt förändrades till följd av högskolereformer. En rad 
utbildningsreformer mellan 1977 och 2001 ledde fram till att det 
blev möjligt att starta utbildningar såsom idrottsvetenskapliga såd-
ana.59 

Utöver utbildningsreformerna finns det andra förklaringar till ut-
vecklingen. Vid slutet av 1900-talet hade kommersialiseringsproces-
                                                  
59 De olika reformerna kan sägas ha utformats i den rådande tidens anda. Eller som Liedman och 
Olausson har uttryckt det: ”Annars talar ur reformer olika epokers dominerande uppfattningar och 
värdesystem” (Liedman & Olausson 1988:221). 
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sen påverkat idrotten i så stor utsträckning att en rad lärosäten kom 
att identifiera idrotten som en sektor inom vilken det behövdes mer 
professionell och högutbildad personal. Inom den organiserade 
idrottsrörelsen utmynnade motsvarande process i den s.k. bolagise-
ringsdebatten, och beslutet år 1999 att tillåta idrottsföreningar att 
bedriva sin tävlingsverksamhet i aktiebolagsform (Malmsten & 
Pallin 2005:123).  

Därtill ska läggas att de idéströmningar som påverkade utbild-
ningspolitiken under 1980- och 1990-talen, avseende nyliberala 
idéer och marknadstänkande, också påverkade idrotten.  

Den hastiga tillökningen i antalet idrottsutbildningar, särskilt 
inom sport management-området, för tankarna till vad Thomas 
Brante benämner som ”take-off of professional types”, med vilket 
han avser att en profession av någon anledning plötsligt ökar hastigt 
och kraftigt i omfattning och social betydelse (Brante 2010). Den 
hastiga och kraftiga ökningen kan ha olika anledningar, såsom 
teknologiska innovationer, politiska förändringar, förändrad ideo-
logi etc. Även om idrottsvetenskap och/eller sport management ännu 
inte kan eller kanske ens bör/ska ses som en profession, är det tydligt 
att det hände saker fram till början av 2000-talet som utlöste en 
kraftig expansion i antalet utbildningar på området.  

Två huvudsakliga utbildningstyper – med sex underkategorier 
Hösten 2008 fanns det elva officiella idrottsutbildningsprogram, 
fördelade över nio lärosäten. Formellt sett var de benämnda som 
idrottsvetenskapliga utbildningar, sport management-utbildningar, 
idrottstränarutbildningar och liknande. Om varje inriktning inom 
varje program räknas som en enskild utbildning uppgick det totala 
antalet utbildningar till 22 stycken. 

På ett övergripande plan kan idrottsutbildningarna uppdelas i två 
huvudkategorier. Den ena är sport management-utbildningar, där 
fokus ligger på hanteringen av idrottsorganisationer. Den andra är 
sport coaching-utbildningar, där fokus ligger på hanteringen av den 
faktiska idrottsverksamheten/-aktiviteten och den idrottande indivi-
den.  

Sport management-utbildningar kan i sin tur delas in i två under-
kategorier, beroende på vilken kunskap de erbjuder. Vissa lägger 
fokus på den praktiska ledningen och hanteringen av idrottsorgani-
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sationer medan andra lägger större fokus på organisationernas 
kontext, i termer av kultur- och samhällsvetenskapliga perspektiv.  

På motsvarande sätt kan sport coaching-utbildningarna delas in i 
fyra underkategorier: tränarutbildningar, hälsoutbildningar, medi-
cin- och fysiologiutbildningar samt psykologiutbildningar. 

Tabell 3.10. Utbildningstyper och antal utbildningar inom varje utbild-
ningstyp (2008). 

n n
(1) Sport management- (2) Sport coaching-

  utbildning 11   utbildning 11

n n
(1a) Management- (2a) Tränar-

  utbildning 9   utbildning 5
(1b) Kultur- och samhälls- (2b) Hälso-

  utbildning 2   utbildning 3
(2c) Medicin- och fysiologi-

  utbildning 2
(2d) Psykologi-

  utbildning 1

Huvudsakliga utbildningstyper (övergripande kategorier)

Utbildningstyper (underkategorier)

 

Sport coaching-utbildningarnas förgreningar 
Det kan urskiljas en rad förgreningar inom sport coachingutbild-
ningar som huvudsaklig utbildningskategori. Dels finns det, som 
visats ovan, förgreningar mellan utbildningar som är inriktade på 
träning, hälsa, medicin och fysiologi, samt psykologi. Men det finns 
också förgreningar på en annan nivå – mellan utbildningar som är 
tydligt inriktade på den traditionella idrottstränarrollen, och sådana 
som är mer orienterade mot instruktör/tränare/coach inom den 
kommersiella fitness- och hälsoindustrin.  

Hemvisten vid pedagogiska institutioner 
Även om det hände mycket med idrottsutbildningarna i fråga om 
benämningar och innehåll under tidigt 2000-tal kom merparten av 
dem fortsatt att vara placerade i kunskapskontexter där det pedago-
giska ämnet har en stark position (vid pedagogiska institutioner).  

Många idrottsvetenskapliga utbildningar av idag är alltså inte pla-
cerade vid pedagogiska institutioner för att det pedagogiska ämnet 
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är centralt i utbildningen. De finns placerade här för att föregångare 
till dem fanns här och att (det högre) utbildningssystemet inte är 
utformat så att utbildningar flyttas så snart de ändrar innehåll och 
får en annan ämnesdisciplinär tyngdpunkt. Det finns därmed utbild-
ningar som, sett till utbildningsinnehållet, i realiteten hade varit 
lämpligare placerade vid andra institutioner än de är idag, men som 
behåller sin placering som en följd av spårbundenhet (strukturerna 
tillåter inte förflyttningar som dessa).  

Om utbildningens tyngdpunkt förskjuts till nya ämnesområden är 
det alltså sällsynt att utbildningarna flyttas till sammanhang (in-
stitutioner) där dessa ämnen har en mer ”naturlig” hemvist (exem-
pelvis företagsekonomiska institutioner). De vanligaste strategierna 
för att hantera denna problematik har istället varit antingen att 
studenterna ”gästar” andra institutioner när de läser ämnen som 
dessa, eller att personalens kompetensuppsättning vid den befintliga 
institutionen förändras (antingen genom kompetensutveckling av 
befintlig personal, eller genom nyanställningar). 

En utveckling som den i USA, där utbildningar som sport mana-
gement-utbildningar successivt kommit att flytta till affärsinriktade 
utbildningssammanhang, såsom företagsekonomiska institutioner 
(Jones, Brooks & Mak 2008), kan alltså inte sägas ha ägt rum i 
Sverige. Kanske är detta en utveckling som ligger i framtiden? 

Studentintresset för utbildningarna varierar  
Potentiella studenters intresse för idrottsutbildningar har varierat 
över tid och i takt med befolkningsstruktur och förändringar på 
arbetsmarknaden. Söktrycket till utbildningar i idrottsvetenskap 
styrs och samvarierar i stor utsträckning av och med övergripande 
strukturella faktorer såsom ungdomskullars storlek och landets 
ekonomiska situation. 

Skillnader mellan naturvetenskapligt och humanistiskt och samhälls-
vetenskapligt inriktade utbildningar 
För naturvetenskapligt orienterade idrottsutbildningar, såsom sport 
coaching-utbildningar i vilka kunskap om den mänskliga kroppen 
(medicin- och fysiologiutbildningar, och i viss mån hälsoutbildning-
ar) och mentala processer (psykologiutbildningar) är centralt, är det 
vanligt och naturligt att kunskapen inhämtas från ett internationellt 
forskningssammanhang. Litteraturen i dessa utbildningstyper är ofta 
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författad på engelska av forskare från olika delar av världen. En 
förklaring till detta är att kunskap om kroppen och sinnet är av 
relativt universell karaktär och oberoende av kulturella omständig-
heter och föreställningar.  

För humanistiskt och samhällsvetenskapligt orienterade idrottsut-
bildningar, i vilka kunskap om kulturen och samhället är mer 
centralt (sport managementutbildningar, kultur- och samhällsutbild-
ningar, tränar- och coaching-utbildningar samt i viss mån hälsout-
bildningar), är det å andra sidan vanligare att litteraturen är förfat-
tad på svenska av svenska forskare. En förklaring till detta är att det 
i utbildningar som dessa är viktigt med kunskap om idrottens nat-
ional-, regional- och lokal-kontextuella förutsättningar.  

Idrottens skiftande framträdelseformer 
På liknande sätt som för idrottsforskningen framträder idrotten på 
olika sätt beroende på vem som tar sig an den även när det gäller 
idrottsutbildningar. Utbildningstyper av skilda slag hanterar idrotten 
på olika sätt och betraktar den utifrån varierande perspektiv.   

Som exempel läggs det stort fokus på idrottens operativa ledning 
och hanteringen av den faktiska idrottsaktiviteten inom sport 
coaching-utbildningarna, där sport management-utbildningarna har 
sitt fokus på strategiska och organisatoriska aspekter.  

Akademisering – utbildningsarenan 
Idrott som akademiskt utbildningsområde har sett en kraftig expans-
ion, särskilt under 2000-talet. Genom att gå från ett fåtal utbild-
ningar vid millennieskiftets början till femtontalet utbildningar vid 
tidigt 2010-tal har idrottsvetenskapliga utbildningar blivit en väleta-
blerad (institutionaliserad) gren inom det högre utbildningssystemet.  

Det har utvecklats två huvudsakliga utbildningsspår inom idrotts-
utbildning på akademisk nivå: sport coaching-utbildning och sport 
management-utbildning. Den första av utbildningstyperna har en 
relativt lång förhistoria, med tanke på sitt arv från idrottslärar- (som 
funnits sedan 1800-talet) och idrottspedagogiska utbildningar (som 
funnits sedan 1970-talet). Den andra typen har inte samma tydliga 
förhistoria, även om den i viss mån bär på liknande arv (då båda 
utbildningstyper i första hand uppstått och drivits vid liknande 
institutioner). Uppkomsten av sport management-utbildningar är 
mer uppenbart en konsekvens av idrottens professionalisering och 
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kommersialisering, samt marknadslogikens allt centralare ställning i 
samhället på ett mer generellt plan.  

De båda utbildningstyperna riktar sig mot två olika aspekter av 
idrottsverksamheten i samhället. Sport coaching-utbildning riktas 
mot den faktiska idrottsaktiviteten, medan sport management-
utbildning riktar sig mot hanteringen av verksamheten runt den 
faktiska idrottsaktiviteten. 

Sammanfattningsvis kan alltså konstateras att idrottsutbildning på 
universitets- och högskolenivå har expanderat kraftigt och etablerats 
som akademisk disciplin samt att det finns två huvudsakliga utbild-
ningsspår inom området. 
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DEL III: 
IDROTTENS ARBETSMARKNAD 

Inledning 

Arbetsmarknadsorganisationer, eller annorlunda uttryckt organisat-
ioner med avlönad arbetskraft, är betydelsefulla aktörer i akademi-
seringsprocessen. I dessa organisationer ska vetenskapligt grundad 
kunskap få sin tillämpning – genom att de anställda använder sina 
förvärvade kunskaper i specifika yrkesroller. Eller som Thomas 
Brante uttryckt det: ”professions are the main carriers and appliers 
of (scientific) knowledge” (Brante 2010:75). 

Den organiserade idrottens organisationer har en lång historia och 
utgör än idag merparten av idrottens arbetsmarknad. Rötterna till 
dagens föreningar och förbund kan spåras tillbaka till 1800-talets 
sista decennier. Under mellankrigstiden tillkom offentliga organ i 
form av kommunala fritidsförvaltningar och andra nämnder med 
ansvar för idrottsfrågor. Denna process tilltog under 1900-talets 
andra hälft i takt med den svenska välfärdsstatens utveckling. De 
senaste 20 åren har det också startats allt fler företag med idrott som 
kärnverksamhet.  

Idrotten i Sverige var länge ett fenomen och en verksamhet som i 
huvudsak bedrevs och bars upp av ideella föreningar och förbund 
samt dess ideella ledare och tränare. Mot slutet av 1900-talet tilltog 
dock förändringens vindar i styrka. Globala förändringsprocesser 
som kommersialisering och professionalisering, började få verkning-
ar även inom idrotten. Processerna påverkade inte bara floran av 
idrottsorganisationer, där idrottsföretag av olika slag blev allt vanli-
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gare, utan även hur de redan etablerade idrottsföreningarna och 
idrottsförbunden bedrev sin verksamhet.  

Allt fler föreningar och förbund påbörjade en professional-
iseringsprocess och tog intryck av olika marknads- och affärsmo-
deller. 

Syfte 

Syftet med avhandlingens tredje delstudie är att studera och analyse-
ras idrottens arbetsmarknad, med särskilt fokus på kunskapsefter-
frågan och dess förutsättningar på denna akademiska arena. 

För det första studeras den kunskap som efterfrågas, härunder 
vilka tjänster och yrkesroller som finns, och inom vilka organisat-
ioner dessa återfinns. Därtill kartläggs vilka arbetsuppgifter som 
beskrivs och vilken kunskap och kompetens som efterfrågas för 
dessa tjänster. 

För det andra studeras de institutionella sammanhang i vilka kun-
skapen efterfrågas, härunder inom vilka samhällssektorer och inom 
vilka typer av organisationer tjänsterna finns. Därutöver studeras 
inom vilka organisatoriska områden och på vilka organisatoriska 
nivåer tjänsterna befinner sig. 

För det tredje analyseras och diskuteras vilken betydelse de in-
stitutionella sammanhangen har för framväxten av idrottens arbets-
marknad och kunskapen som på den efterfrågas.  

Även denna delstudie har ett delvis historiskt perspektiv, där den 
successiva framväxten av idrottens arbetsmarknad studeras med 
avsikt att förstå varför dagens arbetsmarknad antagit rådande for-
mer. 

Begreppsdiskussion 

Idrottens arbetsmarknad 
Med begreppet idrottens arbetsmarknad avses här (i denna avhand-
ling) marknaden för tjänster (anställningar) inom organisationer för 
vilka idrott är ett centralt verksamhetsområde.  

Idrottens arbetsmarknad fångas inte i sin helhet inom ramarna för 
denna avhandling. I första hand finns den del av arbetsmarknaden 
som utgörs av organisationer där idrott är ett centralt verksamhets-
område representerad i det empiriska materialet.  
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Det finns dock organisationer där idrott är viktigt för verksamheten, 
men där andra verksamhetsområden är viktigare, eller mer centrala. 
Exempel på sådana organisationer är företag som säljer ”idrottsre-
sor”. Inom dessa är försäljning och turism mer centrala verksam-
hetsområden. Organisationer som dessa fångas inte av denna av-
handling. Det finns således ett ”mörkertal” i arbetsmarknaden som 
inte behandlas här. 

Det finns också en rad organisationer i gränslandet mellan organi-
sationer inom vilka idrott är ett centralt verksamhetsområde och 
organisationer inom vilka idrott är viktigt men inte centralt. Organi-
sationerna där det helt enkelt är svårt att avgöra huruvida idrott kan 
ses som ett centralt verksamhetsområde eller ej. Exempel på sådana 
organisationer är de stora gymkedjorna och spelbolagen. När det 
gäller gymkedjorna är frågan huruvida försäljning av tjänster eller 
själva träningen ska betraktas som det huvudsakliga verksamhets-
området. För spelbolagen är spel på idrott en viktig verksamhet, men 
frågan är hur viktigt det egentligen är att spelandet görs på idrott? 
Det finns andra spelformer, även om spel på idrott ofta utgör den 
största delen av verksamheten.  

Ambitionen har varit att inkludera de flesta av dessa gränslands-
verksamheter i avhandlingen, inte minst dem för vilka arbetskraft 
från akademiska idrottsutbildningar kan vara relevant. 

Kompetens 
Kunskap efterfrågas ofta (direkt eller indirekt) som en del av en 
uppsättning önskvärda kompetenser.  

Enligt Jörgen Hansson kan kompetens förstås som bestående av 
dimensionerna attityd, färdigheter, erfarenhet, kunskap och kontak-
ter (Hansson 1997:70–72). Attityd handlar om de attityder, värde-
ringar, synsätt och den personlighet som en individ besitter. Färdig-
heter innefattar vad en individ kan göra, vilka handlingar och oper-
ationer denna förmår utföra. Erfarenhet berör om vad en person har 
gjort och genom detta lärt sig. Kunskap avser såväl teoretisk kun-
skap i bemärkelsen att ha kunskap om något, som praktisk kunskap 
i bemärkelsen att ha kunskap om hur något görs. Kontakter består 
slutligen i att veta hur, och faktiskt kunna, utöva inflytande på 
andra, etablera relationer, bygga nätverk osv.  

Hanssons kompetensmodell används i denna studie både som be-
greppsdefinition och som analytiskt redskap, såtillvida att modellens 
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kompetensdimensioner utgör utgångspunkt för analysen av det 
empiriska materialet; utlysningsannonser rörande yrken med kopp-
ling till idrott. 

Indirekt kunskapsefterfrågan 
Efterfrågan på kunskap framträder på olika sätt i utlysningsannon-
ser. Olika typer av formuleringar kan ses som indirekta uttryck för 
kunskapsefterfrågan. En sådan är när annonstexterna beskriver 
tjänsternas arbetsuppgifter. Å ena sidan kan dessa formuleringar ses 
som information för den sökande om vilken typ av arbete det hand-
lar om. Å andra sidan kan det ses som specifikation på vad de sö-
kande ska kunna göra (färdigheter), och vilken kunskap den sö-
kande därmed bör besitta. På samma vis är det när kompetens 
efterfrågas i termer av färdigheter, erfarenhet och kontakter.60 

Studiens tillvägagångssätt 

Idrottsorganisationer inom idrottsrelaterade näringsgrenar 
Statistiska Centralbyrån, SCB, upprättar kontinuerligt statistik över 
näringslivets omfattning och inriktning i Sverige, den så kallade SNI-
statistiken (Svensk näringsgrensindelning). Statistiken är indelad i 
olika näringsgrenar varav några omfattar idrottsorganisationer.61 
SCB:s SNI-statistik ger således ett mått på antalet idrottsorganisat-
ioner med anställda och antalet anställda inom idrottsorganisation-
er.62 Statistiken sträcker sig bakåt i tiden över flera årtionden. Sam-
mantaget gör detta att SNI-statistiken kan användas för att skapa en 
bild av idrottens arbetsmarknad och dess förändring över tid.  
                                                  
60 Färdigheter, det vill säga förmågan att kunna göra något, förutsätter en kunskap om hur detta något 
ska göras och kan därtill ses som praktisk kunskap, det vill säga en kunskapsform. När det gäller 
erfarenhet efterfrågas oftast erfarenhet av att göra något. Det handlar alltså inte bara om att kunna 
göra något, utan om att faktiskt också ha gjort detta. Erfarenhet handlar alltså dels om att ha omsatt 
kunskap i praktisk handling men också om att ny kunskap, förtrogenhetskunskap, har erhållits genom 
denna handling. Kompetens handlar slutligen förvisso i första hand om att inneha resurser eller socialt 
kapital, genom att känna och ha relationer med olika människor, det vill säga att ha nätverk. Det 
handlar dock också om att kunna bygga relationer och nätverk, en praktisk färdighet som förutsätter 
praktisk kunskap, vilken i sin tur i regel föregås av teoretisk kunskap. Beskrivningar av arbetsuppgifter 
samt efterfrågan på färdigheter, erfarenhet och kontakter kan alltså, vid sidan av den direkta kun-
skapsefterfrågan, ses som indirekt kunskapsefterfrågan i utlysningsannonser för idrottstjänster. 
61 Statistiken är också anpassad till ett internationellt klassificeringssystem för yrken och anställda i 
olika branscher, Nomenclature générale des activités économiques dans les Communautés Européennes 
(NACE) (SCB 2013b). Se bilaga 2 för utförligare information om SNI-kategorier. 
62 Antalet anställda inom organisationerna baseras på uppgifter från organisationerna själva samt 
uppgifter från kontrolluppgiftsregistret.  
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Statistiken är dock inte helt lätthanterlig. SCB byter nämligen kate-
goriseringar och räknesätt med jämna mellanrum.63 Därav finns två 
”brott” i statistiken, 2002 och 2007, vilka är viktiga att beakta i den 
fortsatta läsningen. Dessa brott är markerade med streckade linjer i 
de följande diagrammen.  

När det i den fortsatta framställningen talas om idrottsorganisat-
ioner avses följaktligen organisationer som ingår i SCB:s SNI-
statistik för idrottsrelaterade näringsgrenar (tabell 4.1). Känneteck-
nande för dessa är att de har idrott eller motsvarande som huvud-
sakligt verksamhetsområde. 

Tabell 4.1. SNI-beteckningar. 

SNI92
Drift av sportanläggningar
Annan sportverksamhet

SNI2002
Drift av sportanläggningar
Annan sportverksamhet

SNI2007
Drift av sportanläggningar
Drift av gymanläggningar
Annan sportverksamhet
Sportklubbars och idrotts-
  föreningars verksamhet
Sport- och fritidsutbildning  
Källa: SCB 2013 

Statistik över utlysta idrottstjänster hos Arbetsförmedlingen 
För att få en bild av vilka typer av tjänster som ingår i de idrottsrele-
vanta näringsgrenarna i SNI-statistiken har statistik inhämtats från 
Arbetsförmedlingen (AF). Statistiken sträcker sig över perioden 
1999–2011 och omfattar kategoriseringar av utlysta tjänster. AF 
utgår från SNI-kategorierna men har också mer detaljerade indel-
                                                  
63 Sedan 1992 har tre olika system använts: SNI 92 (1993–2001), SNI 2002 (2002–2006) och SNI 2007 
(2007–). SNI 92 och SNI 2002 har stora likheter när det gäller hanteringen av idrottsorganisationer. 
Skillnaden är att det räknades in något fler gym i Drift av sportanläggningar enligt SNI 92 än vad det 
gjordes enligt SNI 2002. En mer betydande förändring mellan systemen skedde emellertid mellan SNI 
2002 och SNI 2007, dels genom att kategorin Annan sportverksamhet i princip delades upp i tre nya 
kategorier (Annan sportverksamhet, Sportklubbars och idrottsföreningars verksamhet, samt Sport- och 
fritidsutbildning), och dels genom att gym och sportanläggningar blev två separata kategorier. Att två 
näringsgrenar i SCB:s SNI-statistik formeras om till fem separata grenar är i sig intressant och ett 
uttryck för idrottens differentiering och professionalisering. 
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ningar, där den finaste utgörs av s.k. yrkesbenämningar såsom 
Idrottstränare, Idrottskonsulent och Organisationschef. Genom att 
nyttja AF:s statistik kan SNI-statistikens bild av idrottstjänsternas 
omfattning och kvantitativa utveckling således kompletteras med en 
mer kvalitativ bild av tjänsternas inriktning. 

Utlysningsannonser för Idrottstjänster från Arbetsförmedlingen och 
Riksidrottsförbundet 
I syfte att närmare undersöka vilken typ av kompetens, kunskap och 
utbildning som efterfrågas på idrottens arbetsmarknad har även 
tjänsteutlysningsannonser inhämtats från Arbetsförmedlingen och 
Riksidrottsförbundet (RF). 

I RF:s fall var det möjligt att komma över i stort sett samtliga an-
nonstexter som lagts ut på förbundets hemsida mellan 2007 och 
2011. Hos AF har dock inte hela annonstexter sparats, utan endast 
vissa data kopplade till dessa. För att komma över hela annonser 
samlades därför annonstexter in från AF:s hemsida vid fyra tillfällen 
under 2012.64 

När annonserna samlats in från RF och AF gallrades först annon-
ser utan uppenbar idrottsrelevans eller idrottsanknytning bort, det 
vill säga annonser som av olika anledningar hade kommit med i 
utsökningen trots att organisationerna bakom annonserna uppen-
barligen inte omfattade idrottsrelaterad verksamhet av något slag. 

Därefter sammanfördes annonser för liknande tjänster i övergri-
pande kategorier och slutligen analyserades annonserna inom varje 
kategori med hjälp av så kallad innehållsanalys som metod. 

Innehållsanalys är en metod som rör analys av dokument och texter där man 
på ett systematiskt och replikerbart sätt vill kvantifiera innehållet utifrån ka-
tegorier som utformats i förväg. (Bryman 2002:190) 

Vid analysen av annonstexterna identifierades formuleringar rörande 
faktorerna beskrivna: arbetsuppgifter, efterfrågad kompetens samt 
efterfrågad utbildningsbakgrund. Faktorn efterfrågad kompetens var 
i sin tur indelad i underkategorierna: attityd, färdigheter, erfarenhet, 
kunskap samt kontakter (se kompetensbegreppet ovan).  
                                                  
64 Här samlades samtliga annonser in som hade något av sökorden idrott*, tränar*, förbund*, eller 
instruktör* i annonstexten. Vid de fyra nedslagstillfällena samlades annonser in som lagts ut den 
senaste månaden, och då det var minst en månad mellan varje nedslagstillfälle kunde dubbel insamling 
av samma annonser undvikas. 



  131 

Annonserna kodades därpå in i en databas där nyckelord användes 
som betecknade: olika beskrivna arbetsuppgifter, efterfrågad kompe-
tens samt efterfrågad utbildningsbakgrund. På detta vis kunde fak-
torerna kvantifieras, och det gick sedan att skapa en översikt över 
hur vanliga formuleringar för olika typer av beskrivna arbetsuppgif-
ter, efterfrågad kompetens samt efterfrågade arbetsuppgifter var. En 
bild av kunskapsefterfrågan för olika yrkesroller kunde så upprättas. 

Att uteslutande använda AF och RF som källor för utlysningsan-
nonser medför naturligtvis begränsningar. Det är inte alla lediga 
tjänster som lyses ut via dessa organisationer. Vissa organisationer 
har inte offentliga utlysningar överhuvudtaget. Det är också sanno-
likt att utlysningar av vissa typer av tjänster är vanligare inom dessa 
kanaler än andra. Exempelvis är det vanligare att offentliga förvalt-
ningar lyser ut sina tjänster via AF än andra organisationstyper.  

Idrottens arbetsmarknad 

Idrottsorganisationer 

Idrottens arbetsmarknad rymmer en mångfald av organisationer. 
Dessa organisationstyper återfinns i olika samhällssektorer och har 
skilda mål med sina verksamheter. Detta påverkar vilka yrkesroller 
som finns på idrottens arbetsmarknad och de kunskaper som efter-
frågas för dessa yrkesroller. När det gäller idrottens arbetsmarknad 
studeras i första hand kunskapsefterfrågan inom idrottsorganisat-
ioner. Med begreppet idrottsorganisation avses i denna avhandling 
organisationer för vilka idrott utgör huvudsakligt eller ett centralt 
verksamhetsområde. 

I idrottsvetenskaplig forskning används ibland den s.k. ”välfärds-
triangeln” som teoretisk modell av samhället och dess olika be-
ståndsdelar (jfr SOU 2008:59). Modellen, som ursprungligen härrör 
från statsvetaren Victor Pestoff (Pestoff 1998), utgör ett sätt att 
kategorisera och bringa ordning på alla former av mänskliga aktivi-
teter, organisationsformer och samhälleliga företeelser i relation till 
tre övergripande samhälleliga krafter: staten, marknaden och det 
civila samhället.65  
                                                  
65 Modellen är omarbetad då Pestoffs modell omfattar en informell sektor, vilken faller utanför intresset 
för denna studie. 
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Basen för den organiserade svenska idrottsrörelsen är cirka  
tre miljoner medlemmar i cirka 20 000 ideella föreningar. Dessa 
lokala föreningar är i sin tur organiserade efter två huvudled: dels en 
vertikal indelning utifrån de idrotter de representerar, dels en hori-
sontell indelning där lokala sammanslutningar knyts samman i 
regionala och nationella förbundsbildningar. 

Den grenvisa uppdelningen utgörs av 69 specialidrottsförbund 
(SF).67 Den horisontella indelningen består av sammanlagt 21 di-
striktsidrottsförbund (DF), med övergripande ansvar för det frivilligt 
organiserade idrottslivet i sina respektive regioner/län. Vidare finns 
specialdistriktsförbund (SDF), regionala förbund för enskilda idrot-
ter. De senare uppgår till uppskattningsvis 750 stycken (SOU 2008: 
59, s. 65). Samtliga SF och DF är sammankopplade i den gemen-
samma paraplyorganisationen Riksidrottsförbundet (RF). Vid sidan 
av RF finns även Sveriges olympiska kommitté (SOK) och idrottsrö-
relsens studieförbund SISU Idrottsutbildarna. Det senare har precis 
som RF regionala sammanslutningar.  

Tabell 4.2. Idrottsrörelsens organisationer.  
Antal

Organisation/Organisationstyp organisationer
Nationella organisationer
Riksidrottsförbundet (RF) 1
SISU Idrottsutbildarna (nationella) 1
Sveriges olympiska kommitté (SOK) 1
Specialidrottsförbund (SF) 69
Övriga medlemsorganisationer – SISU 3
Summa 75
Regionala organisationer
Distriktsidrottsförbund (DF) 21
SISU Idrottsutbildarna (regionala) 21
Specialdistriktsförbund (SDF)* 750
Summa 792
Lokala organisationer
Idrottsföreningar (IF) 20 000
*SOU 2008:59.  
Källa: RF 2007 & SOU 2008:59 

                                                  
67 Det vill säga självständiga och nationella sammanslutningar för enskilda idrotter. Förutom att SISU 
arbetar mot de 69 specialidrottsförbunden har de ytterligare tre medlemsorganisationer (som inte är 
SF), nämligen Sveriges Bridgeförbund, Svenska Livräddningssällskapet/Simfrämjandet och Svenska 
Pistolskytteförbundet. 
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Idrottsorganisationer i offentlig sektor 
En annan typ av idrottsorganisationer fick spridning under 1950- 
och 1960-talen, då det bildades fritidskontor och fritidsförvaltningar 
inom många av landets kommuner (Sjöblom 2006). På så vis kan 
1950/1960-tal ses som genomslagsårtionden för fritidsområdet inom 
offentlig sektor, och idrotten utgör en betydelsefull del av detta 
område. 

Det finns olika typer av organisationer i offentlig sektor inom 
vilka det finns tjänster för vilka idrotts- eller idrottsvetenskaplig 
kunskap kan vara efterfrågad. Det kan exempelvis handla om hälso- 
eller fritidspolitiska frågor i något av Sveriges 21 landsting (regional 
nivå) och 290 kommuner (lokal nivå). Andra potentiella arbetsgivare 
i den offentliga sektorn är universitet och högskolor som bedriver 
idrottsvetenskaplig forskning och idrottsvetenskapliga utbildningar.  

Tabell 4.3. Antal organisationer inom olika organisationstyper i offent-
lig sektor 2012.  

Antal
Organisationstyp organisationer
Landsting 21
Kommuner 290
Universitet och högskolor med Idrottsvetenskap 11
Summa 322  
Källa: SKL 2013 och UHR 2013 

Idrottsorganisationer i kommersiell sektor 
Under senare årtionden (1990- och 2000-tal) har ytterligare typer av 
idrottsorganisationer uppkommit. På ett övergripande plan kan man 
beteckna dessa som idrottsföretag, men det är också nödvändigt att 
skilja på två olika typer av idrottsföretag.  

En första form är de bolag som skapats och kontrolleras av id-
rottsföreningar. Sådana företag kan i praktiken hantera allt från 
elitidrottsverksamhet till anläggningar eller försäljning. En andra 
form är de företag som inrättats av kommersiella entreprenörer 
såsom gymkedjor och andra kommersiella idrottsträningsföretag.  

Det är följaktligen svårt att fastställa hur många idrottsorganisat-
ioner det finns i den kommersiella sektorn. I stor utsträckning bott-
nar problemet i rena definitionsfrågor. För vad är egentligen en 
kommersiell idrottsorganisation? Med denna reservation exkluderas 
i denna studie företag som säljer idrottsutrustning, med motivering-
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en att akademiska idrottsutbildningar inte avser att utbilda säljare 
och kassörer i butiker med idrottsrelaterade varor. Det måste dock 
understrykas att det givetvis finns yrkesroller i sådana företag för 
vilka idrottsvetenskapliga utbildningar kan vara relevanta.  

Företaget allabolag.se tillhandahåller information om företag och 
organisationer i Sverige. Man hämtar sin information från bland 
annat Bolagsverket, SCB, Skatteverket och organisationers årsredo-
visningar.  

Organisationerna hos allabolag.se är sorterade utifrån vilka 
branscher de verkar inom samt vilken organisationsform de repre-
senterar. Kategoriseringen baseras på den tidigare nämnda SNI-
statistiken (tabell 4.1). Inom varje bransch finns det olika organisat-
ionsformer. Kommersiella idrottsorganisationer utgörs i första hand 
av enskilda firmor och aktiebolag.  

Enskilda firmor är absolut vanligast inom branschen Sport och 
fritidsutbildning. När det gäller enskilda firmor inom denna bransch 
är det vanligt med individer vilka verkar som personliga tränare, 
träningsrådgivare, idrottskonsulter och liknande. Aktiebolagen är 
spridda över fler branscher, såsom Övrig sportverksamhet, Sport- 
och fritidsutbildning och Tävling med hästar. Det kan tyckas kons-
tigt att det finns aktiebolag inom branschen Sportklubbars och 
idrottsföreningars verksamhet. Detta beror dock på att förenings-
ägda aktiebolag, så kallade idrotts-AB, återfinns här. 

Totalt finns det cirka 7 500 enskilda firmor, och cirka 3 700 ak-
tiebolag, inom idrottsbranscher, enligt allabolag.se (2013).  

Sammantaget består kategorin idrottsorganisationer således enligt 
källan ovan av ungefär 2/3 ideella föreningar och en dryg fjärdedel 
kommersiella företag (i form av enskilda firmor och aktiebolag) 
samt en liten andel övriga organisationer.  

I tabell 4.4 redovisas en översikt över olika former av kommersi-
ella idrottsorganisationer inom olika branscher. För att få en upp-
fattning om antalet kommersiella organisationers relation till antalet 
ideella organisationer finns antalet ideella föreningar också med i 
den nedre av tabellerna. Observera också att offentliga förvaltningar 
och myndigheter inte ingår i denna sammanställning. 
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Tabell 4.4. Antal idrottsorganisationer inom olika branscher fördelade 
på organisationsform. 

Bransch
n % n % n %

Sportklubbars och idrotts-
  föreningars verksamhet 104 0 64 0 64 0
Övrig sportverksamhet 1 305 18 691 10 638 9
Sport- och fritidsutbildning 3 859 80 674 14 248 5
Tävling med hästar 1 959 41 688 14 1 962 41
Golfbanor 40 5 336 39 30 3
Idrottsplatser och sportanl. 52 8 438 65 106 16
Spel- och vadhållning 134 21 307 49 115 18
Gymanläggningar 80 17 339 74 40 9
Motorbanor 16 16 61 62 16 16
Skidsportanläggningar 5 5 63 69 10 11
Trav- och galoppbanor 2 4 8 17 2 4
Summa 7 556 19 3 669 9 3 231 8

Bransch
n % n % n %

Sportklubbars och idrotts-
  föreningars verksamhet 232 1 20 807 99 21 039 100
Övrig sportverksamhet 2 634 37 4 523 63 7 157 100
Sport- och fritidsutbildning 4 781 99 51 1 4 832 100
Tävling med hästar 4 609 96 189 4 4 798 100
Golfbanor 406 47 454 53 860 100
Idrottsplatser och sportanl. 596 88 82 12 678 100
Spel- och vadhållning 556 89 68 11 624 100
Gymanläggningar 459 100 2 0 461 100
Motorbanor 93 95 5 5 98 100
Skidsportanläggningar 78 86 13 14 91 100
Trav- och galoppbanor 12 26 34 74 46 100
Summa 14 456 36 26 228 64 40 684 100

Organisationer

Organisationer

EF AB Övriga

EF+AB+
Övr. IF Totalt

 
EF = Enskild firma; AB = Aktiebolag; IF = Ideella föreningar; Övriga = Övriga 
organisationsformer. Övriga organisationsformer = Handelsbolag, Kommandit-
bolag, Ekonomiska föreningar, Enkla bolag, Stiftelser och fonder, Samfälligheter 
samt Filialer med utländska ägare. 

Källa: Allabolag.se 2013  
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Anställda och tjänsteutlysningar inom idrottsorganisationer 

Anställda i idrottsorganisationer 1993–2011 
SCB:s SNI-statistik visar att antalet anställda i idrottsorganisationer 
har ökat kontinuerligt de senaste 20 åren: från cirka 13 000 i början 
av 1990-talet till cirka 30 000 i början av 2010-talet (se diagram 
4.1). Även antalet idrottsorganisationer med anställda har ökat, från 
cirka 3 600 organisationer 1993 till ca 5 800 organisationer 2011 
(diagram 4.2). Sammantaget innebär detta att antalet anställda per 
idrottsorganisation ökat från cirka 3,5 anställda per organisation 
1993 till cirka 5 anställda per organisation 2011. 

Det stora flertalet anställda finns i mindre organisationer med få 
anställda (1–4 stycken, se tabell 4.5). Då ska dock uppmärksammas 
att många av de minsta organisationerna utgörs av enmansföre-
tag/enskilda firmor.  

På senare årtionden har det emellertid även etablerats ett antal 
stora organisationer med många anställda. 2010 fanns det fem 
idrottsorganisationer med fler än 200 anställda vardera (sammanlagt 
2 308 anställda), att jämföra med 1993 då det inte fanns några 
idrottsorganisationer med fler än 200 anställda. Antalet anställda 
inom idrottsorganisationer har med andra ord ökat över hela span-
net av organisationsstorlekar de senaste 20 åren. 

Diagram 4.1. Antal anställda inom idrottsorganisationer 1993–2011.  

 
Källa: SCB 2012 
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Diagram 4.2. Antal idrottsorganisationer med anställda 1993–2011. 

 
Källa: SCB 2012 

Tabell 4.5. Antal idrottsorganisationer, respektive antal anställda inom 
idrottsorganisationer, fördelade på organisationernas storlek, sett till 
antalet anställda. 

1993 2001 2010 1993 2001 2010
n n n n n n n
1–4 2 904 3 491 4 330 5 107 6 355 8 119
5–9 476 673 921 3 035 4 300 5 902
10–19 158 270 409 2 044 3 493 5 270
20–49 63 96 146 1 831 2 890 4 205
50–99 12 19 45 754 1 202 2 963
100–199 1 6 7 115 925 1 023
200–499 - 2 3 - 597 670
500+ - - 2 - - 1 638
Summa 3 614 4 557 5 863 12 886 19 762 29 790

Anställda i 
organisationen

År År
Antal organisationer Antal anställda

 
Källa: SCB 2012  
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Utlysta idrottstjänster 1999–2011  
Arbetsförmedlingens statistik gör det möjligt att studera vilka typer 
av tjänster som lyses ut genom att studera yrkesbenämningarna i 
utlysningarna.  

I tabell 4.6 redovisas antalet utlysta tjänster via Arbetsförmedling-
en under perioden 1999–2011. En tydlig ökning kan noteras, fram-
för allt sedan 2004 (jfr diagram 4.3). När det gäller heltids- och 
tillsvidareanställningar har antalet utlysningar varit relativt konstant 
under hela den undersökta perioden. Ökningen består därför i stor 
utsträckning av tidsbegränsade deltidsanställningar. Vad detta beror 
på kan diskuteras. En möjlig förklaring kan vara att idrottens orga-
nisationer generellt blivit mer försiktiga när det gäller att erbjuda 
tillsvidareanställningar68. Detta förklarar dock inte varför många 
utlysningar rör deltidsarbeten. Kanske saknas möjlighet och resurser 
att erbjuda annat än deltidsanställningar? Eller kanske förklaringen 
är att utlysningarna ofta rör tjänster där deltids- och visstidsanställ-
ningar anses särskilt lämpliga. Exempelvis gäller detta personliga 
tränare och gruppträningsinstruktörer i kommersiella gym, tränare i 
träningsföretag för barn, samt säsongsbaserade anställningar, exem-
pelvis skidlärare.  

Tabell 4.6. Utlysta idrottstjänster via arbetsförmedlingen 1999–2011. 

Heltid/ Tills Viss Totalt
År Heltid Deltid Deltid vidare tid Ja Nej
1999 387 85 249 367 354 408 313 721
2000 343 120 324 348 439 589 198 787
2001 341 103 292 368 368 446 290 736
2002 329 126 253 379 329 468 240 708
2003 258 85 273 258 358 394 222 616
2004 263 137 282 341 341 413 269 682
2005 241 182 500 478 445 506 417 923
2006 428 109 615 536 616 627 525 1 152
2007 262 256 708 703 523 576 650 1 226
2008 315 248 705 612 656 693 575 1 268
2009 274 351 775 507 893 759 641 1 400
2010 326 126 1 258 601 1 109 821 889 1 710
2011 394 366 2 253 616 2 397 1 917 1 096 3 013

Efterfrågan på 
erfarenhet

 

Källa: AF 2012  

                                                  
68 Vilket kan ses som symptomatiskt för arbetsmarknaden generellt sett. 



  140 

Diagram 4.3. Antal utlysta idrottstjänster via Arbetsförmedlingen 1999–
2011. 

 
Källa: AF 2012 

Diagram 4.4. Antal utlysta idrottstjänster via Arbetsförmedlingen 1999–
2011 fördelade på tjänstens utsträckning i tid. 

 
Källa: AF 2012 
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Diagram 4.5. Antal utlysta idrottstjänster via Arbetsförmedlingen 
1999–2011 fördelade på tjänstgöringsomfattning. 

 
Källa: AF 2012 

Diagram 4.6. Antal utlysta idrottstjänster via AF 1999–2011 fördelade 
på efterfrågan på erfarenhet. 

 
Källa: AF 2012 
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Anställda inom idrottsrörelsen 
Riksidrottsförbundet genomförde år 2005 en enkätundersökning om 
idrottens föreningsliv (RF 2005). Studien visade att cirka 27 procent 
av landets idrottsföreningar hade anställd personal. Föga förvånande 
återfanns personal vanligtvis i stora föreningar med många med-
lemmar. Vidare framkom att cirka var femte förening hade heltids-
anställda och att cirka var femte förening hade deltidsanställda. 
Därtill framkom att ungefär två av fem föreningar med anställda 
hade lönebidrag (RF 2005:11, 27). 

Om andelen föreningar med anställda (27 procent) tillämpas på 
samtliga idrottsrörelsens cirka 20 000 föreningar, ger det cirka 4 400 
föreningar med anställda.  

I publikationen Idrotten i siffror från 2007 hade RF också en 
sammanställning av antalet anställda inom idrottsrörelsens olika 
organisationer 2006 (RF 2007:4), se tabell 4.7.  

Tabell 4.7. Antal organisationer och anställda inom idrottsrörelsens 
organisationer. 

Antal Antal
Organisation/Organisationstyp organisationer anställda
Nationella organisationer
Riksidrottsförbundet (RF) 1 ↓
SISU Idrottsutbildarna (nationella) 1 ↓
Sveriges olympiska kommitté (SOK) 1 116
Specialidrottsförbund (SF) 69 693
Övriga medlemsorganisationer – SISU 3 IU
Summa 75 809
Regionala organisationer
Distriktsidrottsförbund (DF) 21 280
SISU Idrottsutbildarna (regionala) 21 ↑
Specialdistriktsförbund (SDF)* 750 600
Summa 792 880
Lokala organisationer
Idrottsföreningar (IF) 20 000 9 000
*SOU 2008:59. 
IU = Ingen uppgift
↓ = finns i summan nedan
↑ = finns i summan ovan  
Källa: RF 2007 & SOU 2008:59 
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Anställda i Sveriges kommuner och landsting 
Intresseorganisationen Sveriges kommuner och landsting (SKL) 
sammanställer kontinuerligt statistik om yrkesverksamma i landets 
kommuner och landsting. Statistiken skiljer mellan verksamhetsom-
råden och personalgrupper (se tabell 4.8). Anställda med koppling 
till idrottsfrågor sorterar i första hand under verksamhetsområdet 
Kultur, turism och fritid, respektive personalgruppen Kultur-, tur-
ism- och fritidsarbete.  

Tabell 4.8. Översikt över indelningar av anställda i kommuner.  

Kategoriseringar
Verksamhetsområde Personalgrupper
Kultur, turism och fritid Kultur-, turism- och 
Infrastruktur, skydd mm   fritidsarbete
Förskola och skolbarn- Administration
  omsorg Vård och omsorg
Grundskola Rehabilitering och 
Gymnasium   förebyggande arbete 
Övrig pedagogik Socialt och kurativt arbete
Vård och omsorg Skola och barnomsorg
Individ- och familjomsorg Teknikarbete
Övrig vård och omsorg
Affärsverksamhet
Övrigt  
Källa: SKL 2013 

Tabell 4.9 visar antalet anställda inom verksamhetsområdet Kultur, 
turism och fritid år 2011 fördelat på personalgrupper. Cirka tre av 
fyra anställda inom verksamhetsområdet tillhör personalgruppen 
Kultur-, turism- och fritidsarbete. 

Tabell 4.9. Anställda inom verksamhetsområdet Kultur, turism och 
fritid fördelade på personalgrupper. 
Personalgrupp n %
Kultur-, turism- och fritidsarbete 14 458 68,8
Administration 3 311 15,8
Teknikarbete 2 338 11,1
Skola och barnomsorg 735 3,5
Rehabilitering och förebyggande arbete 114 0,5
Socialt och kurativt arbete 60 0,3
Vård och omsorg 0 0,0
Summa (huvudgrupper) 21 015 100,0

 

Källa: SKL 2013 
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Personalgruppen Kultur-, turism och fritidsarbete domineras av 
fritidsledare och bibliotekarier. Därutöver omfattar personalgruppen 
en rad yrkesetiketter med särskild relevans för idrottsområdet, så 
som fritidskonsulent, fritidsarbetare, badmästare och badpersonal 
(tabell 4.10). 

Tabell 4.10. Anställda inom personalgruppen Kultur-, turism- och 
fritidsarbete fördelade på yrkesetiketter. 
Yrkesetikett n %
Fritidsledare 4 479 27,0
Bibliotikarier 4 985 30,0
Lärare, kulturskola 3 353 20,2
Badpersonal 860 5,2
Badmästare 811 4,9
Fritids-/turistkonsulenter 464 2,8
Kultursekreterare 323 1,9
Kulturarbetare, annat 282 1,7
Turism-/fritidsarbetare, annat 282 1,7
Antikvarier 218 1,3
Kulturarbetare 203 1,2
Museiarbetare 186 1,1
Turismarbetare 159 1,0
Summa 16 605 100,0   
Källa: SKL 2013 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det offentliga verksamhets-
området Kultur, turism och fritid är omfattande, med cirka 21 000 
anställda i Sverige. Detsamma gäller den motsvarande personalgrup-
pen Kultur-, turism-, och fritidsarbete, som rymmer cirka 16 600 
anställda (verksamhetsområdet och personalgruppen överlappar i 
stor utsträckning varandra). Detta verksamhetsområde och denna 
personalgrupp är särskilt idrottsrelevanta då det inom dessa åter-
finns idrottsrelevanta yrkesroller. Som exempel omfattade yrkesrol-
lerna Fritidsledare, Badpersonal, Badmästare, Fritids-/turistkonsu-
lent, samt Turism-/fritidsarbetare sammanlagt cirka 7 000 anställda 
inom kommuner år 2011.  
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Anställda i kommersiell sektor 
I tabell 4.11 följer en översikt med exempel på aktiebolag inom 
idrottsrelevanta branscher (se tabell 4.11).  

Följande kan noteras: inom branschen Övrig sportverksamhet 
återfinns exempelvis bolag som fokuserar på event, såsom Stock-
holm Marathon och Falsterbo Horse Show. Branschen Sport- och 
fritidsutbildning omfattar exempelvis ridskolor som Ridskolan 
Strömsholm och Ågesta Gård och Ridskola, samt träningsföretag 
som Svenska idrottsfrämjandet och Scandinavian Academy of Fit-
ness Education. Det är inte ovanligt att golfbanor bedrivs i aktiebo-
lagsform. Detsamma gäller idrottsanläggningar; exempel här är 
företag som Got Event, Big Bowl, och HV71:s fastighetsbolag. 
Branschen spel och vadhållning omfattar företagsjättar som Svenska 
Spel, Casino Cosmopol, Betsson och AB Trav och Galopp. Och 
inom gymbranschen återfinns gymkedjor som SATS, Actic och 
Fitness24Seven. 

De riktigt stora företagen (med fler än hundra anställda) återfinns 
inom branscherna Spel och vadhållning, Idrottsplatser och sportan-
läggningar, Gymanläggningar, samt Tävling med hästar. 
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Tabell 4.11. Exempel på stora aktiebolag inom idrottsrelevanta 
branscher och antal anställda inom dessa organisationer. 

Organisation                                                   
Sportverksamhet, övrigt n
Ski Team Sweden Alpine AB 30
Stockholm Marathon/Tjejmilen AB 4
Scandinavian Masters AB 3
Falsterbo Horse Show AB 3
Svenska Rallyt AB 2

Sport- och fritidsutbildning n
Ridskolan Strömsholm RS AB 31
AB Svenska Idrottsfrämjandet 15
Scandinavian Academy of Fitness Education AB 12
Ågesta Gård och Ridskola AB 12
The Academy Träning och Utbildning i Sverige AB 4

Tävling med hästar n
P & D Bronsman AB 261
Eldkvarn AB 238

Golfbanor n
Bro Hof Golf AB 39
Landeryd Golf AB 36
Barsebäck Golf & Country Club AB 22

Idrottsplatser och sportanläggningar n
Medley AB 263
Got Event AB 186
Fyrishov AB 92
Big Bowl Sverige AB 40
Evenemangsarenan i Örnsköldsvik AB 30
HV71 Fastighets AB 28

Spel och Vadhållning n
AB Svenska Spel 1774
Casino Cosmopol AB 886
Betsson AB 591
AB Trav och Galopp 242
Novamedia Svenska PostkodLotteriet AB 103

Gymanläggningar n
SATS Sports Club Sweden AB 594
Actic Sverige AB 279
Fitness 24Seven AB 85
Sportlife i Väst AB 57

Anställda

 
Källa: allabolag.se 2013  
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Organisationer i olika samhällssektorer har i regel olika mål med 
sina verksamheter (Slack & Parent 2006). Därmed har de också 
fokus på olika verksamhetsområden. Förvaltningar i offentlig sektor 
har exempelvis som mål att tillhandahålla tjänster åt samhällets 
medborgare, och har på så vis fokus på verksamhetsområden som 
rör medborgarservice. Företag i kommersiell sektor har exempelvis 
som mål att producera och sälja varor och/eller tjänster för att skapa 
ekonomisk vinst, och har på så vis fokus på verksamhetsområden 
som produktion av varor och/eller tjänster, samt försäljning av 
dessa. I samma ordning har idrottsföreningar i ideell sektor som mål 
att bedriva meningsfulla idrottsaktiviteter för sina medlemmar, och 
därmed fokus på verksamhetsområden som rör detta. Det verksam-
hetsområde som är det huvudsakliga, och som i första hand bidrar 
till att organisationen kan uppnå sitt mål, benämns här för kärn-
verksamhetsområde. 

Organisationer varierar också i komplexitet (Slack & Parent 
2006). Denna komplexitet kan beskrivas i termer av horisontell 
respektive vertikal differentiering. Horisontell differentiering handlar 
om hur och i vilken utsträckning organisationens verksamhetsområ-
den är uppdelade. Vertikal differentiering handlar på motsvarande 
sätt om hur och i vilken utsträckning organisationen har en platt 
eller hierarkisk struktur.  

Idrottsorganisationer är inget undantag i denna fråga. I det föl-
jande skisseras två idealtypiska idrottsorganisationer, den enkla och 
den komplexa. Idealtyperna är empiriskt grundade i meningen att de 
är representationer av idrottsfältets organisationer såsom de fram-
stått vid studier av yrkesroller i denna undersökning.  

I enkla idrottsorganisationer med anställda finns oftast en eller 
några få anställda (många idrottsföreningar har inga anställda alls). 
Dessa måste inte sällan vara generalister och uppbära flera roller 
inom organisationerna. I mer komplexa organisationer med flera 
anställda och tydligare arbets- och ansvarsfördelning är det vanligare 
med specialister, med olika administrativa roller och planerings-, 
utvecklings- och kontrollfunktioner, samt inom olika verksamhets-
områden. 
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Yrkesbenämningar inom utlysta idrottstjänster 
Arbetsförmedlingens kategorisering av platsannonsers yrkesbenäm-
ningar gör det möjligt att närmare undersöka vilka typer av tjänster 
som idrottstjänsterna omfattar. Resultatet visas i tabell 4.12. Under 
perioden 1999–2011 var det idrottskonsulenter och idrottstränare 
som efterfrågades mest. Dessa yrkesbenämningar är dock förhållan-
devis breda och generella, vilket naturligtvis påverkat att de är så 
vanligt förekommande.  

Tabell 4.12. Vanligaste yrkesbenämningarna i utlysta idrottstjänster 
från Arbetsförmedlingens platsbank 1999–2011 (AF 2012). 

Yrkesbenämning Antal Yrkesbenämning Antal
Idrottskonsulent  2 269 Administrativ assistent  141
Idrottstränare  2 058 Sportledare  139
Fritidsledare  988 Fastighetsskötare 131
Djurskötare 904 Parkarbetare  130
Idrottsinstruktör  698 Restaurangbiträde  103
Idrottsplatsvaktmästare  564 Kock 98
Kontorist  467 Kaféföreståndare  83
Simlärare  457 Ungdomsinstruktör  78
Vaktmästare  447 Chefssekreterare  72
Receptionist 309 Marknadsförare  71
Friskvårdskonsulent  307 Idrottsdomare  66
Ridlärare 194 Diversearbetare  64
Föreningskonsulent  188 Organisationschef  59
Workoutinstruktör  181 Utbildningskonsulent 55
Städare 165 Tennistränare  52
Kanslist  154 Fotbollstränare  48
Professionell   Badvakt  45
  idrottsutövare 154 Studiecirkelledare  45
Ekonomiassistent  152 Informatör  40
Skolassistent  150 Ungdomsledare  39  
Källa: AF 2012  
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Idrottstjänster – verksamhetsinriktning och organisationsnivå 
Yrkesbenämningarna kan grupperas beroende på vilka organisat-
ionsnivåer de befinner sig på, samt vilken verksamhetsinriktning de 
har. 

Organisationsnivåerna är Strategisk-, Mellan- (strategisk/operativ) 
samt Operativ nivå. Verksamhetsinriktningarna är Allmänorganisa-
torisk, Idrott, Fritid, Fitness, Anläggning och Försäljning (verksam-
hetsinriktningarna har utformats baserat på källmaterialets samman-
sättning).  

På så vis kan yrkesbenämningarna sorteras in i sex huvudgrupper 
baserat på verksamhetsinriktning och inom vardera finns det tre 
organisationsnivåer (tabell 4.13). 

Enligt utlysningarna via Arbetsförmedlingen framstår Idrott som 
verksamhetsområde med sina tränare och konsulenter som det 
absolut största området för anställningar. Därefter följer det allmän-
organisatoriska verksamhetsområdet och Anläggningar.  

Flest utlysningar på strategisk nivå återfinns inom det allmänor-
ganisatoriska verksamhetsområdet och på mellannivå inom Idrott 
(som verksamhetsområde), med sina konsulenter och ledare av olika 
slag. Även när det gäller utlysningar på operativ nivå återfinns flest 
utlysningar inom verksamhetsområdet Idrott, framför allt omfat-
tande tränare och instruktörer av olika slag. Det finns dock även 
många utlysningar på operativ nivå inom verksamhetsområdet 
Anläggning, framför allt omfattande vaktmästare, städare och fas-
tighetsskötare, samt inom det allmänorganisatoriska verksamhets-
området med sina kontorister, receptionister och kanslister.  
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Tabell 4.13. Utlysningar av idrottstjänster grupperade på Organisat-
ionsnivå och Verksamhetsinriktning. 

Organisationschef 59 Förbundssekreterare 20
Ekonomichef  26 Sportchef  11

Summa 85 Summa 31
Organisationsutv.  18 Idrottskonsulent  2 269

Föreningskonsulent 188
Sportledare  139
Ungdomsledare  39

Summa 18 Summa 2 635
Kontorist  467 Idrottstränare  2 158
Receptionist  309 Idrottsinstruktör  698
Kanslist  154 Prof. idrottsutövare 154
Ekonomiassistent  152 Ungdomsinstruktör 78
Administrativ ass. 141 Idrottsdomare  66
Chefssekreterare  72 Studiecirkelledare 45
Marknadsförare  71 Sjukgymnast  38
Informatör  40 Danspedagog  25
Redovisn. ekonom  27 Föreningsinstruktör 17
Företagsekonom  19 Idrottspedagog  12
Marknadsassistent 19
Kontorsreceptionist 16
Sekreterare  15
Utbildningsadmin. 14
Kontorsbiträde  13
Lönekontorist  13
Organisationssekr. 13

Summa 1 555 Summa 3 291
Totalt 1 658 Totalt 5 957

Verksamhetsinriktning
Allmänorganisatorisk Idrott
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Tabellen fortsätter på nästa sida.  
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Utbildningskonsulent 55 Friskvårdskonsulent 307
Motionskonsulent 11

Summa 55 Summa 318
Fritidsledare  988 Workoutinstruktör 181
Skolassistent  150 Friskvårdsledare  21
Barnskötare  38 Personlig tränare  20
Turistbyråstänsteman 22

Summa 1 198 Summa 222
Totalt 1 253 Totalt 540

Verksamhetsinriktning
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Fritid Fitness

 

- - Kock 98
Kaféföreståndare 83

Summa 181
Idrottsplatsvaktm. 564 Restaurangbiträde 103
Vaktmästare  447 Servitör 37
Städare 165 Kassapersonal  36
Fastighetsskötare 131 Butikssäljare 34
Parkarbetare 130 Telefonförsäljare 30
Diversearbetare  64
Badvakt  45
Utryckningsväktare 30
Snickare  29

Summa 1 605 Summa 240
Totalt 1 605 Totalt 421

Verksamhetsinriktning
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FörsäljningAnläggning

  
(Utlysningar av tjänster på strategisk nivå inom verksamhetsområdena Fritid, 
Fitness, Anläggning och Försäljning saknades eller understeg tio utlysningar 
totalt sett och är därmed exkluderade i denna framställning.)  

Källa: AF 2012 
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Förändring över tid av utlysta tjänster för utvalda yrkesbenämningar  
Vi har redan tidigare kunnat konstatera att antalet utlysta tjänster 
inom idrottsorganisationer ökat markant under senare år. Ökningen 
är dock mest påtagligast för vissa yrkesbenämningar.  

En stor del av ökningen rör tjänster som idrottstränare, idrottsin-
struktörer och workoutinstruktörer. Förklaringen måste i första 
hand sökas i den expansiva tränings- och fitnessektorn. Därtill har 
det skett förändringar i systemet för yrkesbenämningar. Som exem-
pel har yrkesbenämningen idrottskonsulent minskat drastiskt under 
senare år eftersom många av de tjänster som tidigare klassades som 
konsulenttjänster nu fått benämningar som tränar- och instruktörs-
tjänster.  

Antalet utlysta tjänster med mer allmänorganisatoriska benäm-
ningar, såsom organisations- och ekonomichef samt informatör och 
kontorist, ligger på mer konstanta nivåer.  

Även om antalet utlysta tjänster på idrottsfältet ökat påtagligt på 
senare år, är det alltså främst utlysningar på operativ nivå inom 
kommersiell sektor som har ökat. 

Tabell 4.14. Antal utlysta tjänster via Arbetsförmedlingen för utvalda 
yrkesbenämningar 1999–2011. 

1999– 2002– 2006– 2010– 
2001 2005 2009 2011

Yrkesbenämning n/år n/år n/år n/år
Organisationschef 6 4 5 2
Ekonomichef 3 2 2 1
Informatör 2 4 4 2
Kontorist/Receptionist 72 54 68 23
Kanslist - - 16 45
Administrativ assistent - - 10 51
Idrottskonsulent 233 173 208 24
Idrottstränare - - 53 924
Idrottsinstruktör - - 43 263
Personlig tränare - - 3 5
Workoutinstruktör - - 5 82

Tidsperiod

 

Källa: AF 2012  
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Utlysta idrottstjänster på Riksidrottsförbundets hemsida  
Det är stora skillnader mellan de tjänster som utlyses via Arbetsför-
medlingen och de som utlyses via Riksidrottsförbundets hemsida. 
Först och främst utlyses relativt sett fler chefstjänster på Riksidrotts-
förbundets hemsida. Vidare är det nästan bara tjänster inom idrotts-
föreningar och idrottsförbund som utlyses här. Slutligen rör utlys-
ningarna på Riksidrottsförbundets hemsida främst allmänna tjänster 
såsom administratör, projektledare, kommunikatör, koordinator, 
IT-medarbetare osv.  

Tabell 4.15. Förekomsten av utlysningar inom olika yrkeskategorier  
på Riksidrottsförbundets hemsida 2007–2011, kategorier med minst två 
utlysningar. 

Kategori Antal Kategori Antal
Administratör 47 Ekonomichef 6
Förbundschef 39 Marknadschef 6
Utvecklingskonsulent 36 Ekonom 5
Projektledare 28 IT-utvecklare 5

Klubbchef 5
Organisationschef 5

Sportchef 17 Tävlingskonsulent 4
Tävlingskonsulent 16 Utbildningschef 4
Tränare/Instruktör 14 Fysiolog 3
Koordinator 11 Landslagschef 3
Kommunikationschef 9 Marknadsförare 3
Utbildningskonsulent 8
FoU-medarbetare 7
Idrottskonsulent 7 IT-chef 2
IT-medarbetare 7

2
Informations- 
koordinator

Kommunikatör/ 
Informatör 22

 
Källa: RF 2012 
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Yrkesroller 
Baserat på utlysta idrottstjänster via Arbetsförmedlingen (1999–
2011) och Riksidrottsförbundet (2007–2011) har en schematisk 
översikt över vanliga tjänster inom idrottsorganisationer utformats 
(se tabell 4.16). 

Översikten är såväl empiriskt som teoretiskt grundad. Den är 
strukturerad utifrån de teoretiska faktorerna organisationstyp och 
organisationsnivå. Därefter har olika yrkesroller utifrån det empi-
riska underlaget placerats in på olika platser i översikten, beroende 
på hur de förhåller sig till ovanstående faktorer.  

Många av yrkesrollerna återfinns i flera olika organisationstyper. 
Exempelvis finns det ekonomiansvariga inom samtliga organisat-
ionstyper. Däremot är det inte säkert att samma yrkesroll alltid har 
samma benämning inom olika organisationstyper, även om de i 
princip har samma funktion. Exempelvis benämns verksamhetschef 
vanligtvis för klubbdirektör i föreningar, generalsekreterare i för-
bund, fritidschef i fritidsförvaltningar, och verkställande direktör 
(VD) i företag.  

Det finns också yrkesroller som i stort sett endast förekommer i en 
eller några av de olika organisationstyperna. Exempelvis finns fri-
tidschefer endast i fritidsförvaltningar och sportchefen i regel endast 
inom föreningar och förbund. Därtill finns det yrkesroller som 
återfinns inom samtliga organisationstyper, men som är betydligt 
vanligare i någon eller några av dem, exempelvis workoutinstruktö-
rer som återfinns inom samtliga organisationstyper, men som är 
vanligast inom företag (exempelvis gym) och föreningar med hälso-
profil (såsom Friskis och Svettis).   
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Tabell 4.16. Översikt över centrala yrkesroller på idrottsfältet gruppe-
rade på organisationsteoretiska aspekter (samhällssektor samt organi-
sationstyp och -nivå). 

Offentlig sektor Kommersiell sektor
Förening Förbund Förvaltning Företag

Verksamhetschef Verksamhetschef Verksamhetschef Verksamhetschef
(Klubbdirektör) (Genrelasekr.) (Fritidschef) (VD)

Områdesansvarig Områdesansvarig Områdesansvarig Områdesansvarig
  (Ekonomi)   (Ekonomi)   (Ekonomi)   (Ekonomi)
  (Marknad)   (Marknad)   (Marknad)   (Marknad)
  (Kommunik.)   (Kommunik.)   (Kommunik.)   (Kommunik.)
  (Sportchef)   (Förbundskapten)   (Fritidchef)   (Platschef)

  (Sportchef)   (Badmästare)
Konsulent Konsulent Konsulent Konsulent
  (Idrott)   (Idrott)   (Friskvård)   (Motion)
  (Motion)   (Motion)   (Utbildning)   (Friskvård)
Projektledare Projektledare Projektledare Projektledare

Områdesoperativ Områdesoperativ Områdesoperativ Områdesoperativ
  (Ekonomi)   (Ekonomi)   (Ekonomi)   (Ekonomi)
  (Kommunik.)   (Kommunik.)   (Kommunik.)   (Kommunik.)
  (IT)   (IT)   (IT)   (IT)
  (Marknad)   (Marknad)   (Marknad)   (Marknad)
  (Anläggning)   (Anläggning)   (Anläggning)   (Anläggning)
Idrottsledare Idrottsledare Idrottsledare Idrottsledare

Fritidsledare
Tränare Tränare Tränare (barn) Tränare
Workout- Workout- Workout- Workout- 
  instruktör   instruktör   instruktör   instruktör
Grupptränings- Grupptränings- Grupptränings- Grupptränings- 
  instruktör   instruktör   instruktör   instruktör
Personlig Personlig Personlig Personlig
  tränare (PT)   tränare (PT)   tränare (PT)   tränare (PT)
Simlärare Simlärare Simlärare Simlärare
Ridlärare Ridlärare Ridlärare Ridlärare
Skidlärare Skidlärare Skidlärare Skidlärare
Vaktmästare Vaktmästare Vaktmästare Vaktmästare
Restaurang- Restaurang- Restaurang- Restaurang-
  personal   personal   personal   personal
Säljare Säljare Säljare Säljare

Ideell sektor

Strategisk nivå

Mellannivå

Operativ nivå

 
(Yrkesroller i ljusgrå nyans förekommer inom respektive organisationsform men 
är ovanligare här sett i relation till yrkesroller i helsvart. Yrkesroller under det 
nedre strecket har inte analyserats utförligare i denna studie.) 

Sammanställning utifrån utlysta tjänster via AF (1999–2011) och RF (2007–
2011). 
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Kunskapsefterfrågan för olika yrkesroller 
I syfte att få en fördjupad bild av kunskapen och i vidare mening 
kompetenser som efterfrågas i utlysningar för olika typer av idrotts-
tjänster, har ett antal centrala yrkesroller identifierats och studerats 
närmare. I tabell 4.17 finns en översikt över dessa.69 Yrkesrollerna 
ska ses som idealtyper och är konstruerade för att sammanfatta 
studiens empiriska resultat.  

Redogörelserna för yrkesrollerna är uppbyggda på liknande sätt. 
Först kommer en beskrivning av yrkesrollens arbetsuppgifter, följt 
av en redogörelse för vilka kompetenser som efterfrågas för yrkesrol-
len, omfattande attityd, erfarenhet, färdigheter och kunskap.70 Av-
slutningsvis beskrivs vilken utbildningsbakgrund som efterfrågas för 
yrkesrollen i fråga.  

Detta avsnitt kan läsas kontinuerligt från a till ö, men eftersom det 
har hög detaljnivå hanteras det med fördel som en uppslagskatalog, i 
vilken man kan slå upp och läsa om kunskaps- och kompetensefter-
frågan för olika yrkesroller. 

Tabell 4.17. Översikt över analyserade yrkesroller. 

Strategisk nivå
Verksamhetschef

Mellannivå
Ekonomiansvarig Sportchef
Kommunikationsansvarig Konsulent
Marknadsansvarig Projektledare
Platschef på gym

Operativ nivå
Ekonomioperativ Tränare
Kommunikationsoperativ Sim-, skid- och ridlärare
IT-operativ Personlig tränare (PT)
Marknadsoperativ Gruppträningsinstruktör
Administratör Tränare/ledare inom   

kommersiell barnidrottForskning och utvecklings-
operativ  
Källa: AF och RF 2012 

                                                  
69 Yrkesroller på operativ nivå inom verksamhetsområdet anläggningar (ex. vaktmästare) har exklude-
rats i fördjupningen (även om de är talrika) eftersom akademiska idrottsutbildningar i första hand inte 
riktar sig mot dessa yrkesroller. 
70 Kompetensdimensionen kontakter har utelämnats då det sällan till aldrig resoneras om denna i 
utlysningar – annat än indirekt via övriga kompetenser, såsom att ha social kompetens. 
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Verksamhetschef 
Chefer för idrottsorganisationer har olika benämningar beroende på 
vilken organisationstyp det rör sig om. Föreningar har klubbdirektö-
rer, förbund generalsekreterare, företag verkställande direktörer och 
fritidsförvaltningar fritidschefer. Även om benämningarna varierar 
har de ofta liknande arbetsuppgifter och det efterfrågas ofta lik-
nande kompetenser för tjänster som dessa.  

Verksamhetschefens arbetsuppgifter omfattar att planera och 
driva verksamheten, utvecklingsarbete och ansvara för ekonomin. 
Utåtriktat arbete som att bygga nätverk och företräda organisation-
en är också viktiga uppgifter. Sökande till tjänst som verksamhets-
chef ska gärna (a) ha social kompetens och vara driven, lyhörd och 
målinriktad, (b) ha erfarenhet av ledarskap, politiskt arbete och 
projektledning, (c) kunna samarbeta och kommunicera, (d) ha kun-
skap om ekonomi, idrottsrörelsen och idrottspolitik och (e) ha högre 
utbildning, även om någon specifik utbildningstyp sällan efterfrågas. 

Särskilt utmärkande för klubbdirektörer är betoningen på erfa-
renhet av föreningsarbete. För generalsekreterare i specialidrottsför-
bund är det ekonomiska området centralt. För generalsekreterare i 
distriktsidrottsförbund är det särskilt viktigt att kunna nätverka. För 
fritidschefer är vikten av akademisk utbildning framträdande. An-
nonserna för företagschefer var för få för att man skulle kunna se 
några kvalitativa tendenser. 

Områdesansvariga 
Inom mer komplexa idrottsorganisationer finns det inte sällan chefer 
eller ansvariga för olika delar av verksamheten. Områdes-ansvariga 
ansvarar ofta för antingen en administrativ funktion eller ett verk-
samhetsområde. Vanligast förekommande ansvariga för olika admi-
nistrativa funktioner är ekonomi- och kommunikationsansvariga. 
Marknadsansvariga och sportchefer är vanligast när det gäller olika 
verksamhetsområden.  

För samtliga områdesansvariga är attityd den mest efterfrågade 
kompetensdimensionen, följd av erfarenhet, färdigheter och kun-
skap. 
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Ekonomiansvarig 
Ekonomiansvariga har naturligtvis främst arbetsuppgifter som rör 
ekonomifrågor såsom arbete med budget, bokslut och löneadminist-
ration. Sökande till tjänst som ekonomiansvarig ska gärna (a) vara 
strukturerad och serviceminded, (b) ha erfarenhet av ovanstående 
arbetsuppgifter och av arbete med ideella idrottsorganisationer, (c) 
kunna samarbeta och arbeta självständigt, (d) ha kunskap om da-
torprogram för ekonomihantering och (e) vara högskoleutbildad 
inom det ekonomiska området. 

Kommunikationsansvarig 
Kommunikationsansvarig har naturligt nog främst arbetsuppgifter 
som rör informations- och kommunikationsfrågor såsom att produ-
cera informationsmaterial, hantera mediekontakter och vara webb-
redaktör för organisationens hemsida. Sökande till tjänst som kom-
munikationsansvarig ska gärna (a) vara drivande och kreativ, (b) ha 
erfarenhet av ovanstående arbetsuppgifter, (c) kunna hålla deadlines, 
(d) ha kunskap om social medier och (e) vara högskoleutbildad inom 
området information och kommunikation. 

Marknadsansvarig 
Marknadsansvarig har i första hand arbetsuppgifter som rör försälj-
ning och marknadsföring, omfattande bland annat varumärkeshan-
tering och sponsring. Andra vanligt beskrivna arbetsuppgifter är att 
informera och kommunicera. Sökande till tjänst som marknadsan-
svarig ska gärna (a) ha social kompetens, (b) ha erfarenhet av 
ovanstående arbetsuppgifter och av arbete med ideella idrottsorgani-
sationer, (c) kunna samverka och nätverka, (d) ha kunskap om 
idrottsrörelsen samt (e) vara högskoleutbildad inom områden som 
marknad, kommunikation och försäljning. 

Sportchef 
Sportchefen är huvudansvarig för idrottsorganisationens kärnverk-
samhetsområde, det vill säga idrotten eller sporten i sig och återfinns 
främst inom större idrottsföreningar och förbund, vilka har möjlig-
het till flera anställda. 

Dessa chefer har naturligt nog i första hand arbetsuppgifter som 
handlar om att driva, leda och utveckla det sportsliga verksamhets-
området. Närmare bestämt handlar det om att arbeta med ungdoms- 
och talangfrågor, elitidrottsfrågor och landslagsfrågor. Ytterligare 
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viktiga arbetsuppgifter är att nätverka och representera organisat-
ionen externt. Sökande till tjänst som sportchef ska gärna (a) ha 
ledaregenskaper och drivkraft samt vara utåtriktad, serviceminded 
och noggrann, (b) ha erfarenhet av specialidrotten och arbete med 
ekonomifrågor, (c) kunna organisera och samarbeta, (d) ha kunskap 
om omvärlden och idrottsrörelsen och (e) ha någon form av ”rele-
vant” utbildning, ibland på akademisk nivå (efterfrågas i en av tre 
annonser) och ibland någon slags förbundsutbildning.  

Platschef på gym 
Platschef på gym har i första hand arbetsuppgifter som att ha perso-
nalansvar, arbeta med medlemstrivsel och lokalunderhåll samt att 
sälja medlemskap. Sökande till tjänst som platschef på gym ska 
gärna (a) ha ordningssinne och vara självgående, (b) ha erfarenhet 
från träningsbranschen, (c) kunna samarbeta och kommunicera och 
(d) vara utbildad, och i vissa fall licensierad, personlig tränare, 
gruppträningsinstruktör och/eller gyminstruktör. 

Konsulent 
Det finns olika typer av konsulenter på idrottsfältet, såsom utveckl-
ings-, utbildnings-, förbunds-, tävlings- och idrottskonsulenter samt 
förenings- och verksamhetsutvecklare.  

De två huvudsakliga arbetsuppgifter som konsulenter har är ut-
vecklingsarbete och utbildning. Utvecklingsarbete kan handla om 
olika slags utvecklingsarbete såsom förenings-, tävlings-, idrotts-, 
och förbundsutveckling. Andra centrala arbetsuppgifter handlar om 
att administrera och koordinera verksamheten.  

Attityd är den vanligast efterfrågade kompetensdimensionen för 
konsulenter, följd av färdigheter och erfarenhet. Sökande till tjänst 
som konsulent ska gärna (a) ha social kompetens och ordningssinne, 
samt vara driven, lyhörd, service-minded, engagerad och kreativ, (b) 
ha erfarenhet av projektledning/-arbete, föreningsarbete och idrotts-
specifik erfarenhet, (c) kunna samarbeta och nätverka, (d) ha kun-
skap om idrottsrörelsen samt (e) vara högskoleutbildad, i första 
hand via en idrottsutbildning, i andra hand en pedagogisk utbildning 
och i tredje hand en odefinierad men ”relevant” sådan. 
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Projektledare  
En annan yrkesroll, som inte sällan är inriktad på utvecklingsarbete, 
är projektledare. Projektledare har arbetsuppgifter som handlar om 
att skapa, driva, leda och utveckla projekt. Att bedriva utvecklings-
arbete samt samverka och nätverka är också mycket vanliga arbets-
uppgifter. Sett till efterfrågad kompetens är attityd följd av erfaren-
het och färdigheter de mest efterfrågade kompetensdimensionerna. 
Sökande till tjänst som projektledare ska gärna (a) vara driven och 
målinriktad, (b) ha erfarenhet av arbete inom idrottsrörelsen och 
ovanstående arbetsuppgifter, (c) kunna kommunicera och arbeta 
självständigt, (d) ha kunskap om specialidrotten och ideell verksam-
het och (e) vara högskoleutbildad inom områden som idrott, beteen-
devetenskap, pedagogik, hälsa och marknad. 

Områdesoperativa 
Inom mer komplexa idrottsorganisationer finns tjänster på operativ 
nivå inom flera administrativa funktioner, strategiska funktioner och 
verksamhetsområden. Inom administrativa funktioner finns det 
ekonomi-, kommunikations- samt IT-operativa och inom strategiska 
finns forsknings- och utvecklingsoperativa. Inom verksamhetsområ-
den finns marknadsoperativa samt tränare och instruktörer av olika 
slag. 

När det gäller kompetensefterfrågan är attityd den vanligast efter-
frågade kompetensdimensionen för ekonomi, IT- och marknadsope-
rativa. Vanligast för kommunikationsoperativa är erfarenhet. 

Forsknings- och utvecklingsoperativ 
Vanliga arbetsuppgifter för forsknings- och utvecklingsoperativa är 
arbete med forskning, utbildning och utvecklingsarbete.71 När det 
gäller kompetens efterfrågas i första hand erforderliga akademiska 
utbildningar och meriter. 

Ekonomioperativ 
Ekonomioperativa har bland annat arbetsuppgifter som bokslut, 
löneadministration, bokföring, kund- och leverantörsreskontra och 
redovisning.72 Sökande till tjänst som ekonomioperativ ska gärna (a) 
                                                  
71 Annonser inom FoU-området utgörs i första hand om utlysningar av lektors- och doktorandtjänster 
inom högskolor och universitet. 
72 Ekonomioperativa utgörs i första hand av ekonomer, men även av löneadministratörer, ekonomiassi-
stenter, ekonomiadministratörer och liknande. 
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vara driven, service-minded, noggrann och ha social kompetens, (b) 
ha erfarenhet av olika typer av affärssystem och ovanstående arbets-
uppgifter, (c) kunna kommunicera och ”hålla många bollar i luften”, 
(d) ha kunskap om bokföring och olika specifika programvaror och 
(e) ha ekonomisk utbildning på gymnasienivå. 

Kommunikationsoperativ 
Kommunikationsoperativa har bland annat arbetsuppgifter som 
hantering av organisationens hemsida, produktion av informations-
material samt hantering av mediakontakter. Sökande till tjänst som 
kommunikationsoperativ ska gärna (a) vara driven, service-minded, 
noggrann och ha social kompetens, (b) ha erfarenhet av webbpubli-
cering, projektledning och ovanstående arbetsuppgifter, (c) kunna 
skriva texter och ha stilistisk förmåga, (d) ha kunskap om specialid-
rotten och specifika programvaror och (e) vara högskoleutbildad 
inom områden som information och kommunikation och/eller me-
dia. 

IT-operativ 
IT-operativa har bland annat arbetsuppgifter som att bedriva ut-
vecklingsarbete inom data och IT-området, hantera hemsidor, arbeta 
med ”idrott online” samt sköta IT-system och stå för support.73 
Sökande till tjänst som IT-operativ ska gärna (a) vara driven, ser-
vice-minded, noggrann och ha social kompetens, (b) ha erfarenhet av 
arbete med specifika programvaror, webbaserade lösningar, arbete 
inom idrottsrörelsen och ovanstående arbetsuppgifter, (c) kunna 
samarbeta och hantera webbpubliceringsverktyg, (d) ha kunskap om 
specifika programvaror och idrottsrörelsen samt (e) vara högskole-
utbildad inom områden som IT, kommunikation och/eller journali-
stik. 

Marknadsoperativ 
Marknadsoperativa har bland annat arbetsuppgifter som att arbeta 
med försäljning, evenemang och arrangemang, marknadsföring och 
sponsring. Sökande till tjänst som marknadsoperativ ska gärna (a) 
vara driven och utåtriktad, (b) ha erfarenhet av arbete med ideella 
organisationer och ovanstående arbetsuppgifter, (c) kunna samar-
                                                  
73 Yrkesbenämningarna för IT-operativa är ganska många men likartade, såsom: webbutvecklare, 
webbredaktör, webbansvarig, IT-tekniker, Episerver-utvecklare, systemutvecklare och IT-pedagog. 
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beta och arbeta självständigt samt (d) vara utbildad inom områden 
som marknadsföring, kommunikation och/eller idrott.  

Administratör 
Här fokuseras administratörer av allmän karaktär. Administratörer 
har arbetsuppgifter som att hantera medlemskontakter, uppdatera 
hemsidor, hantera mail, administrera rese- och konferensbokningar 
och stå för telefonservice. Den mest efterfrågade kompetensdimens-
ionen i annonserna är attityd, följd av erfarenhet och färdigheter. 
Sökande till tjänst som administratör ska gärna (a) vara service-
minded, noggrann, strukturerad, flexibel och ha social kompetens, 
(b) ha erfarenhet av idrottsorganisationer, ideella organisationer och 
ovanstående arbetsuppgifter, (c) kunna uttrycka sig i tal och skrift, 
samverka och nätverka tillika organisera och arbeta självständigt, 
(d) ha kunskap om idrottsrörelsen och specialidrotten samt (e) vara 
minst gymnasieutbildad. 

Tränare och instruktörer 
Det finns olika typer av tränare och instruktörer på det breda id-
rottsfältet. Inom den ideella sektorn är det vanligt med traditionella 
idrottstränare. Även vid idrottsskolor, såsom idrottsgymnasier och 
liknande, finns traditionella tränare anställda (det är inte alltid dessa 
behöver ha en lärarutbildning). Vid de kommunala simanläggning-
arna finns simlärare (vilka ofta inte heller behöver vara lärarutbil-
dade). Kommersiella sektorns fitnessindustri har gruppträningsin-
struktörer och personliga tränare. På senare år har även tränare och 
ledare inom kommersiell barnidrott blivit vanligt.   

Kompetensmässigt är attityd den vanligast framskrivna kompe-
tensdimensionen för samtliga typer av tränare/instruktörer. 

Traditionell idrottstränare/coach 
Arbetsuppgifter för traditionella idrottstränare omfattar i huvudsak 
att planera och leda träning, leda och coacha utövare vid tävling, 
samarbeta inom idrottsorganisationer och samverka med externa 
aktörer, exempelvis skolor. Sökande till tjänst som traditionell 
idrottstränare ska gärna (a) vara ansvarstagande, driven, självständig 
liksom ha social kompetens och ett intresse för arbete med barn och 
unga, (b) ha erfarenhet av eget utövande av specialidrotten på elit-
nivå och ovanstående arbetsuppgifter, (c) kunna kommunicera, (d) 
ha kunskap om träning samt (e) ha eftergymnasial utbildning, såsom 
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specialidrottens egen tränarutbildning (i ett av tre fall) och/eller 
akademisk utbildning inom idrottsområdet och/eller det pedagogiska 
området. 

Sim-, rid- och skidlärare 
En ytterligare typ (eller typer) av tränare/instruktörer är sim-, skid- 
och ridlärare.74 Simlärare återfinns oftast i idrottsföreningar, men 
även i kommersiella företag och kommunala förvaltningar, skidlä-
rare återfinns oftast i företag, men även i föreningar och ridlärare 
finns främst i föreningar och företag. 

Sim-, skid- och ridlärare har i första hand arbetsuppgifter som 
handlar om att lära ut och instruera inom sin respektive idrott.  

Utlysningarna för dessa instruktörsroller är ofta mycket kortfat-
tade och behandlar sällan olika kompetensdimensioner. I de fall 
attityd, erfarenhet, färdigheter och kunskap behandlas liknar de i 
stor utsträckning den efterfrågan som gäller för traditionella id-
rottstränare. Allt som oftast efterfrågas att de sökande ska ha in-
struktörsutbildningar inom sin respektive idrott.75 

Gruppträningsinstruktör 
Gruppträningsinstruktörens huvudsakliga arbetsuppgifter är att 
planera träning, instruera grupper i träning och att sälja träning och 
medlemskap. Sökande till tjänst som gruppträningsinstruktör ska 
gärna (a) vara glad, energisk, ansvarstagande, driven och självstän-
dig, (b) ha egen träningserfarenhet och erfarenhet av ovanstående 
arbetsuppgifter, (c) kunna inspirera och förmedla glädje samt (d) ha 
någon form av utbildning inom gruppträning och ibland personlig 
tränarutbildning. 

Personlig tränare 
Personliga tränare har arbetsuppgifter som att planera, leda och 
instruera vid träning samt att sälja träning och medlemskap. Sö-
kande till tjänst som personlig tränare ska gärna (a) vara säljande, 
                                                  
74 Denna studie omfattar inte traditionella idrottslärare, dvs. de lärare som är aktiva inom skolämnet 
Idrott och hälsa, och där de flesta är utbildade lärare. Det finns dock en rad idrottsinstruktörer på 
idrottsfältet som arbetar med att lära ut idrottsfärdigheter på ett sätt liknande traditionella idrottsträ-
nare, vilka går under benämningar såsom sim-, skid- och ridlärare. I normalfallet krävs ingen tradition-
ell lärarutbildning för att bli sim-, skid- eller ridlärare. Dessa instruktörskategorier ska oftast ha gått 
förbundsutbildningar inom sin respektive idrott. 
75 Inom simningen står oftast Svenska simförbundet för denna, inom skidsporten anordnas utbildningar 
av Svenska skidförbundet, Svenska liftanläggningars organisation och Friluftsfrämjandet och inom 
ridsporten har Svenska ridsportförbundet utbildningar. 
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ansvarstagande, driven och självständig, (b) ha erfarenhet av 
ovanstående arbetsuppgifter, (c) kunna hantera kunder profession-
ellt, arbeta säljande och skapa goda kundrelationer, (d) ha kunskap 
om träning och träningsfysiologi samt (e) vara utbildad och licensie-
rad personlig tränare. 

Tränare/instruktörer inom kommersiell barnidrott 
Tränare inom kommersiell barnidrott har arbetsuppgifter som att 
planera och leda träning för barn och unga, omfattande att inspi-
rera, stimulera, hjälpa och stötta dessa. Sökande till tjänst som 
tränare inom kommersiell barnidrott ska gärna (a) vara ansvarsta-
gande, driven, självständig och ha ett intresse för arbete med barn 
och unga samt (b) ha erfarenhet av att leda barn och unga, tillika 
egen idrottsutövning och idrottsträning (någon specifik utbildnings-
bakgrund efterfrågas inte för denna tränarkategori). 

I Bilaga 3 återfinns en översikt över framträdande kunskapsområden 
för olika yrkesroller.  

Övergripande iakttagelser vid analys av yrkesroller 
I utlysningar av tjänster för samtliga yrkesroller är det i första hand 
attityder av olika slag som efterfrågas, följt av erfarenhet, färdigheter 
och kunskap.  

Att vara driven och självständig är mycket efterfrågade attityder 
för många av de studerade yrkesrollerna. Särskilt viktigt är detta för 
yrkesroller på strategisk nivå. För yrkesroller på operativ nivå är det 
därtill viktigt att sökande är serviceminded och organise-
rade/strukturerade. Social kompetens och förmåga att nätverka och 
samarbeta är också återkommande teman i tjänsteutlysningar för de 
flesta av yrkesrollerna.  

Intressant nog är det viktigt att sökande till samtliga typer av trä-
nar-/instruktörstjänster ska vara intresserade, engagerade och posi-
tiva, detta särskilt som det verkar visa på betydelsen av att vara 
känslomässigt investerad som tränare/instruktör. Här kan det också 
vara värt att nämna att Jennifer Smith Maguire i en artikel som 
publicerades 2001 uppmärksammade personlighetens och utseendets 
betydelse i rollen som personlig tränare.  

När det gäller efterfrågan på kunskap kan konstateras att efterfrå-
gan på kunskap som direkt handlar om idrott är relativt vanligt. Ett 
exempel på detta är kunskap om idrottsrörelsen, som är vanligt 
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efterfrågat för yrkesrollerna verksamhetschef, marknadsansvarig, 
sportchef och konsulent. Ett annat exempel är kunskap om ideella 
organisationer, som är vanligt efterfrågat för yrkesrollerna mark-
nadsansvarig, sportchef och konsulent. Kunskap som direkt handlar 
om idrott efterfrågas i minst utsträckning för yrkesroller i administ-
rativa funktioner på operativ nivå såsom ekonomi-, kommunikat-
ions- och IT-operativa.  

På ett övergripande plan är det slående hur viktigt attityder och 
personliga egenskaper verkar vara när idrottsorganisationer söker 
nya medarbetare (inte för att jag tror att detta skulle se annorlunda 
ut på andra områden/fält än idrottens). Hur du är framstår av utlys-
ningarna att döma som betydligt mer essentiellt än vad du kan (har 
kunskap om). 

En annan iakttagelse värd att notera är att det är stort fokus på att 
kunna göra saker – handla, agera och genomföra saker. Det är alltså 
prioriterat att ha färdigheter och kunna agera framför att besitta 
teoretisk kunskap. Till detta resonemang ska dock läggas att teore-
tisk kunskap ofta är en förutsättning för lämpligt/välinformerat/ 
produktivt/effektivt agerande. 

Slutsatser 

Idrottens arbetsmarknad – ett svårgripbart fenomen 
När det kommer till idrottens arbetsmarknad är det svårt att göra 
generella konstateranden. En anledning till detta är att idrottsorgani-
sationer kommer i så många olika former.  

Det finns ideella idrottsföreningar, idrottsföretag och offentliga 
förvaltningar med idrottsverksamhet. De olika organisationstyperna 
har olika mål med sina verksamheter och olika förutsättningar för 
att ha anställd personal.  

Idrottsorganisationer varierar dessutom med avseende på kom-
plexitet och vilka organisatoriska nivåer och verksamhetsinriktning-
ar de omfattar. Det finns allt i från den ”enkla” ideella idrottsför-
eningen med en deltidsanställd kanslist som tvingas att ensam han-
tera klubbens verksamhet, till det stora och ”komplexa” kommersi-
ella företaget med hundratals anställda och långtgående arbetsdel-
ning. 

Att yrkesroller inom idrottsorganisationer varierar avseende orga-
nisationernas komplexitet och differentiering är också något som 
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uppmärksammats på ett internationellt plan, av exempelvis Dieter 
Horch och Norbert Schüttes (2003) vilka har studerat sport mana-
gers kompetenser i tyska idrottsföreningar och -förbund. 

Ökning av antalet anställda inom idrottssektorn 
Under perioden 1993–2011 mer än fördubblades antalet anställda 
inom idrottsorganisationer. Ökningen kan också ses i antalet utlysta 
tjänster inom idrottssektorn. Under perioden 1999–2011 mer än 
fyrdubblades antalet idrottsrelaterade utlysningar hos Arbetsför-
medlingen. Den största ökningen skedde under åren 2010 och 2011. 

Även om antalet utlysta tjänster har ökat kraftigt på senare år, 
handlar det dock i första hand om tidsbegränsade deltidsanställning-
ar. Därtill kommer de flesta utlysningarna från kommersiella trä-
ningsföretag. Utlysningar av heltidstjänster har legat på en mer 
konstant nivå medan tillsvidareanställningar har fördubblats under 
den studerade perioden. 

Resultaten ligger också i linje med vad Jean Camy (2006) kommit 
fram till på europeisk nivå. Camy visar hur antalet anställda i id-
rottssektorn i Europa har tredubblats sedan 1980. Han visar därtill 
att Sverige har en särskilt hög andel av populationen anställd i 
sektorn (tredje högst av 24 undersökta länder). 

Mer än 30 000 anställda – relativt jämnt fördelade på ideell, offent-
lig och kommersiell sektor (uppskattningsvis) 
Att bedöma antalet anställda inom idrottsorganisationer i Sverige är 
inte enkelt. Flera faktorer vållar osäkerhet. Det huvudsakliga pro-
blemet handlar om vad som är att betrakta som idrottsorganisation-
er – och även om denna faktor hålls konstant genom olika be-
greppsbestämningar finns det utrymme för tolkning. I denna studie 
definieras idrottsorganisationer som organisationer i vilka idrott är 
huvudsakligt eller ett centralt verksamhetsområde (i enlighet med 
SNI-statistiken). Datamaterialet kommer dock från olika källor, 
såsom SCB, SKL, Allabolag.se och Arbetsförmedlingen, och det finns 
vissa skillnader mellan hur dessa tolkar vad som är att betrakta som 
idrottsorganisationer.  

Ovanstående beaktat görs här ett försök till uppskattning av id-
rottssektorns omfattning i antal anställningar. Det finns för närva-
rande uppskattningsvis 10 000 anställda i den ideella sektorns cirka 
20 000 idrottsföreningar och idrottsförbund.  
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Det finns också en hel del anställda i offentlig sektor. Även här är 
det svårt att avgöra antalet anställda. Det finns dock cirka 4 500 
fritidsledare och sammanlagt cirka 2 500 anställda med någon av 
yrkesetiketterna badpersonal, badmästare, fritids-/turistkonsulent 
eller turism-/fritidsarbetare. Därtill finns det cirka 3 300 anställda 
inom personalgruppen administration vid landets kultur-, turism- 
och fritidsförvaltningar. Även inom offentlig sektor finns det alltså 
uppskattningsvis cirka 10 000 anställda med idrottsrelaterade yrkes-
roller. 

När det gäller kommersiell sektor är det svårare att uppskatta an-
talet anställda inom idrottsverksamheter. Å ena sidan finns dubbelt 
så många idrottsföreningar/-förbund som det finns idrottsföretag. Å 
andra sidan har idrottsföretag i större utsträckning anställda. Kom-
mersiell sektor omfattar uppskattningsvis över 10 000 anställda 
inom idrottsrelaterad verksamhet (observera här att denna avhand-
ling i första hand omfattar kommersiella idrottsorganisationer vilka 
har idrott som huvudsakligt verksamhetsområde – det finns ett ytter-
ligare mörkertal). 

Det totala antalet anställda inom idrottsorganisationer (organisat-
ioner som studeras här) uppgår till uppskattningsvis över 30 000 
anställda (2011). Notera dock att denna uppskattning omfattar 
samtliga anställningar inom idrottsorganisationer – oavsett kvalifi-
kationskrav, arbetsuppgifter samt i vilken utsträckning det rör sig 
om tidsbegränsade eller tillsvidareanställningar.  

Yrkesrollerna i organisationerna varierar  
Organisationer kan ha olikartade yrkesroller och beteckningar. 
Föreningar har exempelvis klubbdirektörer, förbund generalsekrete-
rare eller förbundschefer, fritidsförvaltningar fritidschefer eller 
fritidsdirektörer och företag verkställande direktörer.  

När det gäller ansvariga och operativa inom administrativa funkt-
ioner såsom ekonomi och kommunikation har de olika organisat-
ionstyperna stora likheter i vilka yrkesroller som finns. Det finns 
exempelvis ekonomi- och kommunikationsansvariga samt operativa 
ekonomer och kommunikatörer inom samtliga organisationstyper.  

När det gäller yrkesroller inom strategiska funktioner samt inom 
kärnverksamhetsområdet idrott/sport finns det å andra sidan stora 
olikheter mellan organisationstyperna. Exempelvis är utvecklings- 
och utbildningskonsulenter mycket vanliga i idrottsförbundens 
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utvecklings- och utbildningsfunktioner. Traditionella idrottstränare 
är vanliga inom idrottsföreningarnas kärnverksamhet. Detsamma 
gäller för gruppträningsinstruktörerna och de personliga tränarna 
inom gymkedjornas verksamhet, och inom kommunala verksamhet-
er finns yrkesroller som fritidsledare och simlärare. 

Kunskaps- och kompetensefterfrågan samt beskrivningar av ar-
betsuppgifter varierar i stor utsträckning mellan olika yrkesroller.  

Framträdande yrkesroller 
I Arbetsförmedlingens statistik över utlysta tjänster dominerar tjäns-
ter som idrottskonsulent och idrottstränare/instruktör. Dessa kan 
sägas vara de två vanligaste yrkesrollerna på idrottens arbetsmark-
nad. 

Den brokiga floran av yrkesroller på idrottens arbetsmarknad kan 
delas in fyra olika kategorier baserat på organisatorisk nivå och 
huruvida idrott är ett centralt kunskapsområde för yrkesrollen.  

Tabell 4.18. Yrkesroller kategoriserade med avseende på om id-
rott/sport är primärt efterfrågat kunskapsområde, samt om yrkesroller-
na befinner sig på strategisk/mellannivå eller operativ nivå. 

Idrott/sport primärt Annat område primärt

A C
Konsulent Verksamhetschef
Sportchef Ekonomiansvarig
Idrottsforskare Kommunikationsansvarig

Marknadsansvarig
Platschef på gym
Projektledare

B D
Tränare/instruktör Ekonomioperativ
Sim-, skid-, ridlärare Kommunikationsoperativ
Gruppträningsinstruktör IT-operativ
Personlig tränare Marknadsoperativ

Administratör
(Anläggningsoperativ)
(Försäljare)
(Servicepersonal)

Tränare i kommersiell 
barnidrott

Strategisk 
nivå

Operativ 
nivå

 

Yrkesroller i kategori B är de som i störst utsträckning arbetar nära 
den faktiska idrottsaktiviteten, som tränare eller instruktörer av 
olika slag. Yrkesrollerna i övriga kategorier har oftare arbetsuppgif-
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ter som är indirekt kopplade till faktisk idrottsverksamhet, såsom 
ekonomi, marknad, ledning eller kommunikation.  

Efterfrågan på idrottsspecifik kunskap är naturligt nog som störst 
för yrkesroller i kategori A och B. Även om idrott inte är primärt 
kunskapsområde för yrkesroller i kategori C efterfrågas dock id-
rottsspecifik kunskap relativt ofta även för dessa yrkesroller. Det 
efterfrågas relativt sällan idrottsspecifik kunskap för yrkesroller i 
kategori D, även om marknadsoperativa är något av ett undantag 
här.  

Efterfrågan på akademisk utbildning är vanligare för yrkesroller i 
kategori A och C (strategisk nivå). Det är relativt vanligt även för 
yrkesroller i kategori D, men då ofta inom respektive specialistom-
råde.  

För yrkesroller i kategori B är det relativt vanligt att det efterfrå-
gas tränarutbildningar inom specialidrottsförbund, gruppträningsin-
struktörsutbildningar, personlig tränare-utbildningar och andra slags 
instruktörsutbildningar, vilka i regel äger rum vid sidan av det aka-
demiska systemet.  

Det ska dock poängteras att det efterfrågas arbetskraft som har 
akademisk idrottsutbildning inom samtliga ovanstående kategorier 
av yrkesroller.  

Idrottsorganisationer – olika syften och barn av olika tider  
Idrottens arbetsmarknad spänner över samtliga (formella) samhälls-
sektorer. Organisationstyper i olika samhällssektorer varierar avse-
ende historia och syften med dess verksamheter. Då olika typer av 
idrottsorganisationer har uppstått och utvecklats under skilda tidse-
poker har de som en konsekvens av förhållanden i rådande tider 
antagit specifika former och egenskaper (jfr Liedman 1988).  

Många av den ideella sektorns idrottsföreningar har en lång histo-
ria. De äldsta bildades under tidigt 1900-tal. Inom ideell sektor är 
syftet med verksamheten vanligen att tillgodose sina medlemmars 
intressen. De första kommunala fritidsförvaltningarna uppstod i sin 
tur under 1950-talet. I offentlig sektor är förvaltningarnas syften 
vanligen att ge service åt sina medborgare. Idrottsföretag blev allt 
vanligare under 1990-talet och 2000-talets första årtionde och i 
kommersiell sektor är målet oftast att skapa ekonomisk vinst.  

Att en typ av idrottsorganisationer uppstått i en viss tid, och där-
med påverkats av tidens dominerande idéer, innebär dock inte att 
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organisationstypen för all framtid är helt beroende av dessa idéer 
och immun mot förändringar. Som exempel har den typiska idrotts-
föreningen förändrats över tid och ser mycket annorlunda ut idag 
jämfört med hur den såg ut vid tidigt 1900-tal – inte minst i ideolo-
gisk bemärkelse. Exempelvis finns det föreningar idag som (a) bedri-
ver kontrollerad och rationell träning i strävan efter ständigt förbätt-
rade sportsliga resultat, (b) tycker verksamheten är viktig då den 
förser bygdens ungdomar med hälsosam fysisk aktivitet, meningsfull 
fritidssysselsättning och sunda (demokratiska) värderingar, (c) anser 
det viktigt med rättvis, jämlik och jämställd verksamhet samt (d) har 
en affärsplan och bedriver verksamheten, inte minst ekonomistyr-
ningen, utifrån en affärsmodell. Dessa olikartade ambitioner har 
också rötter i samhällsideologier av olika tider.   

Idrottens skiftande framträdelseformer 
Idrott som fenomen framträder olikartat beroende på vart fokus 
riktas på idrottens arbetsmarknad.  

Inte minst varierar idrottens syften, mål, verksamhetsformer, ar-
betskraftsbehov samt kunskaps- och kompetensbehov beroende på 
vilka typer av idrottsorganisationer det handlar om, och i vilka 
samhällssektorer dessa verkar.  

Som exempel är det stor skillnad på idrotten såsom den framträ-
der genom de traditionella idrottsföreningarnas verksamheter, jäm-
fört genom de kommersiella fitness- och hälsoföretagens verksam-
heter. 

Akademisering – praktikfältet (arbetsmarknaden) 
Idrottens arbetsmarknad, eller praktikfält, utgörs av en heterogen 
skara av organisationstyper – från hundraåriga idrottsföreningar till 
halvsekelgamla fritidsförvaltningar till nystartade idrottsföretag, och 
arbetskraftsbehovet inom dessa ser naturligtvis olikartat ut.  

Anställningar på idrottens arbetsmarknad har förvisso ökat kraf-
tigt på senare år. Merparten av ökningen utgörs dock av tidsbegrän-
sade anställningar och/eller deltidsanställningar, de flesta av dem i 
kommersiell sektor. För merparten av dessa efterfrågas inte heller 
vare sig akademisk utbildning generellt eller idrottsvetenskaplig 
utbildning specifikt.  

Däremot finns det en i omfattning relativt stabil efterfrågan när 
det gäller varaktiga heltidsanställningar (ca 300–400 utlysningar om 
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året på senare år, via Arbetsförmedlingen). För dessa tjänster är det 
betydligt vanligare med i första hand efterfrågan på akademisk 
utbildning i allmänhet, men det är inte heller ovanligt att specifika 
idrottsutbildningar efterfrågas för tjänster som dessa. Här ska dock 
tilläggas att idrottsutbildning ofta efterfrågas som ett exempel på 
flera lämpliga utbildningsbakgrunder.  

Arbetsmarknaden omfattar många olika yrkesroller och den ve-
tenskapliga kunskapens status har naturligtvis varierande status för 
skilda yrkesroller. För de två yrkesroller för vilka det finns överläg-
set flest tjänsteutlysningar – tränare och konsulenter, skiljer sig 
efterfrågan på akademisk bakgrund tydligt åt. Det är betydligt 
vanligare med efterfrågan på akademisk kunskap för den sist-
nämnda. Generellt sett är det vanligare med efterfrågan på akade-
misk kunskap på högre strategiska nivåer i organisationerna, samt 
inom vissa specifika verksamhetsområden (såsom ekonomi, kom-
munikation och marknad). För yrkesroller närmast den faktiska 
idrottsaktiviteten, dvs. på operativ nivå inom idrott som verksam-
hetsområde, är det dock relativt ovanligt med efterfrågan på akade-
misk bakgrund.  
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DEL IV: 
RELATIONEN MELLAN FORSKNING, 
UTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD 

Inledning 

Akademiseringen av ett kunskapsområde handlar om den vetenskap-
liga kunskapens egenskaper, omfattning och betydelse inom are-
norna forskning, utbildning och på praktikfältet (arbetsmarknaden) 
– samt relationen dem emellan. 

I de tre föregående empiriska delstudierna har idrottsforskning, 
akademiska idrottsutbildningar och idrottens arbetsmarknad kart-
lagts och analyserats. I denna fjärde del sammanförs resultaten av de 
empiriska delstudierna i en analys av relationerna dem emellan. 

Relationen mellan forskning, utbildning och arbetsmarknad 

Hur ser nu relationen ut mellan dessa tre arenor, eller delsystem (se 
Dellgran & Höjer 2000:44)? Vari består likheter och skillnader 
mellan den vetenskapliga kunskap som har producerats inom id-
rottsforskning, förmedlats genom akademiska idrottsutbildningar 
och efterfrågats på idrottens arbetsmarknad? 

Relationen mellan forskning och utbildning 

Om vi inledningsvis studerar relationen mellan forskning och utbild-
ning, inställer sig frågan om dagens idrottsutbildningar lär ut den 
kunskap som idrottsforskningen genererar. Svaret är både ja och nej.  
På vissa områden finns det tydliga samband. I ämnen som pedago-
gik, psykologi, hälsa, medicin och fysiologi bedrivs det mycket 
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idrottsforskning och utbildning med likartade utgångspunkter och 
analyser. Gemensamt är vidare att både forskningen och utbild-
ningsmomenten i stor utsträckning rör praktisk/konkret idrottsutöv-
ning och prestationsutveckling utifrån främjande och positivistiska 
traditioner. Mer konkret handlar det om ämnen och traditioner med 
hög relevans för landets idrottstränar- och coaching-utbildningar.  

En förklaring till forskningens och utbildningarnas nära band på 
detta område är givetvis idrottslärarutbildningens tvåhundraåriga 
historia i Sverige. När idrottsforskningen inom humaniora och 
samhälle kom igång på allvar under 1970-talet var den i de flesta fall 
kopplad till pedagogiska institutioner med idrottslärarutbildningar. 
Det fanns därmed redan utbildnings- och forskningsmiljöer som 
redan utvecklade den idrottsliga praktiken – om än med fokus på 
skolsektorn. Mycket av detta kunde nu relativt smärtfritt översättas 
till de nya utbildningarna, med målet att utbilda ledare och instruk-
törer/tränare för idrottsrörelsens föreningar och förbund.76  

De traditionella tränarutbildningarna har med andra ord ett nära 
släktskap med idrottslärarutbildningarna och kan närmast ses som 
syskon till dessa (jfr Foucault [1975] 1987). 

Tränar- och instruktörssysslans förgreningar 
Ovanstående forsknings- och utbildningsområden har alltså en 
relativt lång och i viss mening gemensam historia. Områdena kan 
sägas ha varit tätt ”sammanvävda” under lång tid. De senaste 15 
åren syns dock en utveckling som kommit att utmana detta ”symbi-
otiska” förhållande. Idag finns det inriktningar och ambitioner inom 
sport coaching-utbildningar som delvis ligger ganska långt ifrån 
1900-talets traditionella idrottsinstruktörs-/tränarroller. Inom da-
gens sport coaching-utbildningar talas det alltmer om att även ut-
bilda instruktörer och tränare/coacher (och entreprenörer) för den 
kommersiella gym-, fitness- och hälsoindustrin. 

Denna begynnande delning i två ”grenar” kan delvis förklaras 
med att de två inriktningarna bygger på olikartade logiker. De 
traditionella tränarutbildningarna bygger i stor utsträckning på en 
folkrörelselogik inom vilken självständighet, altruism, ideologiska 
                                                  
76 De nya utbildningarna betecknades inledningsvis som idrottspedagogiska utbildningar. Med tiden 
kom de dock att utvecklas och under sent 1990-tal och tidigt 2000-tal kom de att omformas till 
idrottsvetenskapliga och tränarutbildningar. Vid denna tid tillkom också nya, liknande utbildningar vid 
en rad lärosäten runt om i landet. 
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inslag och ideellt arbete utgör centrala element (jfr Wijkström & 
Lundström 2002:79, SOU 2008:59, s. 60). Detta i kombination med 
en välfärdslogik (se exempelvis Bauman 1999:67–92, Brante 
2010:93–100), vilken de fått i arv genom sitt nära släktskap med 
idrottslärarutbildningarna.77  

Utbildningarna som arbetar mer i riktning mot att utbilda instruk-
törer och coacher för den kommersiella fitness- och hälsoindustrin 
bygger i större utsträckning på en nyare marknadslogik (jfr Hellberg 
2002:286–287).78  

Möjligen kan denna begynnande förgrening innebära ett problem. 
Behöver instruktörer och tränare inom fitness- och hälsoindustrin 
samma eller liknande kunskap och kompetenser som tränare och 
instruktörer inom den traditionella föreningsidrotten – eller handlar 
det om så pass disparata yrkesroller, att de svårligen kan (eller bör) 
förenas i en och samma utbildning? De mycket speciella förutsätt-
ningarna för tränar- och instruktörsrollen inom den kommersiella 
fitness- och hälsoindustrin diskuterar Jennifer Smith Maguire i 
artikeln Fit and Flexible: The Fitness Industry, Personal Trainers and 
Emotional Service Labor (2001), där hon menar att anställda inom 
sektorns företag måste hantera många olika roller, såsom instruktö-
rer för företags klienter, mäklare mellan klienter och företaget, samt 
entreprenörer med en personlig kundbas och eget varumärke.  

Om det skulle vara så – att det borde finnas två tydliga och skilda 
utbildningsspår när det gäller sport coaching (för traditionella id-
rottstränare respektive instruktörer för gym-/fitness-/hälsoindustrin) 
– hur åstadkommer man då en delning i två grenar inom ramarna 
för en starkt reproducerande struktur/institution, som är så tydligt 
inriktad på en av dem (kommer institutionens aktörer med sina 
investeringar och intressen att ”tillåta” en sådan utveckling utan 
motstånd)? 

Här finns en klar risk att utvecklingen kommer att ta tid, då det 
finns etablerade institutioner och en spårbundenhet (Powell 1991: 
183–203) som gör att förändringar går trögt (Ahrne & Papakostas 
                                                  
77 Tränarutbildningarna kan ses som sprungna ur en idrottslärartradition och Thomas Brante 
(2010:106) betecknar just läraren som en av välfärdssamhällets professionella prototyper. 
78 Idrotten i spänningsfältet mellan å ena sidan en folkrörelselogik och å andra sidan en marknadslogik 
har behandlats på varierande sätt av olika idrottsforskare (se exempelvis Sund 2008, Peterson 2003b).  
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2002:53) – såvida inte andra aktörer, utanför de etablerade institut-
ionerna tar tag i saken så klart. 

Sport management – ett utbildningsområde utan egen forskning 
Även när det kommer till relationen mellan idrottsforskning och 
sport management-utbildningar är bilden komplicerad. Sport mana-
gement-utbildningar är relativt vanliga i Sverige. Däremot finns det 
inte mycket idrottsforskning på området. Här bör visserligen påpe-
kas att sport management är ett brett fält och att de utbildningar 
som valt en tydlig samhällsvetenskaplig profil även blivit relativt 
välförsedda med forskning från discipliner som historia, sociologi, 
etnologi, filosofi och kulturgeografi. Mer problematisk är situation-
en för det stora flertalet utbildningar med tydligare marknads-
/affärs- eller företagsekonomisk inriktning. Forskning i ämnen som 
ekonomi, marknadsföring, juridik, ledarskap (strategiskt) och orga-
nisation, med särskilt fokus på idrottsorganisationers specifika 
förutsättningar, lyser i stor utsträckning med sin frånvaro i Sverige. 
Här tvingas utbildningarna att istället inhämta kunskap från andra 
länder (framför allt USA) där ingen hänsyn tas till den svenska 
idrottens samhälleliga/kulturella förutsättningar. Alternativt används 
generell kunskap som har producerats i ämnen som ekonomi, ledar-
skap och organisation etc., även den utan koppling till idrottsfältets 
specifika förutsättningar. 

Vikten av att bedriva specifik sport management-forskning har 
bland annat diskuterats av Simon Chadwick (2009) som menar att 
idrott är en speciell samhällsaktivitet vilken måste hanteras i särskild 
ordning. Det unika med idrott är – enligt Chadwick – dess osäker-
hetsmoment, det vill säga svårigheten att i förväg bedöma utgången i 
tävlingssammanhang (jfr Elias & Dunning 1986). Enligt Chadwick 
måste sport management-forskning sträva mot att förstå denna 
osäkerhet och dess implikationer för idrottens strategiska lednings-
funktioner.  

Hur kommer det sig då att det saknas forskning på sport mana-
gement-området i Sverige? Här finns olika förklaringsmöjligheter. 
En särskild omständighet är att många av sport management-
utbildningarna har uppstått vid samma pedagogiska institutioner 
som sport coaching-utbildningarna (och idrottslärarutbildningar). 
Men medan den befintliga forskningsverksamheten vid dessa in-
stitutioner i alla fall i inledningsskedet och i huvudsak legat i linje 
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med utbildningar av idrottstränare och idrottslärare, har det inte 
funnits motsvarande forskningsförankring inom området sport 
management. Sport management-utbildningarna har på så vis blivit 
udda fåglar vid dessa institutioner.  

På liknande sätt som tränarutbildningarna kan sägas vara syskon 
med idrottslärarutbildningarna kan sport managementutbildningar-
na i bästa fall liknas vid ett adopterat syskon. De finns i familjen av 
idrottsvetenskapliga utbildningar men bygger i grunden på en skild 
logik – de har ett annorlunda ideologiskt arv. 

En annan förklaring till den begränsade sport management-
forskningen i Sverige är att dessa utbildningar är betydligt yngre 
företeelser än instruktörs- och tränarutbildningarna. Sport manage-
ment-utbildningarna dök upp i Sverige efter millennieskiftet och som 
ett svar på den marknadslogik som vuxit sig stark i Sverige sedan 
1980-talet (se exempelvis Brante 2010:100, Hellberg 2002:286–
287). Denna utveckling har fått stora verkningar inom många sam-
hällsområden. På idrottens område har den medfört en snabbt tillta-
gande kommersialisering och professionalisering av idrotten som 
samhällsföreteelse (Peterson 2003a). Samtidigt har även det svenska 
högskole- och universitetssystemet successivt reformerats och antagit 
marknadsliknande former (se exempelvis Vaverka & Waerness 
1999, Herjevik 2007). Frånvaron av vetenskapliga studier inom 
sport management i Sverige kan därför delvis förklaras av att feno-
menet är nytt och att forskarna helt enkelt inte hunnit med.  

För att driva släktskapsmetaforen ovan vidare kan sport coaching-
utbildningarna och sport-managementutbildningarna därmed inte 
bara ses som adoptivsyskon (med delad uppväxtmiljö), de kan också 
ses som tillhörande skilda generationer av utbildningar (välfärds-
samhällets respektive marknadssamhällets utbildningar – jfr Brante 
2010).  

Intressant nog är det inte bara i Sverige som sport management-
utbildningar först uppstått vid pedagogiska institutioner och därmed 
etablerats parallellt med idrottslärarutbildningar och tränarutbild-
ningar. Liknande utveckling syns bland annat i USA (Jones, Brooks 
& Mak 2008, Parkhouse & Pitts 2001) och Australien (Westerbeek 
2010). I både USA och Australien har det dock blivit allt vanligare 
med sport management-utbildningar i företagsekonomiskt inriktade 
sammanhang (vid akademiska institutioner och yrkeshögskolor). 
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Fokus i utbildningarna har också gått från en tonvikt vid pedago-
giska lärandemodeller till en växande betoning vid marknads- och 
management-perspektiv. Smith och Westerbeek (2003) har därtill 
beskrivit hur utbildningarna i Australien med tiden lagt minskad vikt 
vid teoretisk kunskap till förmån för praktiska verktyg och operativt 
tänkande.  

Denna utveckling har hittills inte sin direkta motsvarighet i Sve-
rige, även om det finns tendenser. Det finns exempelvis utbildningar 
där delar av utbildningen äger rum vid företagsekonomiska institut-
ioner, eller i nära samarbete med sådana. Till detta kommer fram-
växten av olika idrottsrelaterade yrkesutbildningar och sport mana-
gement-kurser vid folkhögskolor.  

Det råder alltså en uppenbar diskrepans mellan den vetenskapliga 
kunskap som produceras genom idrottsforskning och kunskapen 
som förmedlas till studenter via idrottsutbildningar på högskolor 
och universitet. Inte minst ter sig kunskapsförsörjningen för sport 
management-utbildningar som problematisk- Det finns dock pro-
blem även när det gäller sport coaching-utbildningarna. En slutsats 
kan således vara att det bedrivs utbildningar baserade på den kun-
skap som produceras inom idrottsforskningen, men det produceras 
inte kunskap på alla de områden där utbildningarna har behov av 
kunskapsförsörjning. 

Relationen mellan utbildning och arbetsmarknad 

De två övergripande yrkesroller som är mest efterfrågade på arbets-
marknaden – konsulenter och tränare/instruktörer, har i viss mån 
sina motsvarigheter på utbildningssidan – i form av sport manage-
ment- och sport coaching-utbildningar. 

Traditionella folkrörelseroller vs. marknadsinriktade yrkesroller 
Såväl konsulent- som tränarrollen omfattar distinkta subkategorier 
av yrkesroller på idrottens arbetsmarknad. Tränarrollen omfattar 
dels traditionella idrottstränare och dels instruktörer/tränare för 
fitness- och hälsoindustrin. Konsulentrollen omfattar på motsva-
rande sätt dels traditionella idrottsrörelsekonsulenter och dels mer 
marknadsinriktade sport managers. 

I båda fall verkar det som att det skett en förgrening inom yrkes-
rollerna som en konsekvens av marknadslogikens verkningar. De 
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äldre traditionella konsulent- och tränarrollerna, med förankring i 
folkrörelseidrotten, har kompletterats med nya mer marknadsorien-
terade yrkesroller, i form av sport managers och instruktörer/tränare 
för fitness- och hälsoindustrin. 

Förgreningen kan därmed förstås som en konsekvens av att mark-
nadslogikens intåg har introducerat en ny uppsättning spelregler vid 
sidan av de äldre, redan existerande spelreglerna (jfr Steinmo 2008). 

Ett problem är dock att förändringar, som ovan beskrivna förgre-
ningar, inte äger rum utan vidare. Yrkesroller, särskilt sådana med 
så pass lång historia och traditioner som tränare och konsulenter, 
kan ses som institutioner, och institutioner är som bekant tröga – de 
låter sig inte förändras med enkelhet (se Ahrne & Papakostas 2005, 
Fligstein 1991). I grunden bygger de traditionella tränar- och konsu-
lentrollerna på andra logiker än de som gäller för fitness-instruktörer 
och sport managers. De traditionella idrottstränar- och konsulentrol-
lerna är djupt rotade i en folkrörelsetradition, som i sin tur utgör en 
del av det svenska välfärdssamhället (jfr Wijkström & Lundström 
2002:18–19). Sport managers och instruktörer/tränare för fitness- 
och hälsoindustrin är däremot svar på en marknadslogik och ett 
postmodernt konsumtionssamhälle (jfr Bauman 2008). 

Dessa förgreningar är tydliga på arbetsmarknaden men inte lika 
framträdande på utbildningssidan. I sport coaching-utbildningarna 
finns en begynnande förgrening motsvarande utvecklingen på ar-
betsmarknaden, men ambivalensen är tydlig. Några utbildningar 
verkar fortsätta som om ingenting har hänt. Andra har gjort kur-
sändring och fokuserar i större utsträckning på hälsopromotion och 
dylikt. En tredje grupp försöker att finna en medelväg genom att 
hantera båda roller inom ramarna för en och samma utbildning.  

I sport management-utbildningarna är båda sidor inte lika tydligt 
representerade. Här har utbildningarna ett mer entydigt fokus mot 
marknaden, på bekostnad av en äldre folkrörelsetradition. Detta kan 
leda till problem. Det finns nämligen en risk att studenter skaffar sig 
kunskap om och tränas i att hantera idrottsorganisationer utifrån en 
tydlig marknadslogik, samtidigt som ett stort antal organisationer på 
arbetsmarknaden – idrottsrörelsens många föreningar och förbund – 
utgår från en radikalt annorlunda folkrörelselogik. För studenter 
från utbildningar som dessa kan det bli en utmaning att lyckas 
översätta den kunskap de förvärvat in i ett nytt och så diametralt 
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annorlunda sammanhang – även om ett liknande arbete avkrävs alla 
som går från ”teoretisk utbildning” till ”praktisk arbetsmarknad”.  

En forskare som diskuterat relationen mellan sport management-
utbildningar och den mångfacetterade arbetsmarknad studenter från 
dessa möter efter utbildningen är Laurence Chalip. Chalip (2006) 
argumenterar för att sport management-utbildningar bör utvecklas 
och anpassas i förhållande till olikartade sportverksamheters syften – 
såsom skiftningar i inriktningar mellan föreningar, förbund, förvalt-
ningar och företag. Syftena kan vara av så vitt skilda slag som att 
förbättra individers hälsa, socialisera individer till sunda värdering-
ar, skapa ekonomisk utveckling och vinst, utveckla samhället etc. 
Jean Camy (2006) är inne på samma spår och menar att olika typer 
av organisationer intresserar sig för idrotten av skilda anledningar. 
Offentliga förvaltningar, menar han, ser den som instrument för att 
producera hälsa, integration och kulturell identitet, företag som ett 
medel för att generera ekonomisk vinst och ideella organisationer 
använder den för att skapa social integration. Även Dieter Horch 
och Norbert Schüttes (2003) berör problematiken när de menar att 
idrottens yrkesroller skiljer sig åt beroende på inom vilka typer av 
organisationer de verkar.  

För att kunna hantera detta breda spektra av syften och inrikt-
ningar för olika typer av idrottsverksamheter krävs en bred hand-
lingsrepertoar – och idag läggs stort fokus inom många av sport 
management-utbildningarna i Sverige på dess marknadsorienterade 
sida. 

Akademiska utbildningar vs. förbundens och företagens egna  
utbildningar 
I utlysningar av tjänster för tränare och instruktörer är det relativt 
ovanligt att akademiska meriter efterfrågas hos de sökande. I tradit-
ionella idrottstränartjänster efterfrågas främst förbundens egna 
tränar- och instruktörsutbildningar. Detsamma gäller utlysningar 
rörande tränare/instruktörer för fitness- och hälsoindustrin där det 
vanligtvis är en merit att man genomgått företagens egna intensivut-
bildningar. Ibland är detta också en del av företagens affärsidé, 
eftersom de tar betalt av sina blivande anställda för utbildningar i 
det egna företagets regi. 

Trots att det således bedrivs omfattande forskning av relevans för 
yrkesroller som dessa på idrottsfältet – och trots ett rikt utbud av 
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högskoleutbildningar på området, verkar arbetsmarknadens aktörer 
främst efterfråga andra utbildningsformer.  

En fråga som framträder här är den om hur vi ska förstå det rå-
dande konkurrensförhållande mellan de tränar-/instruktörs-utbildni-
ngar som erbjuds av högskolor och universitet och fitness- och 
hälsoföretagens egna motsvarigheter. Vilka av dessa är bäst lämpade 
att tillgodose arbetsmarknadens behov? Är hälsoföretagens intensiv-
kurser tillräckliga eller finns det ett värde i att välja högskolornas 
betydligt mer omfattande utbildningar?  

Denna problematik, där det verkar finnas både högre utbildning 
och arbetsmarknad på ett och samma specifika område, men där de 
har svårt att finna varandra, har också uppmärksammats på ett 
internationellt plan. Jean Camy (2006) menar att andelen unga 
människor som är utbildade i idrottsvetenskap vid högskolor och 
universitet och som arbetar inom sportsektorn är alltför låg, särskilt 
som antalet anställda inom sportsektorn som saknar lämplig utbild-
ning är mycket hög i de flesta Europeiska länder. 

Generalister vs. specialister 
En aspekt på relationen mellan utbildning och arbetsmarknad hand-
lar om i vilken utsträckning det utbildas generalister respektive 
specialister vid högskole- och universitetsutbildningarna, och i vilken 
utsträckning det efterfrågas generell respektive specialistkunskap 
(och kompetens) på arbetsmarknaden.  

Relationen mellan generell kunskap och specialistkunskap är ett 
flitigt diskuterat motsatspar som har bäring på ett brett spektra av 
samhällsaktiviteter (se Abrahamsson 2002:429–453). Motsättningen 
rör den relativa vikten och betydelsen av att veta mycket om lite 
(specialist) eller lite om mycket (generalist).  

När det kommer till idrotten som akademiskt område utbildas det 
i första hand generalister vid högskolor och universitet. Inom sport 
management-utbildningarna får studenterna möjlighet att skaffa sig 
en bred kunskaps- och kompetensbas inom ett brett spektrum av 
ämnen. Detsamma gäller för sport coaching-utbildningarna, även 
om det här finns en tydligare yrkesroll i målbilden.  

När arbetsmarknaden betraktas går det att skilja på fyra katego-
rier av yrkesroller, beroende på om yrkesrollerna har idrott som ett 
centralt kunskapsområde eller ej samt om yrkesrollerna befinner sig 
på strategisk eller operativ nivå.  
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Sport management-utbildningar riktar sig tydligt mot yrkesroller på 
strategisk nivå där idrott/sport är ett centralt kunskapsområde, 
såsom yrkesrollerna konsulent och sportchef. Sport coaching-
utbildningar är i första hand riktade mot yrkesroller på operativ nivå 
där idrott/sport är ett centralt kunskapsområde, såsom yrkesrollerna 
tränare och gruppträningsinstruktör (även om det är relativt ovanligt 
att akademisk utbildningsbakgrund efterfrågas för dessa yrkesroller). 

Sport management-utbildningar kan även vara riktade mot yrkes-
roller (inom idrottsorganisationer) för vilka idrott/sport inte är ett 
centralt kunskapsområde och på såväl strategisk som operativ nivå, 
såsom ekonomiansvarig (strategisk nivå) och marknadsoperativ 
(operativ nivå). För dessa kategorier av yrkesroller efterfrågas dock i 
första hand kunskap kopplad till respektive specialområde (exem-
pelvis ekonomi och marknad). Som det ser ut idag är kopplingarna 
mellan sport management-utbildningar och dessa kategorier av 
yrkesroller relativt svaga. Kopplingen är dock starkare för yrkesrol-
ler på strategisk nivå än på operativ nivå, då det ofta efterfrågas 
idrottsspecifik kunskap för yrkesroller på förstnämnd nivå. Det är 
exempelvis viktigare att någon som är ekonomiansvarig har kunskap 
om och förståelse för idrotten och dess villkor än vad det är för 
någon som arbetar operativt med ekonomiska frågor. I det senare 
fallet är specialistkunskapen inom ekonomiområdet det absolut 
viktigaste.  

En viktig fråga för blivande sport managers, och i förlängningen 
för utbildare av dessa, blir som en konsekvens av ovanstående hur 
dessa framöver (så som generalister) ska kunna göra anspråk på de 
arbetsuppgifter (inom idrottsorganisationer) som idag hanteras av 
specialister inom andra, icke idrottsspecifika områden (på såväl 
strategisk som operativ nivå). Denna problematik har också berörts 
av Smith och Westerbeek (2003), som självkritiskt konstaterar att 
det egna utbildningsfältet har lyckats mindre väl med att särskilja 
sport management-studenternas kunskap och kompetens från andra 
marknads- och företagsekonomiskt inriktade studenters, såsom 
ekonomer, marknadsförare och jurister. 

Utbildningar utan tydliga yrkesroller 
Det finns också några få utbildningar som har en tydlig teoretisk 
orientering och för vilka arbetsmarknaden är särskilt otydlig ef-
tersom de inte är riktade mot några specifika yrkesroller. Innehållet i 
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dessa utbildningar är inte nödvändigtvis irrelevant i förhållande till 
praktikfältet, men eftersom det inte finns en definierad yrkesroll är 
det svårt att identifiera en specifik efterfrågan på arbetsmarknaden. 
Detta till trots finns det en hel del tjänsteutlysningar på arbetsmark-
naden som kan tolkas som relevanta för dessa utbildningar.  

Även om det saknas tydliga yrkesroller inom dessa utbildningar 
ligger de nära sport management-utbildningar i fråga om innehåll 
och kan ses som varianter på dessa. Den stora skillnaden består i att 
det är ett mindre företagsekonomiskt fokus och ett större kultur- och 
samhällsvetenskapligt sådant i dessa teoretiskt orienterade utbild-
ningar, jämfört med de mer praktiskt orienterade sport manage-
ment-utbildningarna.  

De teoretiskt orienterade utbildningarna med kultur- och sam-
hällsvetenskaplig inriktning kan ses som mer av allmänbildning, 
medan de praktiskt orienterade utbildningarna med företagsekono-
misk inriktning kan ses som mer av yrkesutbildningar – sett i relat-
ion till varandra, ingen av dem är renodlat det ena eller det andra, de 
befinner sig båda någonstans mellan ytterligheterna (jfr Abrahams-
son 2002:429).  

Skillnaden mellan allmänbildning och yrkesutbildning kan förstås 
i relation till den mer allmänna diskussionen om den högre utbild-
ningens funktion. Diskussionen illustreras av Ola Lindberg i antolo-
gibidraget Nyttig, utvald eller bildad? Tre sätt att se på den högre 
utbildningens funktion (Lindberg 2009:41–49). Här beskriver Lind-
berg tre perspektiv på den högre utbildningens funktion, bland annat 
genom att argumentera för att utbildningens önskvärda resultat kan 
vara att antingen skapa den nyttiga individen – som kan utföra 
önskvärda arbetsuppgifter (nyttoperspektiv), den utvalda individen – 
som har visat sig vara av ”det rätta virket” (konkurrensperspektiv) 
eller den bildade individen – som utvecklat sitt intellekt till en högre 
nivå (bildningsperspektiv). Yrkesutbildning syftar således till att 
skapa den nyttiga individen och allmänbildning syftar till att skapa 
den bildade individen (båda kan också användas för att skapa den 
utvalda individen).  

För de akademiska idrottsutbildningarna blir det härav viktigt 
framöver att fundera över hur man vill hantera balansgången mellan 
generell kunskap och specialistkunskap, och hur man genom detta 
vill förhålla sig till arbetsmarknaden (och dess yrkesroller). 
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Av ovanstående följer också att studenter vid utbildningar som är 
särskilt allmänt hållna bör specialisera sig på något vis, i riktning 
mot en eller några specifika yrkesroller, under eller efter utbildning-
en, för att på så vis bli mer konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden. 

Relationen mellan forskning och arbetsmarknad 

Eftersom de två vanligaste yrkesrollerna på idrottens arbetsmarknad 
– tränare/instruktör och konsulent – är så nära relaterade till de två 
huvudkategorierna akademiska idrottsutbildningar – sport manage-
ment- och sport coaching-utbildningar – faller det sig naturligt att 
relationen mellan forskning och arbetsmarknad har stora likheter 
med relationen mellan forskning och utbildning. Det finns dock även 
specifika aspekter att beakta när det gäller denna relation. 

Den forskning som bedrivs om utvecklingen och hanteringen av 
idrottsorganisationer i Sverige är som sagt begränsad. Detta utgör ett 
problem då det på praktikfältet – arbetsmarknaden – behövs veten-
skaplig kunskap på detta område. Sådan kunskap efterfrågas dock 
uttryckligen relativt sällan i tjänsteutlysningar på fältet. I de fall 
idrottsspecifik kunskap efterfrågas, efterfrågas ofta kunskap om 
idrott i allmänhet, om idrottsrörelsen specifikt, om en specifik idrott, 
eller om ideella organisationer.  

Det kan finnas flera anledningar till varför det förhåller sig på 
detta vis. En tolkning är att idrottens arbetsmarknad och praktikfält 
i stor utsträckning fortfarande präglas av en folkrörelselogik (se 
Wijkström & Lundström 2002, SOU 2008:59). Idrottsrörelsen, som 
folkrörelse (och institution) reproducerar denna logik, även om den i 
allt större utsträckning kommit att kombineras med en marknadslo-
gik på senare år (se Peterson 2003b, Sund 2008). Inom folkrörelse-
logiken är den specialiserade, akademiskt utbildade, professionella 
aktören alltjämt en udda fågel (i alla fall i jämförelse med den ideella 
barn- och ungdomsledaren/tränaren eller föreningskansliets ”allt-i-
allo”). Här kan alltså reproduktionen av folkrörelselogiken förstås 
som institutionell spårbundenhet (Powell 1991), vilken ligger till 
hinder för en utökad akademisering av idrottsrörelsen. 

Lite förenklat uttryckt kan man säga att det finns ett identifierat 
behov av en akademisering och i förlängningen en professional-
isering av idrotten, men det är inte i första hand praktikfältets aktö-
rer som identifierat detta – utan akademiker i form av forskare och 
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utbildningsföreträdare. Det kan framstå som en aning paradoxalt att 
forskarsamfundet således identifierat kunskapsbehov på praktikfäl-
tet, men att detta ännu inte fått nämnvärt genomslag i form av nya 
vetenskapliga studier. Utbildningarnas behov och forskarnas intresse 
ter sig inte synkroniserade.  

Akademisk frihet vs. praktisk relevans och tillämpbarhet  
Akademisk frihet och vetenskaplig integritet är viktiga värden i den 
akademiska sfären (jfr Liedman 1988:174–195, Degerblad & Hägg-
lund 2001:21). Problemet är dock att det finns en risk att forskning-
en tappar relevans och tillämpbarhet på områdets praktikfält om 
den blir alltför självständig och frikopplad från fältets dagliga verk-
samheter och problem.  

Som forskningen ser ut bedrivs det en hel del forskning på över-
gripande makronivåer. Denna forskning berör inte nödvändigtvis 
lokala föreningar och idrottsföretag. Det är inte heller säkert att det 
finns kanaler genom vilka denna forskning kan komma organisat-
ionerna till del. Även om den skulle vara relevant och det finns 
kanaler för kommunikation, är det inte heller säkert att organisat-
ionerna har möjlighet eller förmåga att tolka, översätta och ta till sig 
forskningen – för att därefter kunna omsätta kunskapen i nya hand-
lingsstrategier.  

Mot denna bakgrund kan det konstateras att forskningsläget är 
relativt gott beträffande ledning och hantering av den faktiska id-
rottsverksamheten i föreningar och i skolan. Detta förklaras av en 
lång tradition av både folkrörelseidrott och idrottslärarutbildning. 
Däremot finns det betydligt mindre forskningsbaserad kunskap om 
den idrottsaktivitet som bedrivs hos fitness- och hälsoföretagen – 
samtidigt som just detta utgör en expansiv industri med allt större 
arbetskraftsbehov.  

Förvisso kan en hel del av forskningen riktad mot träning inom 
idrottsföreningar och i skolan översättas till dessa sammanhang, då 
studieobjektet i viss mening är detsamma – den idrottande männi-
skan. Särskilt gäller detta fysiologiska, och i viss mån psykologiska 
och sociala, aspekter.  

Å andra sidan handlar det inte om samma idrottande människa 
inom de olika sektorerna. Inom skolan är den fysiskt aktiva eleven 
(med skoltvång) i centrum, inom föreningsidrotten är frivilligt idrot-
tande barn och ungdomar oftast i fokus och inom fitness- och hälso-
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industrin är den vältrimmade/hälsosamma unga/vuxna/gamla män-
niskan i fokus.  

Idrottens skiftande framträdelseformer 

I denna avhandling har idrott som samhällsfenomen framträtt på 
olika sätt, inte bara mellan de tre akademiseringsarenorna – forsk-
ning, utbildning och arbetsmarknad – utan också inom var och en av 
dessa. Aktörer inom skilda ämnesdiscipliner, forskningstraditioner, 
forskningsmiljöer, utbildningstyper, organisationstyper och yrkesrol-
ler lägger olika stor vikt vid olika delar av idrotten som fenomen. 

Mångfalden av perspektiv på, och förhållningssätt till, idrotten 
inom de olika akademiseringsarenorna illustrerar både hur omfat-
tande och komplex idrotten är som samhällsfenomen och hur mång-
facetterad idrotten är som akademiskt område. 

Av detta följer att det svårligen går att tala om idrotten som en 
enhetlig samhällsföreteelse eller om idrottens akademisering som en 
enkelriktad och linjär process, bestående av en viss form av forsk-
ning, en viss typ av utbildningar eller en specifik arbetsmarknad. 
Den vetenskapliga kunskapen om idrotten präglas tvärtom av en 
mångfald av angreppssätt och perspektiv. 

Denna heterogenitet i akademiseringsprocessen kan ses som ka-
raktäristisk för idrottens område. Inom andra områden där denna 
process studerats är det inte ovanligt att man observerat en betydligt 
mer homogen process med en viss specifik typ av forskning, en 
specifik utbildning och/eller ett specifikt praktikfält (arbetsmarknad) 
– eller en specifik yrkesroll. Ett exempel är Dellgran och Höjers 
studie av akademiseringsprocessen i socialt arbete, där akademise-
ring studeras med fokus på forskning om socialt arbete, socionom-
utbildningar samt socialarbetaren som yrkesroll (Dellgran & Höjer 
2000). Även om forskningen i socialt arbete kan ses som relativt 
heterogen, är homogeniteten påtaglig både när det gäller utbildning 
och yrkesroll. 
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Idrottens akademisering 

Akademisering är den process i vilken vetenskaplig kunskap expan-
derar och får allt större betydelse för ett kunskapsområde i sin helhet 
(Dellgran & Höjer 2000). Mot denna bakgrund kan det konstateras 
att idrottens akademiseringsprocess har kommit en bit på väg. Idag 
finns det omfattande idrottsforskning inom ett brett spektrum av 
ämnesdiscipliner – med en stark kärna inom några få. Akademiska 
idrottsutbildningsprogram – med två tydliga utbildningsspår – har 
etablerats vid universitet och högskolor. Det finns också en idrottslig 
arbetsmarknad som söker arbetskraft med akademisk utbildnings-
bakgrund – omfattande en mängd vitt skilda verksamhetstyper. 

Hur idrotten hanteras och mot vilka delar av den det riktas in-
tresse och fokus varierar dock mellan arenorna forskning, utbildning 
och arbetsmarknad. Därtill finns det en mångfald av traditioner och 
intresseinriktningar inom var och en av arenorna. På några områden 
ligger arenorna mer i fas än på andra. 

Några sammanfattande och anmärkningsvärda, men inte nödvän-
digtvis förvånande konstateranden kan göras.  

I utlysningar av tjänster som tränare, instruktörer och liknande 
efterfrågas sällan akademisk kunskap, trots att det bedrivs omfat-
tande forskning och utbildning på detta område. I förhållande till 
forsknings- och utbildningsarenorna kan yrkesroller som dessa 
betraktas som underakademiserade (eller akademiserade i låg grad). 

Som en konsekvens av att den vetenskapliga kunskapen inte efter-
frågas och/eller tillämpas på yrkesfältet i någon större utsträckning 
kan detta område för yrkesutövning svårligen betraktas som profess-
ionaliserat (jfr Dellgran & Höjer 2000:42–43).  

Det bedrivs påfallande lite forskning på sport management områ-
det med tanke på det stora antalet akademiska utbildningar och en 
relativt omfattande efterfrågan på utbildad arbetskraft. I förhållande 
till utbildningsarenan och praktikfältet är bristen på akademisering 
när det gäller sport management i första hand ett problem som beror 
på avsaknaden av kontextanpassad forskning på området – det vill 
säga forskning som utgår från den svenska idrottens specifika förut-
sättningar. 

Det verkar inte finnas några sport management-utbildningar (eller 
andra liknande idrottsvetenskapliga utbildningar) som uttryckligen 
specialiserar sig på att hantera verksamhetsområden som arenor/ 
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anläggningar respektive evenemang. Detta är förvånande eftersom 
just dessa verksamhetsområden har en ansenlig volym på arbets-
marknaden. Det finns inte heller någon forskningsvolym att tala om 
på dessa områden i Sverige. 

Anläggningar och evenemang har visat sig ha potential som syssel-
sättningsområde på idrottens arbetsmarknad – i alla fall internation-
ellt sett. Enligt Smith och Westerbeek (2003) var de flesta av idrotts-
sektorns arbeten i Australien vid millennieskiftet kopplade till facili-
teter och evenemang. Det är dock ett fluktuerande sysselsättnings-
område, som varierar i omfattning beroende på vilka evenemang och 
arenor som planeras och genomförs eller konstrueras. Följaktligen är 
det inte förvånande att detta sysselsättningsområde hade en topp i 
Australien år 2000, då detta var året för OS i Sydney (Smith & 
Westerbeek 2003). 

Som en följd av att forskning, utbildning och arbetsmarknad har 
uppstått, etablerats och institutionaliserats under olika tider och 
under varierande samhällsideologiska omständigheter, har de fått 
skilda logiker som en del av sin ideologiska grundstruktur.79 Därige-
nom reproducerar de specifika, historiskt formade mönster för 
tänkande och agerande (jfr Berger & Luckmann 1998). Detta är 
också en förklaring till att forskning, utbildning och arbetsmarknad 
ser så olikartade ut i fråga om vilken vetenskaplig kunskap som 
produceras, förmedlas och efterfrågas.  

Humanistiskt och samhällsvetenskapligt orienterad idrottsforsk-
ning har en relativt lång historia. Här har institutionaliseringsproces-
sen haft mer än 40 år på sig. Forskningen grundlades i en tid då 
folkrörelseidealet genomsyrade idrotten – och bär i viss mån alltjämt 
på detta arv. Den är idag starkt institutionaliserad och omfattar 
tydliga mönster för reproduktion inom särskilda områden och disci-
pliner.80 
                                                  
79 Liedman och Olausson har formulerat sig träffande rörande relationen mellan organisation-
er/institutioner och ideologier: ”Ett visst organisatoriskt arrangemang är barn av sin tid” och ”Själva 
de organisatoriska arrangemangen måste betraktas som uttryck för dominerande tankesätt och 
värderingar från den tid då de skapades.” (Liedman & Olausson 1988:20) 
80 Denna tendens, att organisationer ibland antar ett till synes ”eget liv” och reproducerar särskilda 
mönster för agerande – vilka ibland går tvärtemot organisationernas ursprungliga syften och mål – 
uppmärksammar Steven Brint och Jerome Karabel i sin studie av ”community colleges” (tvåårig 
eftergymnasial utbildning som saknar motsvarighet i Sverige) i USA (jfr Brint & Karabel 1991:356). 
Även Liedman & Olausson (1988:221) och Brante (2010:77) har beskrivit hur institutioner kan 
reproducera idéer och beteenden, även om rationaliteten för dessa gått förlorade. 
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De akademiska idrottsutbildningarna har en betydligt kortare histo-
ria. Merparten av dessa startade under 2000-talets första årtionde. 
På så vis kan institutionaliseringen av de nya akademiska idrottsut-
bildningarna sägas ha påbörjats nyligen. De har dessutom tillkommit 
i en samhällsdiskurs med en mer framträdande marknadslogik.  

Organisationerna på idrottens arbetsmarknad är av olika slag och 
med olika lång historia. Idrottsföreningar och idrottsförbund har 
funnits sedan tidigt 1900-tal, länge genomsyrats av en påtaglig 
folkrörelselogik och är starkt institutionaliserade (jfr Hvenmark 
2008:25–35). Fritidsförvaltningar har funnits sedan mitten på förra 
seklet, är tydligt präglade av en välfärdslogik, och även här är in-
stitutionaliseringsprocessen relativt långt gången. Idrottsföretagen 
slutligen började etablera sig på allvar under sent 1900-tal, skapade i 
en påtaglig marknadslogik, och institutionaliseringen av detta om-
råde är än så länge relativt marginell. Här ska tilläggas att mark-
nadslogiken kommit att sätta allt större prägel på verksamheten 
även inom ideell och offentlig sektor på senare årtionden. 

På de områden där institutionaliseringen är långt gången finns det 
en tydlig reproduktion av mönster för tänkande och agerande. 
Aktörer på områden som dessa kan sägas vara mer ”stigberoende” 
än andra (Powell 1991). Som en följd av att utbildningarna är in-
stitutionaliserade i så låg grad är de också mer anpassningsbara och 
flexibla, jämfört med den genominstitutionaliserade idrottsforsk-
ningen – men saknar å andra sidan dess stabilitet och kontinuitet. De 
har därför större möjligheter att anpassas till den rådande tidens 
anda, såsom marknadslogiken – på gott och ont.  

Idrottens akademisering kan därmed ses som en haltande process, 
eller en process i otakt. Den vetenskapliga kunskapen ser olika ut 
inom idrottsforskningen, i högre utbildningar på idrottsområdet och 
på idrottens arbetsmarknad – till följd av de akademiska arenornas 
olikartade institutionella förutsättningar och historia. De är barn av 
olika tider. 
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AVSLUTNING 

Slutord 

Så, om jag nu hade kunnat hoppa in i en tidsmaskin, färdas tio år 
tillbaka i tiden och söka upp mig själv. Hade jag då kunnat ge mig 
svar på de frågor jag grubblade över mot slutet av min grundutbild-
ning till idrottsvetare?  

– Ja. Och nej … Och kanske lite däremellan. 

Jag frågade mig om det fanns arbete efter utbildningen … 

– Visst finns det arbete – men inte i obegränsad omfattning. Alla 
tjänster lyses inte ut offentligt och vägarna till dessa är sällan själv-
klara. Det är många idrottsvetare som tar examen varje år men det 
är svårt, för att inte säga omöjligt, att avgöra huruvida utbildnings-
volymen är rimlig i förhållande till behov/efterfrågan på arbets-
marknaden. Det är helt enkelt för många parametrar som påverkar 
detta utfall.81 De som tar examen måste dock, med största sannolik-
het, finna sig i att konkurrera med varandra om existerande syssel-
sättningsmöjligheter. Många arbetsgivare vet inte heller vad en 
akademiskt utbildad sport manager, idrottstränare eller idrottsvetare 
har för kunskap/kompetens. Det gäller sannolikt att vara driven och 
                                                  
81 Som exempel kan följande frågeställningar beaktas: Hur förhåller sig utbudet av arbetskraft med 
akademisk idrottsutbildningsbakgrund till arbetsmarknadens efterfrågan? (Beror eventuell överutbild-
ning på för stort utbud eller för liten efterfrågan? – och omvänt: Beror eventuell underutbildning på ett 
för litet utbud eller en för stor efterfrågan?) Hur förhåller sig relevansen av kunskapen och kompeten-
sen studenter förvärvar genom akademisk idrottsutbildning i förhållande till arbetsmarknadens behov 
och/eller efterfrågan? (Känner arbetsmarknaden till vilket utbud som finns? Vet arbetsmarknaden vilket 
behov den faktiskt har? Efterfrågar arbetsmarknaden arbetskraft motsvarande sina faktiska behov? 
etc.) 
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kreativ för att säkra ett arbete på fältet, då det inte finns några enkla 
eller självklara vägar till anställning.  

Jag funderade över var arbetena fanns … 

– Överallt – om du är lite kreativ och verkligen letar. Det finns 
tusentals föreningar, förbund, företag och förvaltningar som har 
anställda och idrott som centralt verksamhetsområde. Däremot är 
dessa organisationer inte alltid i behov av arbetskraft. De är inte 
heller alltid i behov av just den kunskap och kompetens som en 
akademiskt utbildad idrottsvetare besitter. Och även om de skulle 
vara i behov av denna kunskap/kompetens kanske de inte är med-
vetna om det. 

Jag undrade om kunskapen jag samlat på mig under utbildningen 
var eftertraktad på arbetsmarknaden … 

– Ja, den är eftertraktad – på sina håll. Denna studie har visat att det 
utbildas arbetskraft vid akademiska idrottsutbildningar som behövs i 
organisationer på idrottens arbetsmarknad. Det finns också en hel 
del exempel på organisationer som efterfrågar arbetskraft med 
akademisk bakgrund på idrottsområdet. Däremot är det sällan 
uteslutande en sådan bakgrund som efterfrågas. För det mesta efter-
frågas akademisk bakgrund på idrottens område som en av flera 
möjliga utbildningsbakgrunder. Det finns också vissa typer av yrkes-
roller där det är mycket ovanligt med efterfrågan på akademisk 
bakgrund – såsom för olika slags tränar- och instruktörsroller. 
Därtill finns det yrkesroller inom idrottsorganisationer som i första 
hand är specialiserade på områden vid sidan av själva idrotten, 
såsom ekonomi, marknadsföring och kommunikation. På dessa 
områden har generalister som idrottsvetare tuff konkurrens från 
specialister som ekonomer, marknadsförare och kommunikatörer. I 
detta fall gäller det för idrottsvetaren att kunna argumentera för 
betydelsen av sin breda och situations-/kontextanpassade kun-
skap/kompetens för att öka chanserna att få det arbete han/hon 
eftersträvar. 
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Och så ställde jag mig frågan om det fanns en arbetsmarknad för 
idrottsvetare … 

– Ja och nej. Å ena sidan finns det en arbetsmarknad där den kun-
skap/kompetens som idrottsvetare förvärvat under sin utbildning är 
gångbar. Å andra sidan finns det inte en arbetsmarknad dedikerad åt 
enbart idrottsvetare. I de fall akademisk utbildningsbakgrund efter-
frågas vid utlysningar av tjänster måste idrottsvetarna konkurrera 
med studenter från andra högskole- och universitetsutbildningar. I 
detta avseende har idrottsvetenskapen ingen priviligierad position. 
Frågan är därför om det i realiteten går att tala om en arbetsmark-
nad, eller om det i själva verket handlar om flera arbetsmarknader? 
Är det samma arbetsmarknad för en sport management-utbildad 
student, som för en student som utbildat sig till tränare? Mycket 
talar för att vi här har att göra med olika arbetsmarknader i mening-
en att de examinerande studenterna med stor sannolikhet inte kon-
kurrerar om samma tjänster, då det ställs vitt skilda kunskapskrav 
för de olika yrkesrollerna. 

Bortsett från att försöka ge svar på de frågor jag ruvade på mot 
slutet av grundutbildningen hade jag passat på att ge en yngre vers-
ion av mig ytterligare ett värdefullt råd: 

– Förvänta dig inte en enkel resa den första tiden om och när du får 
anställning inom en idrottsorganisation. Det kommer att ta tid att 
anpassa den kunskap/kompetens du har med dig från utbildningen 
till det sammanhang du hamnar i på arbetsmarknaden. Kunskap-
en/kompetensen du har förvärvat i utbildningen har ursprungligen 
skapats utifrån andra sammanhang och omständigheter än dem du 
nu ska tillämpa den i. En del av den vetenskapliga kunskap som din 
utbildning grundar sig på har producerats i kulturella, sociala, struk-
turella och tidsmässiga sammanhang vitt skilda från dem i vilka du 
avser tillämpa dem efter utbildningens slut. Därför är det viktigt att 
du så snart du kan utvecklar en förmåga dels att översätta kun-
skap/kompetens från ett sammanhang till ett annat, dels att förstå 
och problematisera vad denna översättning innebär för kunskap-
ens/kompetensens tillämpbarhet i det nya sammanhanget. 
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Ett avslutande förslag 
Jag vill avsluta denna avhandling med ett förslag. Min studie visar 
att det i stor utsträckning saknas kontaktytor och mötesplatser 
mellan akademi och arbetsmarknad – bortsett från den kontakt 
enskilda institutioner har med aktörer/organisationer i det omgi-
vande samhället. 

Vem som ska styra forskning och utbildning är stora och omde-
batterade frågor som också fått olika lösningar under olika tider. Är 
det politiska beslutsfattare, akademien, arbetsmarknaden eller stu-
denterna som ska styra forskningens inriktning och utbildningens 
omfattning och innehåll? 

Jag tar inte ställning i denna fråga. Samtliga lösningar har sina 
för- och nackdelar. Det hade dock varit positivt för idrotten som 
akademiskt fält om det hade funnits ett forum där samhälle 
(stat/politik), akademi, arbetsmarknad och studenter kunde mötas 
och utbyta synpunkter och erfarenheter, samt diskutera verksamhet-
en inom respektive arena (forskning, utbildning och arbetsmarknad). 
Detta skulle öka medvetenhet och insikt om fältet i helhet för samt-
liga inblandade, och därigenom bana väg för välinformerat besluts-
fattande och agerande på samtliga tre arenor.  

Idrottens akademisering har kommit en bra bit på väg – men 
forskningen, utbildningsinstitutionerna och arbetsmarknaden har 
alltjämt mycket att lära av varandra. 
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SUMMARY 

The Academisation of Sport: Scientific Knowledge  
within Research, Higher Education and  
on the Labour Market 

Purpose 

The purpose of this thesis is to analyse the academisation of sport in 
Sweden. This is done by mapping and analysing the scientific 
knowledge produced in sport research which is then mediated 
through academic sport education and demanded on the sport la-
bour market.  The relationship between these three arenas is also 
analysed. 

Various problems, subjects and perspectives which are focused in 
the arenas above are analysed, as well as the various conditions 
under which scientific knowledge is produced, mediated and de-
manded. Finally, the knowledge which is produced, mediated and 
demanded is analysed in relation to each other. 

Theory 

Academisation can be considered as the process by which scientific 
knowledge expands and grows in importance for the area of 
knowledge as a whole (Dellgran & Höjer 2000). The academic 
status of an area of knowledge is dependent on the role of scientific 
knowledge within research, higher education and in the field of 
practice. These three arenas should be seen as relatively distinct parts 
of a system, comprising its own structures and logics as well as its 
own agents, organisations, institutions, traditions, knowledge cul-
tures, etc. Although the arenas are relatively independent, they also 
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have clear links and interdependencies which can appear differently 
and have strengths in different areas. 

Academisation, or the academisation process, thus concerns the 
role of scientific knowledge in the arenas of research, higher educa-
tion and on the labour market.  

In this thesis, the focus is on the academisation of the specific area 
of knowledge of sport. The production of scientific knowledge in 
sport research, mediation of scientific knowledge in higher sport 
education, application of scientific knowledge in the field of practice 
and the relationship between the three knowledge arenas is also 
analysed.  

The study also includes an institutional perspective. Institutions 
are patterns of behaviour that are repeated and reproduced; they are 
taken for granted and perceived as natural by actors of society (both 
organisations and individuals) who rarely question or reflect over 
them (Berger & Luckmann 1998).  

The academisation of sport can be viewed as a certain type of in-
stitutionalisation process. Within research, higher education and on 
the labour market, certain institutions have developed within the 
area of sport. There are also actors which have had considerable 
influence on the development of sport as an academic field. In this 
study, attention is directed towards these institutions, actors and the 
relationships between them. 

Methodology 

The thesis consists of three empirical part-studies: sport research, 
higher sport education and the labour market of sport. Each part-
study has its own specific empirical data and approach for the col-
lection, processing and analysis of data.  

In this thesis, a combination of archaeological and genealogical 
research methods are adopted (cf. Foucault 1977, 1987). Research, 
education and the labour market within sport is excavated by dig-
ging out, illustrating and describing these arenas. The analysis, 
however, does not stop at exposing produced, mediated and de-
manded knowledge; answers to why knowledge in the various are-
nas has the properties it possesses and how the arenas relate to each 
other is also explored. 
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Various documents comprise the main source of empirical data in 
this thesis, and the main methodological approach is content analy-
sis and analysis of existing data (Bryman 2002). 

Results 

Part-study One: Sport Research 
Sport Research within the humanities and social sciences began in 
earnest during the 1970s. Historically, knowledge produced within 
sport research, with an orientation towards the humanities and 
social sciences, has had a clear bias towards pedagogy, psychology, 
history and sociology. In recent decades (1990s and the 2000s), 
there has been a differentiation, primarily in the form of sport re-
search within disciplines such as ethnology, philosophy, media and 
journalism, and cultural geography. During the first decade of the 
new millennia, another group of disciplines has been actualised 
within sport research, not least as a consequence of the emergence of 
a new type of sport education, mainly sport management education. 
The new type of research concerns subjects relevant to the operation, 
management and development of sport organisations, such as lead-
ership and organisation, finance, marketing and law. So far, the 
scope of research in this area is limited.  

There are obvious connections between “traditional” sport re-
search disciplines, a limited number of prominent sport research 
environments and national cross-institutional sport research organi-
sations. Sport research within the humanities and social sciences has 
been strongly institutionalised for decades, with actors and struc-
tures reproducing the prevailing order.  

Four distinct, but diverse, research traditions within sports re-
search have been identified. The first has a clear positivist point of 
departure, where revealing the “objective” reality and explaining it 
in terms of laws and logical causality is the main objective. The 
tradition can be labelled Positivistic Sport Research.  

The second research tradition is based on the idea that sport is 
good and positive for the individual, the group and society. Against 
this background, the main objective of sport research is to promote 
sport as a beneficial force. The tradition can be labelled Promotional 
Sport Research.  
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Within the third tradition, the idea that sport is good in itself is 
lacking. Instead, the starting point is that the importance and value 
of sport is an empirical question that cannot be determined in ad-
vance, but rather something that must be established in each specific 
case by empirical studies and critical review. There are clear emanci-
patory ambitions within this third tradition, with fair and equal 
sport as the main objective. This tradition can be labelled Critical 
Sport Research.  

Over time, a fourth tradition has emerged, mainly as a conse-
quence of the emergence of sport management education. It is based 
on an approach in which sport organisations are viewed as business 
organisations which can be developed and made more effective. 
Here, there is a clear market perspective wherein sport is often 
considered an industry. This tradition is termed Sport Management 
Research.  

From the perspective of academisation, it’s clear that there is an 
extensive production of scientific knowledge in sport, spanning a 
broad spectrum of scientific disciplines. Sport research has a stable 
core of self-replicating institutions, including formal organisations, 
research environments and research traditions. The research area has 
expanded over the past few decades which has seen research increas-
ing within traditional disciplines and traditions, as well as expanding 
and diversifying into new areas. 

Part-study Two: Higher Education 
Sport as an academic educational discipline has seen a major expan-
sion, especially in the 2000s. It has gone from a few educations at 
the beginning of the millennium to about fifteen educations in the 
early 2010s. Thus, sport science education has become a well-
established (institutionalised) branch within the higher educational 
system.  

Two main branches have developed at an academic level within 
sport education: sport coaching education and sport management 
education. The first of these educational areas has a relatively long 
history given its heritage from physical education teacher and sport 
pedagogy educations. The other does not have the same obvious 
prehistory, but it does have a similar inheritance. The emergence of 
sport management education is more obviously a consequence of the 
professionalisation and commercialisation of sport, as well as the 
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logic of the market taking an increasingly essential position in the 
general discourse of society.  

The two educational types are aimed at different aspects of sport-
ing activities. Sport coaching education is directed towards the 
actual sporting activity, while sport management education is di-
rected towards managing the activities around the actual sporting 
activity.  

Potential students' interest in sport education has varied over time 
in correlation to the population structure and changes in the labour 
market. Application rates for sport education, to a large extent, vary 
with overall structural factors such as youth demographics and the 
country's economic situation. 

Part-study Three: The Sport Labour Market  
Sport organisations come in many different forms. There are non-
profit sport clubs, sport companies and public institutions including 
responsibility in the area of sport.  These organisations have differ-
ent objectives with their activities and different conditions for sus-
taining staff within their organisation. Sport organisations also vary 
in terms of complexity and the different organisational levels and 
business directions they comprise. The organisations span from the 
“simple” non-profit sports club with a part-time office clerk who 
deals with all aspects of the clubs activities, to the large and “com-
plex” commercial sport-enterprise with hundreds of employees and 
extensive division of labour.  

Employment opportunities on the sport labour market have in-
creased considerably in recent years. The main increase consists of 
short-term and/or part-time jobs, most of them in the commercial 
sector. For the majority of these jobs, academic education in general 
and academic sport education specifically is not demanded. Howev-
er, there is a relatively stable core of permanent full-time jobs where 
the demand for an academic educational background and an aca-
demic sport education background, more specifically, is more preva-
lent. 

The sport labour market spans all sectors of society. Organisa-
tional types vary from sector to sector, and within each sector they 
vary in terms of the history and purpose of their activities. Many of 
the non-profit sector sport clubs have a long history. The oldest was 
formed in the early 1900s. Within the non-profit sector, the purpose 
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of their activities is generally to satisfy their members' interests. The 
first municipal sport and leisure administrations in turn arose in the 
1950s. In the public sector, the purpose of the activities of municipal 
sport and leisure administrations is generally to provide services to 
its citizens. Sport companies became increasingly prevalent during 
the 1990s and in the first decade of the 2000s. For companies in the 
commercial sector, the purpose of the activities is generally to gener-
ate economic profit. The disparate aspirations of organisations of 
different sectors of society are also rooted in the logics and ideolo-
gies of different times.  

The labour market includes many professional roles within which 
scientific knowledge has varying status. Generally, it’s more com-
mon to find the demand for academic knowledge at higher strategic 
levels in organisations, as well as in specific areas of activity. For 
professional roles closest to the actual sporting activity (i.e. at the 
operational level within the actual sporting activity), the demand for 
an academic background is relatively uncommon. 

The relations between research, education and the labour market 
In some areas there are clear and obvious links between research and 
education. Within disciplines such as pedagogy, psychology, health, 
medicine and physiology much sport research and sport education 
are conducted with similar points of departure and analyses. An 
explanation for the close ties between them is the two hundred year-
old history of physical education teacher education in Sweden. 

In the last fifteen years, however, there has been a development 
that has challenged this “symbiotic” relationship. In today's sport 
coaching education, there is increasing ambition towards educating 
instructors and coaches for the commercial gym, fitness and health 
industry. This incipient split into two branches can partly be ex-
plained by the two approaches being based on disparate logics. 
Traditional sport coaching education is largely based on a popular 
movement logic, combined with a welfare logic. Education which is 
directed more towards educating instructors and coaches for the 
commercial fitness and health industry is to a larger extent based on 
a market logic. This incipient branching poses a possible problem: 
do instructors and coaches within the fitness and health industry 
need the same knowledge and skills as coaches and instructors 
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within traditional sport clubs or are they such disparate roles that 
they can hardly be covered within the same education? 

When it comes to the relationship between sport research and 
sport management education, the relationship is complicated. Sport 
management education is quite common in Sweden; however, there 
is not much sport research conducted on the subject in Sweden. This 
forces education to import research from other countries (notably 
the US), which does not take into account the socio-cultural condi-
tions of sport in Sweden. Alternatively, general knowledge produced 
within disciplines such as economics, management and organisation, 
etc. are used, which in turn is not related to specific requirements of 
the field of sport.  

So, why is there no research on the area of sport management in 
Sweden? One explanation may be that sport management education 
is considerably younger than sport coaching education. The absence 
of scientific studies in sport management in Sweden can thus be 
partly explained by the phenomenon of being new and that the 
researchers simply “haven’t gotten around to it yet”.  

The two main occupational roles that are in most demand on the 
sport labour market, sport consultants (managers) and sport coach-
es/instructors, to some extent have their counterparts in education, 
in the form of sport management and sport coaching education. 
Both the consultant and the coach, however, include distinct subcat-
egories of professional roles. In both cases it seems there has been a 
branching of professional roles as a consequence of the effects of the 
market logic. The older, traditional consultant and coach roles, 
which has its roots in the popular sport movement, has been sup-
plemented with new, more market-oriented roles in the form of 
sport managers and instructors/coaches directed towards the fitness 
and health industry. These ramifications are evident in the labour 
market but not as prominent on the educational side.  

In employment advertisements for coaches and instructors, it’s 
relatively rare for academic qualifications to be demanded of the 
applicant. Although extensive research of relevance for professional 
roles such as these is conducted and despite a wealthy supply of 
higher education in the field, it seems that employers in the area 
primarily seek other forms of educational background.  
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When the labour market is considered, it’s possible to distinguish 
between four different categories of professional roles, depending on 
whether the professional roles have sport as a core knowledge area 
or not, and whether the professional roles are at the strategic or 
operational level of the organisation. Sport management education is 
clearly aimed at professional roles at the strategic level where sport 
is a key area of knowledge, for example, sport consultants and sport 
managers. Sport coaching education is primarily aimed at profes-
sional roles at the operational level where sport is a core area of 
knowledge, roles such as coaches and group-fitness instructors.  

There is also some educations with a clear theoretical orientation 
for which the labour market are particularly unclear, since they are 
not directed towards any specific professional roles. For academic 
sport education in the future it will be important to reflect on how 
they want to manage the balance between general knowledge and 
specialised knowledge and how, as a consequence of their choices, 
they relate to the labour market and its professional roles.   

At present, much research appears to be conducted on over-
arching macro levels. Such research doesn’t necessarily concern the 
activities of local sport clubs and sport businesses, nor is it certain 
that there are channels through which this research can reach the 
sporting organisations. Also, even when the research is relevant and 
there are channels for communication, it’s not certain that organisa-
tions have the opportunity or ability to interpret, translate and 
assimilate the research – and consequently are able to turn the 
knowledge into strategies for action. 

Conclusion 

The variety of perspectives on, and approaches to, sport in the 
various academisation arenas illustrates both the extent and com-
plexity of sport as a social phenomenon and how multi-faceted sport 
is as an academic area.  

As a consequence, sport can hardly be considered a homogenous 
social phenomenon, nor can the academisation of sport be seen as a 
unidirectional and linear process, consisting of one specific form of 
research, one specific kind of education or one specific and well-
defined labour market. Scientific sport knowledge is, on the contra-
ry, characterised by a diversity of approaches and perspectives. This 
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heterogeneity of the academisation process can be seen as character-
istic for the area of sport.  

The academisation process of sport in Sweden has come a long 
way. Today there exists extensive sport research in a wide range of 
disciplines with a strong core within a few of them. Academic sport 
education, with two distinct branches/orientations, has been estab-
lished. There are also employers in the sport labour market seeking 
employees with academic backgrounds, including a wide variety of 
organisational types and activities.  

The way sport is handled and where interest is directed within, 
however, varies between the arenas of research, education and the 
labour market; there are diverse traditions and interests within each 
one. Also, in some areas, the arenas are more in tune with each other 
than in others.  

As a consequence of research, education and the labour market 
having been established and institutionalised during different eras 
and under varying ideological circumstances, they possess different 
logics as part of their ideological structure. They reproduce specific, 
historically-shaped patterns of thinking and behaviour (cf. Berger & 
Luckmann 1998). This also explains why research, education and 
the labour market looks so disparate in terms of what scientific 
knowledge is being produced, mediated and demanded.  

In areas where institutionalisation has occurred for a long time, 
there is a clear reproduction of patterns of thought and action; 
actors in such areas can be said to be more “path dependent” than 
others (Powell 1991). As a result of sport education being institu-
tionalised to such a low degree, it is also more customisable and 
flexible compared to the thoroughly-institutionalised sport research; 
however, it lacks the stability and continuity of sport research. 
Therefore, education also has, to a larger extent, an ability to adapt 
to the prevailing ideas and logics of the times, such as the market 
logic – for better or for worse.  

The academisation of sport can thus be seen as an irregular pro-
cess or a process “out of step”. Scientific knowledge has different 
characteristics within sport research, higher sport education and the 
sport labour market due to disparate institutional conditions and 
different historical heritage. They are, in other words, “children of 
different times”. 
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Bilaga 2: Idrottsrelevanta SNI-koder 
 
SNI 92 

9261 Drift av sportanläggningar 

Underkategorier: 
92611 Drift av skidsportanläggningar  
92612 Drift av golfbanor 
92613 Drift av motorbanor 
92614 Drift av trav- och galoppbanor 
92615 Drift av sporthallar, idrottsplatser och andra sportanläggningar (ej 
uthyrning av sportutrustning) 

Omfattar: 
*Drift av anläggning för sport och motion 
*Instruktion och utbildning samt uthyrning och service i anslutning till verk-
samheten 

Omfattar inte: 
*Tävlingsstall (92622) 
*Totalisatorspel (92710) 

9262 Annan sportverksamhet 

Underkategorier: 
92621 Idrottsutövning (idrottsföreningar och professionella idrottsutövare) 
92622 Tävling med hästar (tävlingsstall) 
92623 Övrig sportverksamhet (idrottsskolor, båtklubbar och annan stödverk-
samhet inom sporten) 
92624 Sportarrangemang 
92625 Sportadministration (idrottsförbund mm) 

Omfattar: 
*Idrottsföreningars verksamhet, inkl. drift av anläggningar, arrangörskap för 
tävlingar och annan aktivitet som bedrivs för att finansiera föreningens verk-
samhet 
*Aktiviteter som utövas av professionella idrottsmän, domare, instruktörer, 
tränare etc. 
*Verksamhet som har till syfte att främja och arrangera sportevenemang 
*Administration av och stöd till sportverksamhet såsom bl.a. idrottsförbunden 

SNI 2002 

9261 Drift av sportanläggningar 

Underkategorier: 
92611 Drift av skidsportanläggningar 
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92612 Drift av golfbanor 
92613 Drift av motorbanor 
92614 Drift av trav- och galoppbanor 
92615 Drift av sporthallar, idrottsplatser och andra sportanläggningar (ej 
uthyrning av sportutrustning) 

Omfattar: 
*Drift av anläggning för sport och motion 
*Instruktion och utbildning samt uthyrning och service i anslutning till verk-
samheten 

Omfattar inte: 
*Drift av skidliftar (60211) 
*Tävlingsstall och travsällskap (92622) 
*Totalisatorspel (92710) 

9262 Annan sportverksamhet 

Underkategorier: 
92621 Idrottsutövning (idrottsföreningar och professionella idrottsutövare) 
92622 Tävling med hästar (tävlingsstall) 
92623 Övrig sportverksamhet (idrottsskolor, båtklubbar, annan stödverksamhet 
inom sporten, även schack- och bridgeklubbar) 
92624 Sportarrangemang 
92625 Sportadministration (idrottsförbund mm) 

Omfattar: 
*Idrottsföreningars verksamhet, inkl. drift av anläggningar, arrangörskap för 
tävlingar och annan aktivitet som bedrivs för att finansiera föreningens verk-
samhet 
*Aktiviteter som utövas av professionella idrottsmän, domare, instruktörer, 
tränare etc. 
*Tjänster i samband med fritidsfiske 
*Verksamhet som har till syfte att främja och arrangera sportevenemang 
*Administration av och stöd till sportverksamhet såsom bl.a. idrottsförbunden 

Omfattar inte: 
*Drift av travbana (92614) 
*Sportfiskearrangemang (92624) 
*Dansskolor (92340) 
*Golfskolor (92621) 
*Ridskolor (92721) 
 
SNI 2007 

8551 Sport- och fritidsutbildning 

Underkategorier: 
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85510 Sport- och fritidsutbildning (även utbildning i kortspel och schack) 

Omfattar: 
*Tillhandahållandet av undervisning i idrott för grupper på läger i skolor och 
liknande 
*Idrottsläger med eller utan övernattning  

Omfattar inte: 
*Teoretiskt inriktade skolor och universitet 
*Undervisning i idrott (baseboll, basketboll, cricket, fotboll o.d.) 
*Kulturutbildning (8552) 
*Utbildning i sportklubbar och idrottsföreningar (93120) 

9311 Drift av sportanläggningar 

Underkategorier: 
92611 Drift av skidsportanläggningar 
92612 Drift av golfbanor 
92613 Drift av motorbanor 
92614 Drift av trav- och galoppbanor 
92615 Drift av sporthallar, idrottsplatser och andra sportanläggningar (ej 
uthyrning av sportutrustning) 

Omfattar: 
*Drift av sportanläggningar för inomhus- eller utomhusaktiviteter (öppna eller 
inhägnade, med eller utan tak och med sittplatser för åskådare)  
*Organiserandet av sportevenemang inomhus eller utomhus för professionella 
eller amatörer av organisationer med egna anläggningar  
*Ledning och tillhandahållandet av personal för att driva dessa anläggningar 

Omfattar inte: 
*Drift av skidliftar (49390) 
*Tävlingsstall och travsällskap (93191) 
*Totalisatorspel (92000) 
*Verksamhet vid gym (93130) 
*Verksamhet i parker och på stränder (93290) 
*Drift av nöjesbad (93210) 

9312 Sportklubbars och idrottsföreningars verksamhet 

Underkategorier: 
- 

Omfattar: 
*Drift av sportklubbar 

Omfattar inte: 
*Sportundervisning av individuella lärare, tränare (85510) 
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*Drift av sportanläggningar (9311) 
* Organiserandet av sportevenemang inomhus eller utomhus för professionella 
eller amatörer av organisationer med egna anläggningar (9311) 
*Verksamhet som utövas av självständiga idrottsmän, domare, tidtagare o.d. 
(93199) 
*Golfklubbar (93112) 
 
9313 Drift av gymanläggningar 

Underkategorier: 
- 

Omfattar: 
*Gym, klubbar och anläggningar för kroppsbyggnad 

Omfattar inte: 
*Sportundervisning av individuella lärare, tränare (85510) 

9319 Annan sportverksamhet 

Underkategorier: 
93191 Tävling med hästar 
93199 Övrig sportverksamhet 

Omfattar: 
*Verksamhet vid tävlingsstall och träningsanläggningar för hästsport 
*Verksamhet som utövas av producenter eller promotorer av sportevenemang, 
med eller utan egna anläggningar 
*Verksamhet som utövas av självständiga idrottsmän, domare, tidtagare o.d. 
*Verksamhet i sportserier och reglerande organ 
*Verksamhet som rör marknadsföring av sportevenemang 
*Drift av fiskevatten för fritidsfiske och jaktreservat 
*Verksamhet som utövas av bergsguider 
*Stödverksamhet i anslutning till sport- och fritidsfiske samt till jaktsport och 
fritidsjakt 

Omfattar inte: 
*Uthyrning av sportutrustning (77210) 
*Verksamhet vid inrättningar för sport- och idrottsutbildning (85510) 
*Verksamhet som utövas av sportinstruktörer, sportlärare och tränare (85510) 
* Organiserandet av sportevenemang inomhus eller utomhus för professionella 
eller amatörer av organisationer med egna anläggningar (9311) 
*Verksamhet i parker och på stränder (93290) 
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Bilaga 3: Kunskapsområden för olika yrkesroller – en över-
sikt 

1 Ledarskap 9 Uttrycka sig i tal och skrift
2 Politik 10 Utvecklingsarbete
3 Projektledning 11 Kommunikation
4 Arbetsledning 12 Motivation/inspiration
5 Data och IT 13 Engelska språket
6 Ekonomi 14 Idrottsrörelsen
7 Föreningsarbete 15 Idrottspolitik
8 Nätverkande

1 Ekonomi 9 Bokföring
2 Budget 10
3 Bokslut
4 Ekonomisk uppföljning 11 Fakturering
5 Ekonomiska prognoser 12 Inbetalningar
6 Löneadministration 13 Redovisning
7 Ekonomiska underlag 14 Utvecklingsarbete
8 Ekonomiska rapporter 15 Data och IT

1 Information 9
2 Kommunikation
3 Media 10 Sociala medier
4 Pressmeddelanden 11 Politik
5 Webbredaktion 12 Utvecklingsarbete
6 Hemsidor 13 Planeringsarbete
7 Skriva artiklar 14 Engelska språket
8 Skriva nyhetsbrev

1 Försäljning 8 Utvecklingsarbete
2 Marknadsföring 9 Avtalsskrivande
3 Varumärkeshantering 10 Marknad 
4 Sponsring 11 Idrott
5 Nätverkande 12 Idéburna organisationer
6 Information 13 Idrottsrörelsen
7 Kommunikation

Verksamhetschef

Ekonomiansvarig

Kund- och 
leverantörsreskonra

Kommunikationsansvarig
Producera 
informationsmaterial

Marknadsansvarig

 
Översikten fortsätter på nästa sida.  
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1 Ungdomsidrott 14 PR 
2 Talangutveckling 15 Föreningsarbete
3 Utvecklingsarbete 16 Ekonomi
4 Budgetarbete 17 Idrottsträning
5 Elitidrott 18 Administration
6 Planeringsarbete 19 Idrott 
7 Ledarskap 20 Ideella organisationer
8 Nätverka 21 Organisering
9 Uppföljning 22 Uttrycka sig i tal och skrift

10 Landslagsverksamhet 23 Engelska språket
11 Koordinering 24 Omvärld
12 Rekrytering 25 Idrottsrörelsen
13 Projektarbete

1 Personalhantering 5 Anläggningsunderhåll
2 Schemaläggning 6 Träningsbranschen
3 Kundservice 7 Kommunikation
4 Försäljning

1 Utvecklingsarbete 16 Projektledning
2 Föreningsutveckling 17 Rekrytering
3 Utbildning 18 Hemsidor
4 Tävlingsutveckling 19 Uppföljning
5 Idrottsutveckling 20 Försäljning
6 Verksamhetsutveckling 21 Data och IT
7 Nätverka 22 Föreningsarbete
8 Administration 23 Specialidrott
9 Representation 24 Uttrycka sig i tal och skrift

10 Koordinering 25 Organisering
11 Styrelsearbete 26 Engelska språket
12 Marknadsförening 27 Idrottsrörelsen
13 Information 28 Föreningsliv/-verksamhet
14 Kommunikation 29 Idrottens organisation
15 Projektarbete 30 Ideell verksamhet

Sportchef

Platschef på gym

Konsulent

 
Översikten fortsätter på nästa sida.  
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1 Projektledning 11 Idrottsrörelsen
2 Projektarbete 12 Barn och unga
3 Ledarskap 13 Skola
4 Utvecklingsarbete 14 Specialidrott
5 Nätverka 15 Idrottsträning
6 Evenemang 16 Planering
7 Arrangemang 17 Motivation/inspiration
8 Kommunikation 18 Ideell verksamhet
9 Information 19

10 Idrottsverksamhet

1 Forskning 3 Utvecklingsarbete
2 Utbildning

1 Ekonomi 8 In- och utbetalningar
2 Bokslut 9 Ekonomiska underlag
3 Löneadministration 10 Affärssystem
4 Bokföring 11 Data och IT

12 Kommunikation
13 Uttrycka sig i tal och skrift

6 Redovisning 14 Bokföring
15 Programvara

1 Kommunikation 10 Media
2 Information 11 Sociala medier
3 Hemsida 12 Projektarbete
4 Informationsmaterial 13 Utvecklingsarbete
5 Skriva texter 14 Webbpublicering
6 Pressmeddelanden 15 Projektledning
7 Nyhetsbrev 16 Specialidrott
8 Medlemstidning 17 Specifika programvaror
9 Nyheter 18 Data och IT

1 Data 6 IT-support
2 IT 7 Specifika programvaror
3 Utvecklingsarbete 8 Webbaserade lösningar
4 Hemsidor 9 Idrottsrörelsen
5 ”Idrott online” 10 Webbpublicering

5

Forsknings- och utvecklingsoperativ

Barn och ungas fysiska och 
psykiska utveckling

Projektledare

Rapportering till 
myndigheter

7

Ekonomioperativ

Kommunikationsoperativ

IT-operativ

Kund- och 
leverantörsreskontra

 
Översikten fortsätter på nästa sida. 
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1 Marknad 7 Marknadsföring
2 Kommunicera 8 Sponsring
3 Informera 9 Affärsutveckling
4 Försäljning 10 Utvecklingsarbete
5 Evenemang 11 Ideella organisationer
6 Arrangemang

1 Administration 12 Utbildning
2 Kommunicera 13 Idrottsorganisationer
3 Hemsidor 14 Idrottsrörelsen
4 Rese-/konferensbokningar 15 Ideella organisationer
5 Nätverka 16 Uttrycka sig i tal och skrift
6 Kund-/medlemsservice 17 Organisering
7 Utvecklingsarbete 18 Problemlösning
8 Arkivering 19 Specialidrott
9 Ekonomi 20 Engelska språket

10 Mötes-/konferensplanering 21 Specifika programvaror
11 Tävlingsadministration 22 Data och IT

1 Träning 6 Tävling
2 Instruera 7 Nätverka
3 Träningsplanering 8 Specialidrott 
4 Ledarskap 9 Elitidrott
5 Coaching 10 Kommunikation

1 Instruera 2 (se Traditionell idrottstränare)

1 Träning 4 Instruera grupper
2 Instruera 5 Försäljning
3 Träningsplanering 6 Motivation/inspiration

1 Träning 5 Försäljning
2 Instruera 6 Kundrelationer
3 Träningsplanering 7 Kundhantering
4 Instruera individer 8 Träningsfysiologi

1 Träning 4 Ledarskap
2 Instruera 5 Motivation/inspiration
3 Träningsplanering 6 Ledning av barn- och unga

Gruppträningsinstruktör

Personlig tränare

Tränare/ledare inom kommersiell barnidrott

Marknadsoperativ

Administratör

Traditionell idrottstränare

Sim-, skid- och ridlärare
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Idag finns det idrottsutbildningar vid ett antal universitet och högskolor 
i Sverige. Kunskapen studenterna får med sig från dessa utbildningar 
är i förlängningen tänkt att tillämpas på ett praktikfält. Kunskapen har 
också ett ursprung. Beträffande högre utbildning utgörs kunskapen i 
första hand av vetenskaplig kunskap, producerad genom forskning. 

Men vilken kunskap är det egentligen studenterna möter inom de 
idrottsvetenskapliga utbildningarna? Var kommer den ifrån? I vilka 
sammanhang produceras den? Vilken kunskap är det som efterfrågas 
på idrottens arbetsmarknad? Efterfrågas den kunskap studenterna 
har med sig från sina utbildningar? Eller är det annan kunskap som 
efterfrågas – och i så fall vilken? 

Akademisering kan förstås som den process genom vilken ett 
kunskapsområde utvecklas till ett vetenskapligt kunskapsområde, i 
meningen att den vetenskapliga kunskapen på området ifråga 
expanderar och får större betydelse inom högre utbildning och på 
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genom att kartlägga och analysera den vetenskapliga kunskap som 
produceras inom svensk idrottsforskning, förmedlas genom akademiska 
idrottsutbildningar och efterfrågas på idrottens arbetsmarknad, samt 
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för idrottsvetenskapligt program, undervisat och genomfört ett antal 
forsknings- och utvärderingsprojekt åt Riksidrottsförbundet och Skåne-

idrotten.

isbn 978-91-7104-543-0 (tryck)
isbn 978-91-7104-544-7 (pdf)

issn 1652-3180

ID
R

O
T

T
E

N
S

 A
K

A
D

E
M

IS
E

R
IN

G

MALMÖ HÖGSKOL A



 
 
    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: all pages
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset -67.44, 653.15 Width 547.83 Height 30.31 points
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset -35.61, -3.03 Width 531.16 Height 29.55 points
     Origin: bottom left
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         AllDoc
              

       CurrentAVDoc
          

     -67.4363 653.1475 547.8256 30.3085 -35.6124 -3.0308 531.1559 29.5507 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0f
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     1
     238
     237
     238
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: before first page
     Number of pages: 1
     Page size: same as page 1
      

        
     Blanks
     Always
     1
     1
     1
     686
     313
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     1
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsPage
     AtStart
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0f
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: after last page
     Number of pages: 1
     Page size: same as page 1
      

        
     Blanks
     Always
     1
     1
     1
     686
     313
    
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     1
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsPage
     AtEnd
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0f
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





