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Abstract 
 
Syftet med denna avhandling är att beskriva och analysera statens syn på fritid och den fria 
tiden samt dess organisering och innehåll som den kommer till uttryck i offentliga dokument 
från 1962 och framåt. Genom att bidra med kunskap om vilka intentioner som offentliga 
myndigheter har och har haft med fritidssektorn kan politiker få ett bättre beslutsunderlag för 
framtida insatser som rör innehåll, tillgång till, tillgänglighet eller utbildning och forskning 
inom fritidssektorn. Tre frågor är centrala och omfattar mina övergripande forskningsfrågor.  
 

• Vilka mål, värderingar och intentioner för fritidssektorn lyfts fram i de undersökta 
dokumenten? 

• Vilka modeller och styrningsideal för fritidssektorn prioriterar staten?  
• Vilka sakområden, aktörer, grupper av individer, organisatoriska och institutionella 

lösningar framhålls i texterna?  
 
Den empiriska studien i avhandlingen omfattar propositioner, Statens offentliga utredningar 
(SOU) samt en Departementsskrivelse (DS). Materialet representerar den breda fritidssektorn 
från 1962 och fram till 2004/05 och omfattar områdena idrott, kultur, friluftsliv, turism samt 
rekreation och friskvård. Den metod som jag har använt mig av är textanalys. Jag har 
undersökt vilka skäl som ges i en text för en viss uppfattning och vilka argument som 
förstärker eller försvagar varandra.  
 
Fram till slutet av 1970-talet präglades den svenska politiken av en stark tro på planering och 
centralstyrning. Redan på 1960 kan jag se vissa ambitioner från staten om att möjliggöra 
medborgares delaktighet samt att eftersatta grupper eller speciella områden prioriteras. Åren 
1975-2000 kännetecknas den vidgad fritidssektor av att nu även inrymma kulturen, friluftsliv 
och turism. Kommuner uppmanas att göra fritidsvaneundersökningar för att staten ska kunna 
skapa sig en uppfattning om medborgarnas behov och förväntningar av fritiden och den fria 
tiden. En mål- och resultatstyrning i dialog med medborgare och företrädare utvecklas och 
ramlagar stiftas. Jämställdhet sätts upp på agendan under 1980-taltet. Nu kommer begrepp 
som bolagisering, internationalisering och professionalisering. Åren 2000-2005 kännetecknas 
av begrepp som hållbar utveckling, gröna jobb och grön rehabilitering. Samverkan betonas 
ännu mer. Gränsytorna och aktörerna blir ännu fler. Staten framträder som strateg och enande 
kraft, följer upp och utvärderar. Speciella uppdrag delas ut, nya organisationer tillkommer och 
numera fokuserar staten allt mer på tillsyn av olika verksamheter.  
 



I dokumenten finns en stark pedagogisk ambition. I de tidigare texterna visar sig 
uppfattningen att aktiv rekreation och avkoppling är nödvändig för reproduktion av 
arbetskraften. En annan aspekt som framhålls är demokratisk fostran i föreningslivet. I de 
senare texterna lyfts hälsoaspekten fram, kulturens betydelse för att utveckla kreativiteten 
samt fritiden som en möjlighet till integration och jämställdhet. 
 
Jag kan konstatera att den politiska spelplanen för fritidssektorn har förändrats.  Produktionen 
av fritidstjänster sker i ett helt nytt kontextuellt sammanhang där offentlig förvaltning endast 
är en av många aktörer. Vi kan sägas stå inför ett välfärdsideologiskt och organisatoriskt 
vägval. Skiljelinjen går mellan å ena sidan hög värdering av rättvisetänkande och lika tillgång 
till service och välfärd, oftast genom kollektiva lösningar. Den andra sidan har en 
föreställning om att variation och konkurrens mellan olika serviceproducenter är det bästa 
sättet att uppnå en god servicenivå för samtliga medborgare. 
 
 
 
Fritidssektorn – en utmaning!  
 
Fritidssektorn har expanderat kraftigt under 1960-talet. Kommersialisering av idrotten och 
spelindustrin, de nya medierna är exempel som uppmärksammades redan under 1970-talet 
och som antogs få ett stort inflytande på vår fritid. I landet finns ett starkt engagemang i 
föreningslivet. Naturvårdsverkets undersökningar visar att fritt strövande, friluftsbad, bär- och 
svampplockning samt skidåkning är bland de populäraste friluftsaktiviteterna. Intresset för 
långvandringar, kanotfärder och fritidsfiske, förhållandevis billiga aktiviteter som kräver inga 
eller små anläggningar, har också ökat under senare år. Informations- och 
kommunikationsteknologin har ökat kontaktytan mot omvärlden.  
 
Under 1990-talet har kraven på sänkta kostnader och rationaliseringar av kommunala 
verksamheter varit stora, vilket både fritids- och kulturområdet fått kännas vid. Den nya 
kommunallagen från 1991, med krav på endast en obligatorisk nämnd, kommunstyrelsen, 
gjorde att det växte fram en mängd nya sätt att organisera verksamhet. I dag är en samordnad 
kultur- och fritidsnämnd det vanligaste sättet att organisera kultur- och fritidsfrågorna.  
 
I detta paper vill jag bidra med kunskap om vilka intentioner som offentliga myndigheter har 
för fritidssektorn i de dokument som har studerats. Vilka områden och behov som har ansetts 
viktiga att prioritera? Vilka principer för fritidssektorn organisering som förts fram och vilka 
aktörer som föreslås tilldelas ansvar för detta.  
 
Två begrepp är centrala, fritid och fri tid. Centralt är också vad begreppen står för i 
förhållande till arbete.  
 
Under senaste årtiondet har vi kunnat iaktta att privata lösningar alltmer har kommit att 
accepteras inom de båda politiska blocken. Inom fritidssektorns alla områden har 
bolagiseringar, ekonomiska föreningar, stiftelser, entreprenader och andra lösningar blivit allt 
vanligare. En åtskillnad görs mellan dem som producerar, arrangerar och finansierar olika 
typer av verksamhet. I den politiska retoriken talas om styrningsideal, offentlig eller privat 
och styrformer demokrati/byråkrati och marknad/civilsamhälle. Denna iakttagelse väcker en 
undran om vilket grundläggande synsätt som finns på välfärdsmål och deras förverkligande. 
Vi kan sägas stå inför ett välfärdsideologiskt och organisatoriskt vägval. Skiljelinjen går 



mellan  ena sidan som förordar en hög värdering av rättvisetänkande och i stort sett lika 
tillgång till service och välfärd, oftast genom kollektiva lösningar. Den andra sidan har en 
föreställning om att variation och konkurrens mellan olika serviceproducenter är det bästa 
sättet att uppnå en god servicenivå. 
 
Syftet med detta paper är att belysa vilken syn på fritid och den fria tiden samt dess 
organisering och innehåll som kommer till uttryck i offentliga dokument och utredningar från 
1962 till 2005. Genom att bidra med kunskap om vilka intentioner som offentliga 
myndigheter har uttryckt om fritidssektorn kan politiker få ett bättre beslutsunderlag för 
framtida insatser som rör innehåll, tillgång till, tillgänglighet eller utbildning och forskning 
inom fritidssektorn. Studien av dokumenten har också inneburit en möjlighet att utveckla 
befintliga teorier i relation till området, exempelvis Lundqvist (1992). Min förhoppning är att 
detta ska bidra till en ökad förståelse av fritiden i relation till statliga initiativ och därmed ge 
ett bidrag till den teoretiska utvecklingen. Resonemangen i detta paper bygger på min 
licentiatavhandling (Lindström, 2006). Det empiriska material jag använt består av 1962 års 
fritidsutredning, Idrott åt alla (SOU 1969:29), Den statliga kulturpolitiken (Proposition 
1974:28), Fritid i förändring (SOU 1996:3), Kulturpolitik (Kulturproposition 1996/97:3), 
Idrott och motion för livet (SOU 1998:76), En idrottspolitik för 2000-talet (Proposition 
1998/99:107), Statens stöd till friluftsliv och främjandeorganisationer (Departementsskrivelse 
1999:78), Mål för folkhälsan (Proposition 2002/03:35) samt en politik för en långsiktig 
konkurrenskraftig svensk turistnäring (Proposition 2004/05:56). Materialet representerar den 
breda fritidssektorn från 1962 och fram till 2004/05 och omfattar områdena idrott, kultur, 
friluftsliv, turism samt rekreation och friskvård. 
 
Tre frågor är centrala:  
 
Den första är vilka mål, värderingar och intentioner som regering/statliga myndigheter och 
utredare ger uttryck för i de dokument som studerats. Den andra är vilka modeller och 
styrningsideal som prioriteras. Slutligen den tredje, vilka sakområden, aktörer, grupper av 
individer, organisatoriska och institutionella lösningar som framhålls i texterna från den valda 
tidsperioden.  
 
I politiska sammanhang finns en uppfattning att politiker inte skall styra människors val av 
fritidsaktiviteter utan istället stödja det som är fritt och frivilligt i människors fria tid. Med 
utgångspunkt från regeringsformen § 2 kapitel 1 kan fritidsverksamhet betraktas som en 
demokratisk rättighet som ska omfatta alla medborgare. Offentliga myndigheter satsar medel 
till föreningar, anläggningar och andra arrangemang. En intressant fråga är om fritid ska vara 
en uppgift för offentlig sektor eller om det bör vara en privat angelägenhet, och på vilka 
grunder man kan argumentera för den ena eller andra ståndpunkten. Genom att granska 
offentliga dokument har jag fått belysning av dessa frågor.  
 
I undersökningen har jag använt mig av textanalysen som metod för att granska texternas 
struktur och formuleringar. Med idé-, innehålls- och argumentationsanalys har innehållet 
granskats.  Fokus ligger på vem som talar i texten, vem sändaren talar till, i vilken situation 
sändaren talar till mottagaren och hur texten är anpassad till sin situation.  I min analys har jag 
undersökt vilka skäl som en text ger för en viss uppfattning, hur dessa förstärker eller 
försvagar varandra. Jag har identifierat förändringar i inställning, hur något värderas och 
framställs, vad texten uttrycker samt vilka intentioner som förmedlas. Min avsikt har varit att 
finna modeller, begrepp, ord och argument som visar olika ställningstaganden. Jag har 
studerat vilka olika grupper, sakområden och aktörer som prioriterats, i dessa sammanhang 



har demokratiaspekten beaktats. Jag har också genom att analysera texterna studerat logiken i 
den politiska argumentationen.  
 
Fram till slutet av 1970-talet har den svenska politiska kulturen präglats av en stark tro på 
planering och centralstyrning. Detta har från 1980-talet utmanats ideologiskt och ifrågasatts. 
Lokalt inflytande, decentralisering, privatisering och individuell valfrihet har ersatt centralism 
och storskaliga lösningar. Premfors, Ehn, Halden, Sundström (2003); Nilsson (2002) och 
Lundqvist (1992) talar om styrningsideal och skiljer mellan de som producerar, arrangerar 
och finansierar verksamheten. Den debatten är aktuellare än någonsin. I mitt empiriska 
material kan jag se vissa ambitioner, speciellt under 1960- och 1970-talet, om att möjliggöra 
medborgares delaktighet, prioriteringar av speciellt eftersatta grupper eller speciella områden 
allt för att tillgodose värden som demokrati, rättsäkerhet, enhetlighet och lika behandling. 
Detta syns däremot mycket lite i dokumenten under senare delen av den undersökta perioden. 
Under 1960- och 1970-talet kännetecknades fritidssektorn av ett längre planeringsperspektiv 
omfattande 3-5 år. Undersökningar har visat att staten från 1960-talet och framåt lagt ett 
moraliskt ansvar på fritidssektorn, då främst idrottsrörelsen. I de undersökta dokumenten 
framgår tydligt att idrottsrörelsen har haft till uppgift att fostra medborgarna. Detta var 
tydligast fram till 1980-talet för att senare inte alls påtalas lika tydligt. Vissa värderingar läggs 
dock fortfarande på idrottsrörelsen som rent spel, en rörelse fri från dopning samt tankar om 
en idrottsrörelse som ska verka för integration i samhället.   
 
Idag är det många som konkurrerar om resurserna inom en mycket bred fritidssektor. 
Samhällsutvecklingen fram till och med 2005 har också gjort att andra frågor har tillkommit 
som att värna om etik, förhållningssätt gentemot kommersialisering, ökad jämställdhet och 
utveckling mot ett hållbart samhälle. Statliga moraliska principer syns mindre tydligt 2004/05 
jämfört med 1960-talet och fram till slutet av 1970-talet. I mitten av 1970-talet frångår staten 
den kommunitära principen och selekterade lösningar blir allt vanligare. När det gäller statens 
syn på den kommersiella sidan av fritiden och den fria tiden har det skett en successiv men 
total omvändning från 1980-talet och framåt. Kommersiella inslag accepteras numera helt 
inom samtliga undersökta sakområden. En bolagisering och professionalisering av fritiden 
blir allt vanligare.  
 
Åren 1975-2000 kännetecknas den vidgad fritidssektor av att nu även inrymma kulturen, 
friluftsliv och turism. Kommuner uppmanas att göra fritidsvaneundersökningar för att staten 
ska kunna skapa sig en uppfattning om medborgarnas behov och förväntningar av fritiden och 
den fria tiden. En mål- och resultatstyrning i dialog med medborgare och företrädare 
utvecklas och ramlagar stiftas. Jämställdhet sätts upp på agendan under 1980-taltet och 
framåt. Nu kommer begrepp som bolagisering, internationalisering och professionalisering. 
Åren 2000-20005 kännetecknas av begrepp som hållbar utveckling, uthållig tillväxt, gröna 
jobb och grön rehabilitering. Samverkan betonas ännu mer. Gränsytorna och aktörerna blir 
ännu fler.  
 
I det empiriska materialet syns i början av det svenska EU-medlemskapet en distanserad 
hållning till EU:s regelverk. Från början av 2000-talet framhålls istället en ambition att 
svenska myndigheter och politiker ska vara med och påverka innehållet i EU-politiken.  
Sveriges medlemskap i EU syns bland annat genom att förslag till anpassning ges allt 
eftersom, exempelvis inom idrottsrörelsen och turistnäringen. Det är gemensamma åtgärder 
för att förebygga och åtgärda supportervåldet inom idrotten eller återgärder för att förebygga 
dopning. Medel från strukturfonderna blir vanliga inom olika sektorer, däribland 
kultursektorn. Från mitten av 1990-talet dominerar mål- och resultatstyrning helt. Statens 



uppgift blir alltmer att ta fram statistik, formulera mål, utöva tillsyn, utvärdera och följa upp 
framför att styra i detalj. Samtidigt blir det allt vanligare att ge olika myndigheter nationella 
uppdrag och skapa resurscentra med speciella uppgifter. I dokumenten uppmanas nu också 
kommunerna att själva pröva andra former för samarbete i enlighet med kommunallagens 8 
kap. 20 § om självförvaltningsorgan.  
 
När vi summerar styrningsidealet kan vi konstatera att det på 60-talet, främst vad gäller 
idrottsrörelsen, har funnits en förväntan på selektiva lösningar för vissa grupper och inom 
vissa områden. Från mitten av 1970-talet syns tankar om decentralisering allt tydligare 
tillsammans med anvisningar om speciellt riktat stöd. Noteras kan att beslut som 
decentraliserats ibland föreslås förflyttas tillbaka till en central nivå med motivering att 
helhetssyn behövs vid beslut och verkställande. I dokumenten finns en tilltro till att centralt 
placerade myndigheter kan tillhandahålla material och ge en överblick över en decentraliserad 
verksamhet. Statens bidragsgivning är många gånger avgörande för den verksamhet som 
bedrivs, vilket också indirekt påpekas av utredarna. Utbildning och forskning finns 
genomgående med i det empiriska materialet som ett argument för att kunna möta 
fritidssektorns behov, vilket ska ses som en form av informationsstyrning.  
 
I hela det empiriska materialet kan vi se att det område som staten främst har värnat om är 
medborgarnas välbefinnande. I fritidsutredningen talas det om människors kroppsliga och 
andliga välbefinnande. Utredarna utgår från att medborgaren både kan och är beredd att betala 
för fritidstjänster, men betonar att fritiden inte får bli en klassfråga. Selekterade lösningar 
föreslås inom alla sakområden och det talas om att rikta insatser mot särskilda grupper. Barn 
och ungdomar är den grupp som oftast nämns samt flickor från socialgrupp 3 som är de som 
deltar minst i föreningsanknutna fritidsaktiviteter. Det talas också om resurs- och röstsvaga 
grupper. År 1974 och 1996/97 pekas handikappade, institutionsvårdande, det vill säga boende 
på olika institutioner, invandrare och andra etniska grupper ut som speciellt prioriterade.  
 
Gränsdragningsfrågor mellan olika sakområden och politikområden påtalas genomgående i 
hela materialet. För att underlätta samordning och möta medborgarnas behov och 
förväntningar ombildas eller inrättas nya myndigheter, organisationer och befattningar som 
ges utvidgade uppdrag. Exempel på sådana är Statens Folkhälsoinstitut, Statens 
Naturvårdsverk och Turistdelegationen. Ibland talas även om behovet av regelstyrning av 
sektorn, att lagstifta för att säkerställa medborgares rättigheter. 
 
Min tolkning av dokumenten är att dessa uttrycker en syn på välfärdsstaten som den som har 
en uppgift som samlande och enande kraft för sektorn.  Staten stiftar lagar, och myndigheter 
utfärdar förordningar, råd och anvisningar (Produktsäkerhetslag, Strandlag, Bibliotekslag). 
Staten ska också ta ett visst nationellt ansvar för produktion och finansiering av fritidstjänster. 
I dokumenten pekas på goda exempel, Falu Folkmusik, Arbetets Museum Norrköping, 
Filmpool väst, Malmö konsthall. Staten utser ansvariga myndigheter som Sveriges Rese- och 
turistråd, Statens folkhälsoinstitut och Riksantikvarieämbetet. Det kan uppfattas som en 
centralisering av verksamhet samtidigt som det också är en decentralisering. Med det menar 
jag att staten ibland stiftar nya lagar, inrättar nya myndigheter med uppgift att utföra tillsyn 
eller skapar organisationer för ett speciellt syfte. Exempel på detta är ungdomspolitiska 
stödjepunkter, Filmpooler, Naturreservat och Nationalparker. Staten styr genom mål, ser till 
att det finns statistik och nyckeltal för verksamheten, och att dessa följs upp och utvärderas. 
Som ägare av viss infrastruktur ska staten se till att den håller viss kvalité och servicenivå. 
Sverige är en del av den Europeiska Unionen och ser sig som en naturlig förhandlingspartner 
inom alla politikområden. Fritidspolitiken påverkas bland annat genom gemensamma insatser 



för förebyggande åtgärder mot dopning och supportervåld. Regler för spelarövergångar inom 
idrotten, där ”Bosmandomen” är ett annat sådant exempel. Forskning och utbildning inom 
fritidssektorn kan också nämnas. 
 
Efter att ha studerat policyprocessen såsom den kommer till uttryck i dokumenten kan jag 
konstatera att den politiska spelplanen har förändrats och en mångfald aktörer har tillkommit 
inom fritidssektorn.  Produktionen av fritidstjänster sker i ett helt nytt kontextuellt 
sammanhang där offentlig förvaltning endast är en av många aktörer. Min slutsats efter att ha 
studerat dokumenten är att om vi ska ha en fritidssektor för alla på lika villkor måste statens 
instrument för uppföljning och utvärdering fungera. Staten måste känna till medborgarnas 
behov och förväntningar och det måste finnas tillförligt data från fritidssektorns alla aktörer, 
både privata, frivilliga och offentliga. För att staten skall kunna uppfylla sina mål, behövs god 
precision avseende avsatta medel och resurser. För att tala med Lipsky (1980) så är 
tjänstemän, pedagoger, arbetare eller andra som arbetar inom fritidssektorn de egentliga 
utförarna av svensk fritidspolitik. Det behövs en medvetenhet om detta. Staten är den som i 
vissa fall är den som på bästa möjliga sätt kan ta ett samlat nationellt och samhälleligt ansvar 
för fritidssektorn. Genom att ha överblick kan den vara garant för att det finns ett visst utbud 
av fritidstjänster med hänsyn tagen till demografi, geografiskt läge och samhällsstruktur. 
Fritiden är en demokratisk rättighet, staten kan tillgodose lika tillgång till service och välfärd 
genom kollektiva lösningar. Fritidssektorn bör till viss del omfattas av fördelningspolitik som 
komplement till marknaden. Mitt kunskapsbidrag är att ange hur synen på fritidssektorn 
utvecklats över tid i utredningstexter, en departementsskrivelse samt propositioner. Mitt 
teoretiska bidrag, är att visa att en tvärvetenskaplig teoretisk ansats är fördelaktig vid studier 
av en eller flera sak- och politikområden.  Hur det kommer att se ut i framtiden och på vilket 
sätt som politiker kommer att ha inflytande på den breda fritidssektorn får framtiden utvisa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


