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Sammandrag  
Uppsatsens syfte är att undersöka hur Riksidrottsförbundets värderingar gällande 

bredd- och elitidrott tar sig uttryck i dess idéprogram som antogs 2009. Med hjälp av 

en kvalitativ diskursanalys med ideologikritiskt perspektiv har jag analyserat de 

värdeord som är kopplade till de olika verksamheterna för att skönja förbundets 

attityder till bredd- respektive elitidrott. Analysen har visat att när breddidrotten 

omtalas är det främst hälsomässiga och demokratiska normer som aktualiseras – 

genom värdeorden framställs breddidrotten som en inkluderande gemenskap med 

rötterna i folkrörelsen och som låter alla få vara med. Elitidrotten beskrivs med 

värdeord som snarare associeras till normer gällande samhällsnytta, där elitidrottens 

uppmärksamhetsvärde lyfts fram som betydelsefullt för nationen och det motiverar 

stödet till verksamheten. Bilden som träder fram är att Riksidrottsförbundets ideologi 

hålls samman av värdeord som införlivar främst etiska normer, då ansvar för 

människan bakom idrottaren och det rena spelets betydelse betonas inom båda 

verksamheterna. 

 

Nyckelord: diskursanalys, ideologikritiskt perspektiv, visionsdokument, värdeord, 

Riksidrottsförbundet, normer, breddidrott, elitidrott 
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1. Inledning  
 

”Riksidrottsförbundet är svensk idrotts samlande organisation med uppgift att  

stödja, företräda och leda rörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som 

internationellt.” (Riksidrottsförbundet 2014) 

 

Riksidrottsförbundet kallar sig företrädaren för Sveriges största folkrörelse och nästan 

en tredjedel av befolkningen är medlemmar i det1. Förbundet tar på sig ett omfattande 

ansvar för uppgiften som består i att förvalta det man med ett samlingsnamn kallar 

svensk idrott – de tjugo tusen idrottsföreningarna runt om i landet som rymmer såväl 

glada amatörer som proffs. Som institution sitter RF på en maktposition inom svensk 

idrott och i idéprogrammet aktualiseras olika normer som förbundet lutar sin ideologi 

mot. Idéprogrammet rymmer Riksidrottsförbundets visioner för hur bredd- och 

elitidrotten ska bedrivas och vilka värderingar som bör prägla de respektive 

verksamheterna. Därför är det motiverat att studera hur Riksidrottsförbundets med 

värdeord uttrycker sina attityder till bredd-och elitidrott i idéprogrammet, med målet 

att balansera sin ambition om att företräda såväl amatörer som stjärnor.  
 
 

1.1. Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med studien är att granska bilden av Riksidrottsförbundets ideologi gällande 

bredd- och elitidrott så som den uttrycks i visionsdokumentet Idrotten Vill. Ett 

visionsdokument är intressant eftersom det syftar till att sätta ramar för hur en 

verksamhet ska bedrivas och vilka värderingar som ska prägla denna. Att 

medvetandegöra hur RF som sändare av idéprogrammet uttrycker sina värderingar 

och sin attityd till bredd- respektive elitidrott är således betydelsefullt då 

värderingarna kan visa hur normer inom idrottsrörelsen förmedlas. Ett stort förbund 

som RF arbetar språkligt för att skapa bilden av en enad organisation med en 

gemensam vision, trots att det internt kan finnas olikheter gällande verksamheten. Om 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1Enligt Riksidrottsförbundets hemsida har man 2,8 miljoner medlemmar. 
http://www.rf.se/Undermeny/RFochsvenskidrott/ 
Tillgänglig: 2014-09-22.  
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RF har ideologiska ståndpunkter i konflikt med varandra gällande bredd- och 

elitidrotten kan det visa sig i texten. Analysen kan skapa förståelse för om RF:s 

ideologi är väl sammanhållen eller om en konflikt kan skönjas i förbundets 

beskrivningar av bredd- respektive elitidrotten. I förlängningen kan analysen hjälpa 

oss förstå hur RF:s ideologi i ett bredare perspektiv kan skapa och upprätthålla sociala 

strukturer inom den svenska idrottsrörelsen. Följande frågeställningar har formulerats:  

1.  Utifrån vilka värderingsgrunder uttrycker RF språkligt sina värderingar 

gällande bredd- och elitidrott i idéprogrammet Idrotten Vill?  

2.  Vilka likheter och skillnader uttrycks gällande värderingarna för bredd- 

respektive elitidrott? Kan eventuella skillnader i värderingarna för de olika 

verksamheterna visa på en konflikt inom RF:s ideologi? 

 
1.2. Riksidrottsförbundets historiska värderingar 
 

I det här avsnittet följer en historisk bakgrundsbeskrivning av Riksidrottsförbundets 

bredd- och elitidrottsverksamhet för att motivera syfte och frågeställningar.  

När idrottandet på 1800-talet tog fart i Sverige var idrottsföreningar inte något utbrett 

fenomen, det förekom bara enstaka föreningar inom hästsport och segling. 

Idrottsrörelsen växte fram som en folkrörelse och präglades inledningsvis av ett fokus 

på hälsa, motion och nöje. De sociala värdena var tillräckliga som mål för rörelsen – 

tävlingsinriktningen var inte viktigast för idrottsföreningarna, utan det vi idag kallar 

breddidrott utgjorde den dominerande delen av verksamheten (Lindroth 2011).  

I takt med att de lokala och regionala idrottsföreningarna växte fram uppstod 

en konflikt gällande hur de skulle organiseras på riksnivå – skulle makten hamna hos 

en enda organisation eller skulle flera samarbeta? Försök gjordes till att skapa en 

stabil bas för landets samtliga idrottsföreningar, men det fanns ideologiska 

motsättningar inom förbundet gällande vad idrotten skulle stå för. Det var 1901 som 

man efter förhandlingar kom överens om att skapa ”all menige mans idrott” – 

Gymnastik- och Idrottsföreningarnas Riksförbund, det vi sedan 1947 kallar 

Riksidrottsförbundet (Lindroth 2011). Tävlingsidrotten blev nu allt viktigare för 

idrottsföreningarna i Sverige och den så kallade frivilligidrotten fick lämna plats för 

mer konkurrensinriktad idrott där resultat gavs ett större fokus.  

Den tidiga idrottsrörelsens ideologi handlade om några kärnvärden. Nationalismen 

spelade en stor roll; man poängterade idrottens betydelse för nation och folk. Tanken 
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byggde på att idrotten stärkte individens karaktär och moral. Dessutom motverkade 

den utsvävningar då den krävde regelbundna rutiner, nykterhet och flitighet. 

Egenskaper som mod, koncentration och viljestyrka utvecklades av idrotten, sa man, 

och det hade hela nationen nytta av – inte minst ur militär synpunkt. Den andra 

aspekten av nationalismen handlade om att framgångar i internationella tävlingar 

kunde ge den egna nationen ära och berömmelse. Tätt sammanvävt med de 

fosterländska värderingarna ligger det militära temat; idrottens värde för försvaret 

lyftes fram då starka, vältränade ungdomar var bättre förberedda för militärtjänst. 

(Lindroth 2011) 

Den tidiga idrottsrörelsens ideologi präglades av ytterligare faktorer. RF hade 

tidigare betonat amatöridealet och låtit det vara en betydelsefull del av idrottsrörelsens 

värdegrund – idrottare förbjöds ekonomisk ersättning för sina prestationer, något som 

var omstritt under 1800-talets slut. Så etablerades till slut ändå tävlingsprincipen (den 

agonala principen) vid år 1900. Att idrott nu skulle handla om att tävla kan kopplas 

till den alltmer utbredda socialdarwinismen som bejakade konkurrens och menade att 

tävlande styr den sociala utvecklingen (Lindroth 2011). 

Mellan 1970 och 1995 hamnade de ideologiska frågorna ännu tydligare på agendan 

inom idrottsrörelsen (såväl som i den övriga samhällsdebatten). Det ska ses mot 

bakgrund av folkhemsreformerna som drevs igenom i Sverige vid denna tid och 

radikaliseringar av samhället i stort. Inom idrottsrörelsen hade den hett debatterade 

frågan om amatör- eller breddidrott som ställts mot elitidrott ersatts med en 

diskussion om dopningsproblematiken – idrottens etiska och moraliska frågor 

hamnade i fokus. 1970 införde RF ett nationellt rådslag där diskussionerna präglades 

av vad idrottsrörelsens ideologi skulle utgöras av och ett steg till togs när man antog 

policydokumentet Idrott 80 på 1980-talet. Inom förbundet tycks man vid denna tid 

varit relativt öppna för att ifrågasätta den egna verksamheten, idrottsrörelsens mening, 

vilket symboliserades av boken Turbulens i rörelsen (1991). Debatten om idrottens 

ideologi och värderingar tycks ha gått tillbaka på 2000-talet om man ska tro Lindroth: 

”Idag betonas rollen som folkrörelse, men utan fördjupning” (Lindroth 2011:245).  
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2. Tidigare forskning 
 

Ulrika Waaranperäs undersökning av värdeord (Waaranperä 2013) har visat att 

visionsdokument kan fungera enande för de som arbetar i en verksamhet med syfte att 

få dem att dra åt samma håll. Visionerna kan även förmedla arbetet man bedriver utåt, 

till allmänheten eller det politiska styret. Waaranperä har undersökt vilka värdeord 

några utvalda myndigheter lyfter fram i sina visionsformuleringar och menar att orden 

ofta laddas utifrån sändarens vilja att nå ut till en bred allmänhet, något som kan 

skönjas i ett ofta inkluderande språkbruk. Hon menar att även om visionsdokument 

dels kan fungera för att nå ut till beslutsfattare och allmänheten med arbetet man 

bedriver, kan de också användas för att motivera verksamheten. Waaranperä visar 

också att sändaren av ett visionsdokument (i det här fallet myndigheter) ofta använder 

positivt laddade ord när de tecknar bilden av sig själva, något som bör betraktas som 

en vilja att framställa sig själva i god dager snarare än att de positiva orden säger 

något om hur verksamheten faktiskt fungerar. Den insikten går att relatera till min 

studie då jag endast kunnat undersöka just RF:s bild av de värderingar som 

idrottsrörelsen ska präglas av. 

Forskning om idéprogram avsedda för idrott har inte bedrivits i någon betydande 

omfattning, men det finns studier där politiska partiers visionstexter analyserats. Ett 

exempel som är relevant för den här uppsatsen är Anna W. Gustafssons studie av 

texten Nya Moderaternas grafiska profil där forskaren bland annat undersökt hur 

partiet arbetat med ett förnyat ordval för att distansera sig från sitt arv som det 

klassiska högerpartiet (2013). Man vill istället framställa sig som det nya 

arbetarpartiet och använder språkliga medel för att åstadkomma det. Ett exempel från 

studien är omskrivningen av det negativt laddade begreppet arbetslösa till människor 

som saknar jobb och i texten ska det löna sig att arbeta istället för att partiet vill 

sänka ersättningsnivån (W. Gustafsson 2013:23). Kunskap om att ett politiskt parti 

som aktör använder språket för att ”sälja in” sin verksamhet till läsaren kan användas 

även i min studie, då RF som sändare av idéprogrammet får antas vilja skapa en 

positiv bild av sig självt som företrädare för de olika verksamheterna.  

En annan språkvetenskaplig studie med ett politiskt material är Malin Vigens 

(2013) uppsats, där författaren studerat Sverigedemokraternas partiprogram genom en 

kritisk textanalys med genusperspektiv för att se vilka föreställningar om kön som 
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uttrycks. Liksom i min uppsats, utgår Vigen från den konstruktivistiska språksynen 

enligt vilken det finns en växelverkan mellan språk och samhälle då vi med språket 

skapar föreställningar om världen som vi för vidare och således befästs och 

reproduceras normer (2013).  

Vidare har Lorentzon (1998) gjort en intressant studie av värdeorden i 

Vänsterpartiet och Ung vänsters parti- och principprogram i vilken han skriver om hur 

ord får sin laddning. Lorentzon menar att ett ord som vid första anblicken kan 

uppfattas som neutralt kan ges så kallad tillfällig emotivitet (laddning) i och med sin 

textuella omgivning, sin kontext. Det är ett sätt att granska värdeord på som även 

kommer användas i min studie då alla värdeord inte är ”självklart” positivt eller 

negativt värderande i sig själva. Lorentzon talar också om att olika grupper eller 

individer inte nödvändigtvis upplever att ett ord har samma laddning (Lorentzon 

1998, refererad av Färnstrand 2012:10).  

Ett exempel på en undersökning där diskursanalys parats med ideologikritisk 

analys är Svedbergs studie (2005), som handlar om hur två olika politiska partier 

använder begreppet demokrati på skilda sätt. Författarens sätt att använda det 

ideologikritiska perspektivet är intressant. Svedberg motiverar perspektivet med att 

det hjälper granskaren av en text att synliggöra inte alltid helt uppenbara värderingar 

och motiv som sändaren av texten har.  

 

3. Material  
 

Materialet som analyserats i den här uppsatsen är Idrotten Vill, det senaste 

idéprogrammet som antogs av RF på årsstämman i augusti 2009. Måldokumentet 

innehåller de visioner och mål som RF satt upp för den svenska idrottsrörelsen och 

dokumentet syftar till att sätta agendan, utgångspunkterna, för det arbete som de 

lokala och regionala idrottsföreningarna ska bedriva. Texten kan således betraktas 

som normsättande för hur idrottsverksamheten ska gå till och idéprogrammet har 

därigenom potential till att skapa, bevara och förändra sociala strukturer och 

maktförhållanden inom den svenska idrottsrörelsen.  

Sändaren av texten är Riksidrottsstyrelsen, som står bakom idéprogrammet. 

Textens mottagare är allmänheten – vem som helst kan läsa idéprogrammet som finns 

publicerat på RF:s hemsida. Men programmet riktar sig mer specifikt till 
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idrottsledarna i de regionala idrottsföreningarna och de ansvariga för 

specialförbunden, som ska ta del av riktlinjerna i Idrotten Vill och använda dem i sitt 

arbete.  

Idéprogrammet består av 48 sidor, men ett urval har gjorts där endast följande avsnitt 

har analyserats: 

•  Idrott för ungdom 

- Breddidrott för ungdom  

- Elitinriktad idrott för ungdom  

•  Idrott för vuxna 

- Breddidrott för vuxna  

- Elitinriktad idrott för vuxna  

 

Vid redovisningen av resultatet presenteras breddidrott (för ungdom och vuxna) 

respektive elitidrott (för ungdom och vuxna) som kategorier, då granskningen visat 

att verksamheterna präglats av liknande värderingar för ungdoms- och vuxenidrotten.  

 

4. Teori och metod  
 
I det här kapitlet redogör jag för de teoretiska utgångspunkter som legat till grund för 

uppsatsen: diskursanalys med ett ideologikritiskt perspektiv. Jag förklarar även min 

metod, hur analysen av värdeord gått till.   

 

4.1. Teoretiska utgångspunkter 
Norman Fairclough står bakom den kritiska diskursanalysens teori och hans forskning 

är av värde för den här uppsatsen. Han tänker sig en tredimensionell modell för 

språkbruk. Den första dimensionen handlar om text i form av tal eller skrift, den andra 

om diskursiv praktik som innebär skapandet och konsumerandet av tal eller text och 

den tredje dimensionen är den sociala praktiken (språkhandlingen sker inom ett 

specifikt sammanhang eller en verksamhet). Fairclough menar att den kritiska 

diskursanalysen med fördel kan användas för att studera maktförhållanden och de 

ideologier som ofta används av makthavare för att skapa eller upprätthålla 

maktförhållanden (2013).  
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Diskurs kan enligt språkforskaren Anna W. Gustafsson beskrivas som: ”Det sätt 

man kategoriserar och förstår verkligheten så som det kommer till uttryck i text och 

tal” (2013:95) och det är enligt den definitionen jag kommer använda begreppet i 

uppsatsen. Vi människor skapar mening genom att definiera, konstruera eller 

kategorisera processer i text och tal och diskursanalysen kan visa på de språkliga 

medlen som används vid meningsskapandet, liksom vilka effekter det får (W. 

Gustafsson 2013:94). En text kan vara ett resultat av sociala förhållanden men också 

bidra till att etablera eller upprätthålla de sociala förhållanden som den skapats i, 

menar Hellspong och Ledin (1997).  

Jag kommer i uppsatsen använda mig av Lennart Hellspongs definition av ordet 

ideologi. Han beskriver det som ”en helhet av mer eller mindre tydliga föreställningar 

och värderingar som präglar hur vi ser på människan, samhället och världen” 

(2001:131). Vidare menar Hellspong att en ideologi uttrycker en grupps (i denna 

undersökning en förenings) strävanden och intressen. En förening som 

Riksidrottsförbundet har intresse av att nå ut med sina värderingar och således kunna 

påverka individer – och där spelar ett idéprogram som det studerade Idrotten Vill en 

roll som ett socialt instrument för att uppnå det. I den här uppsatsen finns det skäl att 

tala om en specifik idrottslig ideologi – idéer och argument som vill förklara idrottens 

betydelse för individ och samhälle (Lindroth 2011). Genom det ideologikritiska 

perspektivet skrapar granskaren på textens yta för att undersöka de underliggande 

värderingarna och eventuella åsikterna som ibland är skrivna mellan raderna 

(Hellspong 2010). Det ideologikritiska perspektivet förutsätter att även jag som 

studerar texten har erfarenheter och ideologiska ståndpunkter som kan göra det 

problematiskt att vara helt neutral (Hellspong 2010). Det är därför värt att poängtera 

att det är min tolkning av texten Idrotten Vill som framträder i analysen, med den 

förkunskap jag har om idrottsrörelsen. Förkunskapen grundas på en kännedom om 

den förändring som svensk idrott genomgår, med olika intressen inom såväl som 

utanför förbundet gällande vilken riktning förbundet bör gå i, exempelvis i frågan som 

gäller ideella kontra vinstdrivande idrottsföreningar.  

 

4.2. Analys av värdeord som metod 
 

För att undersöka vilken attityd till bredd- respektive elitidrotten som RF förmedlar 

har jag granskat de värderingar som uttrycks genom värdeord. Värdeord är särskilt 
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effektiva för att påverka andras inställning och handlande och de kan således göra 

idéprogrammets innehåll mer övertygande. Vid analysen har jag studerat textens 

värderande ord eller uttryck, vilket i den här uppsatsen innebär ord eller uttryck som 

väcker känslor genom antingen positiva eller negativa associationer (Hellspong & 

Ledin 1997).  

När jag tolkat ett ord som värderande har jag utgått från att ett ord kan ha laddning 

i sig självt, men det kan även vara ordets konnotation (bibetydelse som beror av 

kulturella associationer) som gör ett ord värderande i idéprogrammet (Hellspong & 

Ledin 1997). Vid analysen har jag sorterat värdeorden utifrån följande 

värderingsgrunder: allmänmänskliga, etiska, juridiska, demokratiska, samhällsnyttiga 

och/eller hälsomässiga värderingar. Allmänmänskliga normer bygger på 

föreställningar som de flesta människor kan identifiera sig med och instämma i. 

Etiska normer handlar om föreställningar om rätt och fel och baseras ofta på 

människans moral. Ett ord kan också vara värderande utifrån juridiska normer – vad 

som är förbjudet och vad som är tillåtet. De demokratiska normerna handlar i 

uppsatsen om föreställningar om allas lika värde och en inkluderande syn på 

samhället och individerna i det. Hälsomässiga normer knyter an till vad som är nyttigt 

eller onyttigt för en individ. Exempelvis klassas dopning som ett värdeord då det är 

både orättvist, förbjudet och farligt utifrån de ovan nämnda normerna.  

Analysen av värdeord har gjorts utifrån frågorna:   

 

• Vilka värdeord kopplas till breddidrott?  

• Vilka värdeord kopplas till elitidrott?  

• Vilka normer aktualiseras genom värdeorden? 

 

I de fall där det varit mindre tydligt huruvida ett ord är värderande, har jag gjort en 

tolkning utifrån hur RF använder ordet i den textuella omgivningen (kontexten) det 

förekommer i, något som även Lorentzon (1998) menar är ett rimligt sätt att utröna 

vilken laddning ett ord ges. Ett ord kan ha olika värdeladdning för olika grupper eller 

individer menar såväl Hellspong (2001) som Lorentzon och därför har historisk 

erfarenhet av hur RF värderat ett ord också spelat roll för tolkningen. Den kvalitativa 

metoden som används i uppsatsen möjliggör att detaljerat kunna studera hur värdeord 

används i sin textuella omgivning (sin kontext). Jag har bedömt det kvalitativa 
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arbetssättet som fördelaktigt för studiens syfte, då jag med denna kan träda in i texten 

för att analysera inte bara det som uttrycks utan även varför.  

 

5. Bilden av idrotten 
 

I det här kapitlet redovisar jag värdeorden kopplade till bredd- respektive elitidrott. 

Orden har sorterats utifrån vilken värderingsgrund som aktualiseras genom dem.  

 

5.1. Bilden av breddidrotten  
Hälsomässiga värderingar 

När idrott på breddnivå beskrivs görs idrotten nästan till en levande varelse med 

känslor, genom att RF kopplar breddidrotten till värdegrunder som syftar till att göra 

individen harmonisk och stärkt på insidan, inte bara rent fysiskt. Förbundet menar att: 

”Idrottens inneboende värden – gemenskapen, välbefinnandet och, ibland, segerns 

sötma – är densamma oavsett nivå” (2009:24). Främst uttrycks hälsomässiga 

värderingar när breddidrotten beskrivs, där ordvalet används för att visa på att 

breddidrotten kan ge individen god fysisk och psykisk hälsa, snarare än att det handlar 

om att konkurrera med andra och tävla. Välbefinnande och trivsel är värderingar som 

ges stor betydelse när RF framhåller att: ”I den här verksamheten2 är trivsel och 

välbefinnande de dominerande motiven för verksamheten” (2009:39).  

RF uttrycker betydelsen av att breddidrotten ska sträva efter att ge individer en 

positiv och sund kroppsuppfattning. Det är tänkbart att förbundet är medvetet om en 

kritik som baseras på att idrotten är ett sammanhang där ungdomar exponeras för 

tankar om olika kroppsideal. I texten försvarar sig RF från sitt eventuella ansvar för 

dessa skeva ideal genom att med positivt laddade ord som positiv och sund ge bilden 

av att idrottsrörelsen är mån om ungdomens välmående och inte bara dennes 

prestation inom idrotten. Ordvalet används således för att visa att idrottsrörelsen 

arbetar aktivt för att förbättra ungdomars självbild. Förbundet skriver att: ”Det är 

viktigt att ungdomarna får en sund och positiv kroppsuppfattning för att minska risken 

för såväl doping av kosmetiska eller idrottsliga skäl som olika typer av ätstörningar” 

(2009:23).  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Breddidrotten, mitt förtydligande.	  
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De positiva aspekterna av att ungdomar inte ska specialisera sig inom en specifik 

idrott för tidigt lyfts fram genom användandet av värdeordet allsidighet. RF verkar 

emot en alltför tidig specialisering och vill uppmuntra unga att testa flera olika 

idrotter innan de bestämmer sig för att satsa helhjärtat på en specifik, troligen 

eftersom ensidig träning riskerar att leda till skador och bristande intresse.  

Det negativt värderande ordet dopingproblemet används i kontexten av att det är 

ohälsosamt för individen. Förbundet menar att dopingen tagit sig ner från elit- till 

breddidrotten och att en sund kroppsuppfattning är svaret på problemet. Det kan 

tolkas som att bara i en idrottslig miljö fri från överdrivna krav kan amatöridrottaren 

stå emot den eventuella frestelsen att ta genvägar till framgång. Förbundet har en 

auktoritär ton när man i texten tar på sig rollen som idrottens etiska och moraliska 

väktare:  

 
Den som idrottar inom föreningens ram blir därmed också bunden till idrottsrörelsens 
regler mot doping. Dopingproblemet är inte längre ett renodlat elitidrottsproblem, utan 
missbruk, bl.a. av kosmetiska skäl, förekommer även inom breddidrotten. Behovet av ett 
kontinuerligt arbete mot doping och för en sund kroppsuppfattning är därför viktigt på alla 
nivåer” (2009:31). 

 

Förbundet signalerar att det dels bryr sig om sina utövares hälsa, men även att det har 

kontroll över samtliga av idrottsrörelsens nivåer och därmed dess utövare. I citatet 

ovan demonstreras makten språkligt genom att idrottaren görs bunden till 

idrottsrörelsens (underförstått RF:s) regler mot doping. 

 

Demokratiska värderingar 

Ordet folkrörelsen är utifrån ett samhällsperspektiv positivt laddat. Folkrörelsen har 

historiskt sett präglat förbundets värdegrund i stor grad (Lindroth 2011:150) och RF 

tycks vilja betona att det håller kontakten med sina rötter även i nutid när de 

kommersiella värdena tenderar att ta större plats inom idrotten. Förbundet uttrycker 

att folkrörelseidrotten är vår vilket leder till en känsla av inkludering – att folkrörelsen 

är sammanhållen av gemenskap. Hellspong och Ledin (1997) menar att värdeord är 

effektiva för att skapa en vi-känsla, något som blir tydligt när förbundet knyter an till 

folkrörelsen genom att uttrycka att breddverksamheten ”är den till omfattningen 

största delen av vår folkrörelseidrott” (2009:30).  
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RF uttrycker vidare att olika föreningar har rätt att välja inriktning i bredd- eller 

elitidrottsverksamhet men att ”navet i den samlade idrottsrörelsen är det folkliga där 

alla kan få plats” (2009:29). RF använder sig här av det värderande ordet folkliga som 

knyter an till tanken om att idrottsrörelsen omfamnar hela folket, den vill inkludera 

gemene man. Och genom ordet samlade kan RF med språkliga medel undanröja 

tvivel om att det skulle finnas någon motsättning mellan folklighet och 

tävlingsintressen inom förbundet; det håller samman. Ordet alla används upprepade 

gånger när visionerna för amatöridrotten förs fram. Det fungerar inkluderande och 

Waaranperä skriver att flera myndigheter använder det i sina visionsprogram när mål 

formuleras (2013). Hon menar att det kan signalera en vilja att beskriva något som 

tillgängligt för en bred massa och tillhör alla.  

Genom att använda ordet gemenskap i olika former ger RF en bild av sig som den 

inkluderande, demokratiska rörelsen där alla får delta, inte bara de talangfulla och 

ambitiösa. Förbundet menar att idrottandet är socialt och att deltagandet i en 

idrottsförening ger individer ett sammanhang: ”[…] alla som vill ska få vara med, inte 

i det lag man vill, det ska ingen begära, men i gemenskapen och idrottsutövandet” 

(2009:24). RF menar att breddidrotten har ett mervärde och använder det positivt 

laddade värdeordet föreningsgemenskap som förbundet menar ”ger möjlighet att träna 

i grupper som ger en trygg miljö med samhörighet och social gemenskap” (2009:31). 

Den som vill syssla med idrott på lägre nivå kanaliseras in i en idrottslig gemenskap 

skriver RF, vilket gör breddidrotten till ett sammanhang där människor känner sig 

trygga. Förbundet använder även ordet RF-familjen när breddverksamheten beskrivs, 

ett ord som associeras med värme och delaktighet.  

En individs lägre idrottsliga ambitioner måste bejakas, då det många gånger är på 

den lägre idrottsliga nivån som en individs drömmar och ambitioner föds, skriver 

förbundet och uttrycket kan därför tolkas som positivt värderande i den här kontexten. 

RF tycks värdesätta de individer som inte vill satsa så hårt och uttrycker en oro för att 

idrottsrörelsen inte fungerar tillräckligt inkluderande när det gäller dessa. Förbundet 

tycks ta frågan om breddidrottsverksamheten utbredning på allvar och skriver i 

idéprogrammet: ”Det är viktigt att förbund och föreningar utvecklar 

verksamhetsformer vad gäller såväl träning som tävling, som svarar mot dessa behov 

också för flickor och pojkar med lägre idrottsliga ambitioner” (2009:24).  

Elitinriktad verksamhet används som ett negativt laddat begrepp i texten om 

breddidrott när RF uttrycker att man ser en potentiell problematik med den typen av 
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verksamhet som utestänger de som inte vill elitsatsa och markerar sin ståndpunkt med 

språkliga medel. Genom att även koppla det negativa värdeordet konsekvenser till 

elitinriktningen visar RF på en skeptisk attityd till tidig specialisering och 

idrottssatsning för ungdomar. Förbundet ger direktiv till idrottsföreningarna i 

auktoritära ordalag i frågan om bredd- och elitsatsningar: ”Många föreningar bedriver 

både och. Vissa väljer dock att koncentrera sig på den ena eller den andra 

inriktningen. I sådana fall ska inriktningen och dess konsekvenser för verksamheten, 

redovisas tydligt. Inte minst för de föreningar som väljer att bedriva en renodlat 

elitinriktad verksamhet” (2009:23). Lorentzon (1998) menar att värdeladdade ord och 

uttryck kan ges tillfällig emotivitet, det vill säga laddas utifrån kontexten de används 

i, och det är just vad som sker vid användandet av elitinriktad verksamhet. De 

föreningar som enbart satsar på elitidrott konstrueras som avvikande från en outtalad 

norm som förbundet tycks ha. RF:s attityd synliggörs genom konjunktionen dock och 

användandet av modalitetsmarkören inte minst, genom vilka förbundet skiljer ut de 

elitinriktade föreningarna och ställer större krav på dem att redovisa sin verksamhet. 

Det kan tolkas som att RF inte fullt ut litar på de elitinriktade föreningarna.  

RF använder ordet ansvarstagande som associeras till bygget av individens goda 

karaktär, något som historiskt sett varit ett av idrottsrörelsens argument för 

breddidrotten. Man menade att om idrotten kunde fostra ungdomar till medborgare 

med karaktär innebar det en nytta för nationen (Lindroth 2011). RF framhåller att 

idrotten svarar mot många av ungdomarnas behov då "eget ansvarstagande […] är 

centrala faktorer i varje ung människas fysiska och psykiska utveckling” (2009:24).  

 
Allmänmänskliga värderingar 

När breddverksamheten för ungdomar beskrivs menar RF att: ”Långt ifrån alla 

kommer att nå verklig elitnivå, men kommer förhoppningsvis ändå ha fått ut mycket, 

både nytta och glädje” (2009:23). Genom att använda det för de allra flesta positivt 

laddade värdeordet glädje vill förbundet visa på att idrott på breddnivå handlar om att 

ha kul medan man håller igång kroppen. Orden avdramatiserar idrottens allvar och 

genom användandet av det, träder bilden fram av att breddidrott inte behöver handla 

om att prestera, utan tvärtom är lustfyllt och befriat från krav.  
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5.2. Bilden av elitidrotten 
 
Hälsomässiga värderingar 

RF skriver att den elitidrottande ungdomen ska lära sig äta och dricka rätt (Idrotten 

Vill, 2009:25). Renlevnaden som krävdes av en framgångsrik idrottare framhölls som 

en av de fostrande fördelarna med idrotten redan i den tidiga idrottsrörelsen och spelar 

även idag en viktig roll för RF:s värdegrund (Lindroth 2011). Användandet av 

värdeordet kan tolkas som en vilja från förbundets sida att mana till ett slags 

renlevnadsideal – en linje där idrottaren från tidig ålder bör lära sig att sköta sitt 

leverne för att kunna prestera inom idrotten.  

RF uppmanar idrottsföreningarna att individens hälsa bör prioriteras lika högt som 

den sportsliga uppbackningen genom det värderande uttrycket positiv allsidig 

utveckling. Att förbundet vill lyfta fram sitt mål om långsiktighet och allsidighet inom 

ungdomsidrotten kan knytas till den skeptiska attityden mot tidig specialisering – 

tävlingsresultat ska inte behöver stressas fram med risk för skador. Förbundet skriver 

att: ”Den som inspirerar en ung idrottstalang till en hårdsatsning med sikte på elit 

inom sin idrott måste ta ansvar inte bara för den idrottsliga verksamheten utan även 

medverka till en positiv allsidig utveckling för individen” (2009:25). RF skriver också 

att idrottsförbunden: ”ska motverka att internationella mästerskapstävlingar inrättas 

för allt yngre åldrar” (2009:25) vilket är en tydlig signal gällande förbundets 

värderingar i frågan.  

 

Demokratiska värderingar 

Det värderande uttrycket affärsmässig ledning är laddat med associationer till 

kommersiella krafter och ekonomiska intressen. Vad gäller frågan om kommersiell 

eller ideell idrott försöker förbundet förhålla sig pragmatiskt till den idrottsrörelse 

som är i förändring, men i texten görs ”den andra, affärsmässiga” idrotten till 

undantag när den ställs mot den breda folkrörelseidrotten som är normen, och ordet 

blir därför negativt laddat: ”För klubbar som är verksamma i den miljön3 har 

marknadskrafterna stor inverkan varför det kan krävas en i vissa avseenden annan, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3Där en elitsatsning inte går att förena med yrkesarbete eller studier, mitt förtydligande.  
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mer affärsmässig, ledning än den i den breda folkrörelseidrotten. RF:s stadgar tillåter 

därför numera bildandet av speciella idrottsaktiebolag” (2009:32). 

Attityden kan vittna om att synen på idrottens kärnvärden (baserade på ideellt 

engagemang) kommer i konflikt med de mer nytänkande aktörerna med kommersiella 

intressen. Förbundet uttrycker att det accepterar den kommersiella utvecklingen; det 

vill inte vara en stoppkloss för nya aktörer inom idrotten, men med språkliga medel 

visar RF en attityd som vittnar om att folkrörelseidrotten fortfarande är (och bör vara) 

normen.  

 

Samhällsnyttiga värderingar 

För att visa på att man klarar av att kombinera satsningar på individens 

prestationsutveckling utan att vara hänsynslösa pådrivare i jakten på framgångar för 

nationen, skriver RF att förbundet har en speciell modell för att få fram stjärnor med 

en etiskt försvarbar metod. Svenska modellen kallar RF sin balansakt, ett värdeord 

som associeras med idén om ”det goda folkhemmet för alla” på 1930-talet. Det är ett 

begrepp som för många är positivt laddat och genom att använda det, lånar förbundet 

även de goda associationer som begreppet för med sig. Man skriver att: 

”Helhetssynen på människan är grunden i denna svenska modell för elitsatsning” 

(2009:25). RF beskriver det som att det är en modell för socialt ansvarstagande. När 

den svenska modellen beskrivs använder man även det positivt laddade ordet samspel 

som ska gälla mellan idrottsorganisationer och samhälle. Waarenperä (2013) menar 

att det finns en tendens i att organisationer med värdeord kopplar sitt arbete till en 

bredare omvärld för att därigenom positionera sig som trovärdiga. Genom att betona 

vikten av idrottsrörelsens samspel med det övriga samhället, påvisar RF att man från 

förbundets sida inte vill att idrottsverksamheten ska ske i ett vakuum. Tvärtom pekar 

RF på sina konkreta satsningar genom samarbete med lokala och regionala 

elitidrottsgymnasier i landet, där den duktige elitidrottande ungdomen inte tvingas 

välja mellan idrotten eller att få en gymnasiekompetens utan kan kombinera dem. 

Bilden som träder fram är att RF i användandet av svenska modellen vill visa på att de 

uppmuntrar hårdsatsning på elitidrott så länge den präglas av en etisk-moraliskt 

försvarbar syn på människan bakom idrottaren – det sociala ansvarstagandet.  

Förbundet framhåller att: ”elitidrotten utgör en liten del av den totala 

tävlingsidrotten, men är genom sitt uppmärksamhetsvärde ändå av stor betydelse för 

idrottsrörelsen” (2009:32). Att RF medger att elitidrotten egentligen är en liten del av 



	   18	  

idrottsrörelsen men ändå tillskriver den stort värde kan förklaras genom att ordet 

uppmärksamhetsvärde knyts till de ekonomiska intressena, den kommersialismen, 

som elitidrott till stor del präglas av idag (Lindroth 2011). Användandet av ordet ger 

en bild av att förbundet är medvetet om att den kommersiella, vinstindrivande delen 

av idrotten mer eller mindre motvilligt måste tas tillvara – att RF är ett modernt 

förbund som inte helt fastnat i den gamla, ursprungliga tanken om idrotten som en 

folkrörelse.  

Drag av nationalism blir synliga när RF pekar på att framgångar för Sverige via 

svenska landslag, klubbar och idrottsutövare stärker den nationella identiteten – ett 

värdeord som blir positivt laddat i sin kontext. Förbundet uttrycker att framgångarna 

ger en positiv uppmärksamhet utomlands och beskriver elitidrottarna som ”värdefulla 

företrädare för vårt land” (2009:32). Förutom de nationalistiska värdeorden används 

även i övrigt många positivt laddade ord (framgångar, positiv, företrädare) då 

elitidrottsverksamheten beskrivs. Det indikerar att förbundet är i en position där det 

tycks behöva legitimitet för sin satsning på elitidrotten och övertyga andra om den, då 

den utgör en mycket mindre del av den totala idrottsverksamheten än vad 

breddidrotten gör (2009:32).  

Genom att använda det värderande uttrycket det samhälleliga intresset i sitt 

idéprogram försvarar förbundet sig i en fråga som ständigt varit aktuell inom 

idrottsrörelsen, nämligen huruvida elit- eller breddidrott bör satsas mest på. I texten 

ger man sig självt legitimitet genom betonandet av just det samhälleliga intresset; 

underförstått är det inte främst de svenska elitidrottarna själva som tjänar på att de blir 

framgångsrika utan hela vårt samhälle. Det förklarar förbundet genom att 

elitidrottarna tjänar som positiva förebilder för barn och ungdomar; de få idrottare 

som lyckas bli stjärnor tjänar som inspiratörer för kommande generationer (2009:32) 

och på så vis ger förbundet sig självt legitimitet i sin satsning på 

elitidrottsverksamheten. Man skriver att: ”Därför finns ett samhälleligt intresse av att 

alla idrotter med elitverksamhet ges den basresurs som krävs för att hävda sig i den 

internationella konkurrensen” (2009:32).  

 

Etiska och juridiska värderingar 

Ordet ansvar används av RF när de uttrycker att ett av förbundets mål är att ”ta ansvar 

för elitidrottarens utveckling som människa och redan från början förbereda de för 

livet efter karriärens slut” (2009:32). Bilden som träder fram är att förbundet ser 
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människan, individen, bakom idrottsstjärnan och inte vill framstå som att man kastar 

ut idrottaren i kylan när denne fullgjort sin plikt som företrädare för landet. Istället tar 

förbundet ansvar för att idrottaren slussas ut i det verkliga livet efter avslutad karriär.  

Genom värdeordet trygghet uttrycks en vilja från förbundet att ge bilden av sig 

som en medmänsklig och omtänksam ledare för elitidrotten. I citatet nedan kopplas 

elitidrottsverksamheten till de positivt laddade orden trygghet och individens 

självtillit: 

 

[…] ge svenska idrottsutövare bästa tänkbara förutsättningar för sina satsningar. De ska få 
utveckla sin talang under etiskt och moraliskt accepterade former och kunna känna den 
trygghet och självtillit som erfordras för att kunna nå internationell elit (2009:32). 

 

Värdeordet doping tolkas som negativt laddat utifrån flera värderingsgrunder, etiska 

såväl som juridiska.  I idéprogrammet står att läsa: 

 

Svensk ungdomsidrott ska utvecklas enligt idrottens etiska värderingar. Alla iblandade ska 
aktivt motverka doping och andra regelöverträdelser samt ständigt diskutera var de etiska 

gränserna går […] för att uppnå bättre resultat” (2009:26). 
 

Genom användandet av ovanstående värdeord träder bilden fram av förbundet som 

idrottens gränssättare. Antidoping och rent spel är sedan lång tid tillbaka en etisk-

moralisk käpphäst för förbundet (Lindroth 2011) och det kommer till uttryck i 

idéprogrammet. Det negativt laddade värdeordet regelöverträdelser associeras även 

det till en idrottslig etik- och moraldiskurs där regler och rent spel är en viktig del av 

den organiserade idrotten. Den svenska idrottens värdegrund bygger mycket på rent 

spel; rättvisa är en central del av sport och doping innebär en genväg till prestation, 

vilket går emot de etiska idrottsliga normerna. Men ordet kan även kopplas till 

juridiska värderingar då det är ett lagbrott att dopa sig.  

 

Allmänna värderingar  

Framgångsrika klassas som ett allmänt positivt värderande ord då de allra flesta 

människor torde anse att det är något positivt att få framgång, oavsett bransch eller 

sammanhang. Ordet kopplas i texten till en ambitiös elitidrottares goda resultat, men 

även till den tidigare nämnda tanken om att de inspirerar unga. RF skriver att: 
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”Framgångsrika idrottsutövare kan genom sina prestationer och sitt uppträdande vara 

positiva förebilder […]”.  

 

6. Sammanfattning 
 

I det här kapitlet sammanfattas studien med en genomgång av de mest framträdande 

värdeorden kopplade till bredd- respektive elitidrott samt de värdeord som används 

när både bredd- och elitidrotten beskrivs. Jag kommer även återkoppla till huruvida en 

konflikt i RF:s till synes sammanhållna ideologi kan skönjas i idéprogrammet, genom 

att redogöra för skillnader i vilka värdeord som används för bredd- respektive 

elitidrotten.  

 

6.1. Breddidrottens ideologiska drag uttryckta i värdeord 
 

Värdeorden som knyts till breddidrotten är ofta laddade utifrån hälsonormer eller 

demokratiska normer, vilket sannolikt bottnar i förbundets historiska bakgrund med 

rötter i den folkrörelse som traditionellt betonat ett sunt, inkluderande ideal: ”en sund 

själ i en sund kropp”. Breddidrottens värdeord ger en bild av att den verksamheten är 

en institution som kan forma individens karaktär. Det stämmer väl överens med 

historisk forskning som visat att förbundet betonat breddidrottens förmåga att ge 

människor karaktärsdanande egenskaper (Lindroth 2011). Exempelvis används ordet 

ansvarstagande i kontexten att breddidrotten kan fostra individer till ansvarsfulla 

medborgare och har därför kategoriserats som kopplat till normer gällande 

samhällsnytta. När RF beskriver breddidrottsverksamheten präglas texten av positivt 

laddade värdeord som är kopplade till hälsonormer: sund, välbefinnande, allsidighet.  

Demokratiska normer införlivas också i texten genom folkrörelse, det folkliga och 

idrottslig gemenskap – ordval som ger bilden av breddidrotten som demokratisk och 

inkluderande. RF skriver även att alla ska få vara med och det ska finnas plats för 

alla – värdeladdade uttryck som Waaranperä visat fungerar inkluderande och vänder 

sig till en bred massa. Ett ord som är kopplat till allmänmänskliga normer är glädje. 

Det får breddidrotten att framstå som lustfylld och fri från prestationskrav. Bilden 

som träder fram är att breddidrotten bygger på värden som traditionellt sett 

poängterats ända sen idrott växte fram som folkrörelse – ingen tidig specialisering i en 
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specifik idrott från ung ålder är nödvändig utan det tycks räcka gott att idrotten fostrar 

allsidigt tränade, sunda individer som har roligt tillsammans.  

När ordet elitinriktad används visar RF en misstänksam attityd till de föreningar 

som har en ren elitinriktning: ”Många föreningar bedriver både och. Vissa väljer dock 

att koncentrera sig på den ena eller den andra inriktningen. I sådana fall ska 

inriktningen och dess konsekvenser för verksamheten, redovisas tydligt. Inte minst för 

de föreningar som väljer att bedriva en renodlat elitinriktad verksamhet” (2009:23).  

Skepsis visas också gentemot föreningar med kommersiella intressen vilket 

uttrycks i användandet av affärsmässig ledning där denna sorts organisation görs 

avvikande mot normen som är den breda folkrörelseidrotten. Bilden som träder fram 

är att en oro uttrycks för att breddidrotten (som utgör grunden för idrottsrörelsen) ska 

förtvina. RF använder språkliga medel i sitt idéprogram för att markera att förbundet 

noga granskar de föreningar som valt att gå den kommersiella vägen. Lorentzons 

(1998) tanke om att ord och uttryck kan laddas med så kallad tillfällig emotivitet 

utifrån kontexten de används i blir synlig i det här fallet, då elitinriktad verksamhet 

såväl som affärsmässig ledning inte nödvändigtvis behöver vara negativt laddade 

uttryck, men görs till det i RF:s framställning.   

 

6.2. Elitidrottens ideologiska drag uttryckta i värdeord 
 

Avsnittet om elitidrott innehåller positivt laddade ord utifrån allmänmänskliga 

normer, exempelvis genom värdeordet framgångsrika, ett ord som de allra flesta 

skulle tolka som något eftersträvansvärt. Hälsomässiga normer införlivas i liten grad 

när elitidrotten beskrivs, vilket sker genom värdeorden äta och dricka rätt och positiv 

allsidig utveckling. Orden som kopplas till elitidrottsverksamheten ges dock främst 

värde genom normer gällande samhällsnytta. I en tid där idrott alltmer styrs mer av 

finansiella krafter och medieuppmärksamhet istället för enbart äran efter en god 

prestation, är det genom ord som samhällsnytta, uppmärksamhetsvärde och nationell 

identitet som förbundets satsningar på elitidrott motiveras, trots att denna verksamhet 

utgör en försvinnande liten del av den totala idrottsrörelsen. Enligt förbundet baseras 

elitidrottens samhällsnytta på att den kommersiella elitverksamheten genererar viktig 

uppmärksamhet för nationen och sporrar ungdomar till framtida stordåd på 

idrottsarenorna. Betonandet av uppmärksamhetsvärdet visar på RF:s medvetenhet om 

den växande kommersialismen inom idrotten (Lindroth 2011). Vidare menar 
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förbundet att elitverksamheten stärker den nationella identiteten och ger Sverige ett 

gott rykte utomlands. I tidigare forskning har bland annat Lindroth visat att 

nationalism varit ständigt närvarande i den svenska elitidrottsrörelsen från första 

början; de fosterländska värderingarna har kopplats samman med tävlingsresultat i 

idrott. Idrotten är ett samhällsområde där en nations prestationer på ett konkret sätt 

ställs mot andra nationers dito och resultatet blir en symbol för landets förmåga 

(Lindroth 2011).  

När elitidrottsverksamheten beskrivs legitimerar RF sig självt och sitt arbetssätt 

språkligt genom att låna det (för många) positivt laddade värdeuttrycket den svenska 

modellen som effektivt aktualiserar den samhällsnyttiga normen. Den svenska 

modellen görs till den ideala metoden för att relatera elitidrottsverksamheten till resten 

av samhället och användandet av ordet bygger troligen på en medvetenhet om att det 

ger positiva associationer för många. Genom att den svenska modellen förklaras som 

ett band mellan elitidrotten och resten av samhället, förstärker RF som sändare av 

texten sin ställning då man poängterar att verksamheten man bedriver bygger på ett 

socialt ansvarstagande som sträcker sig utanför idrottens värld.    

 

6.3. Bredd- respektive elitidrottens gemensamma 
värderingar 
 

Finns det i idéprogrammet värdeord som förekommer inom både bredd- och 

elitinriktningen? Förbundet försöker med språkliga medel ge bilden av ett samlat 

förbund som hålls samman utifrån etiska normer. Tanken om att såväl bredd- som 

elitidrotten ska präglas av den för RF historiskt sett viktiga idrottsetiken – motståndet 

mot doping och regelöverträdelser samt vikten av rent spel lyfts nämligen fram när 

båda verksamheterna beskrivs. Det indikerar att moral och rättvisa är en fundamental 

del av RF:s ideologi som de vill ska prägla idrotten både på bredd- eller elitnivå. Att 

RF poängterar antidopingarbetet kan förklaras av förbundets nära relation till staten, 

som baseras på att RF tar på sig ett samhällsansvar som sträcker sig utanför idrottens 

ramar (Lindroth 2011). Dock används värdeordet doping olika när verksamheterna 

beskrivs; inom breddidrotten är det hälsofarorna som är anledningen till varför 

dopingen ska beivras. Det ska ske genom att alla breddidrottande individer ska ha en 

sund, positiv kroppsuppfattning som gör att de inte vill ta till dopingen. I texten om 
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elitidrott är doping ett negativt laddat ord i den aspekten att det bryter mot reglerna – 

det är då inte enbart etiska normer som införlivas utan även juridiska.  

Det finns också tecken på att ideologin hålls samman av den inom RF traditionellt 

sett viktiga demokratiska normen som rör ideellt styrda idrottsföreningar utan 

inblandning från ekonomiska intressen. Ett exempel är när RF med stor tveksamhet 

hanterar frågan om verksamheter som styrs med affärsmässig ledning.  Förbundet 

tycks vara medvetet om elitidrottens kommersiella betydelse, dess 

uppmärksamhetsvärde – ändå är man tveksam mot den typen av aktörer och ställer 

dem mot normen (som är ideellt ledda föreningar). RF försöker att inta en pragmatisk 

hållning; det vill inte uttrycka sig för skarpt mot kommersiella aktörer med 

affärsmässig ledning men med negativt laddade ord ställs krav på elitinriktade 

föreningar och genom dem visar RF sin negativa attityd till de krafterna. Förbundet 

markerar med språkliga medel att elitföreningarna utgör ett undantag till den 

demokratiska normen, den breda, ideella folkrörelseidrotten som förbundet har sina 

rötter i. Förbundet vill bevara bilden av sig självt som folkrörelse, men tycks 

samtidigt vilja ge intrycket att man är modernt, nytänkande och inte står i vägen för 

utvecklingen som går mot nya aktörer och verksamhetsformer. Det är således inte 

bara inom breddidrottens fält som ideella föreningar i sann folkhemsanda är normen, 

utan samma värdering aktualiseras när elitidrotten beskrivs – den som idrottar inom 

RF är inte en kund utan en människa, oavsett nivå.  

Helhetssynen på människan är ett annat drag som betonas i både bredd- och 

elitidrott; förbundet uttrycker med sitt ordval att individen, människan, ska bli sedd. 

De ”mjuka” värdena trygghet och allsidighet lyfts inte bara fram inom breddidrotten 

utan (faktiskt) även när den av naturen mer konkurrensinriktade elitidrotten beskrivs. 

Värdeordet ansvar används också när både bredd- och elitidrotten omtalas, men ordet 

används olika. RF skriver att breddidrotten kan stärka individens ansvarstagande, 

medan det inom elitidrotten handlar om att idrottsföreningarna uppmanas ta ansvar för 

elitidrottarens utveckling som människa på sidan av idrotten samt i det fortsatta livet 

efter karriären. I idéprogrammet uttrycks att idrottaren ska kunna utvecklas efter sina 

förutsättningar och när karriären är slut ska han eller hon inte kastas ut i kylan utan tas 

om hand. På så vis konstruerar idrottsrörelsens ledning sig själv till en trygg famn för 

elitidrottarna, som man även uttrycker sig vara för breddidrotten genom ordval som 

RF-familjen och idrottslig gemenskap.  
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Med hjälp av värdeord konstruerar RF i texterna om såväl bredd- som elitidrott en 

bild av att idrotten, och förbundet, har en funktion som formare av goda 

samhällsmedborgare och på så vis ges legitimitet till hela rörelsen. I texten framträder 

också en bild av att såväl bredd- som elitidrotten ska präglas av en etisk-moraliskt 

accepterad människosyn med stor omtanke om individen bakom idrottaren. Förbundet 

ger en nästan idealisk bild av att idrotten genom den svenska modellen åstadkommer 

ett samspel med resten av samhället – att man tar på sig det sociala ansvarstagandet. 

Waaranperä (2013) har tidigare visat att myndigheter ofta använder värdeord 

kopplade till samhällsnyttiga syften när verksamheten beskrivs i visionsprogram för 

att positionera sig och så gör även RF.  

 

6.4. Skillnader i synen på bredd- respektive elitidrott  
 

Det finns också skillnader i vilka värdeord som används när förbundet beskriver 

bredd- respektive elitidrotten. Breddidrottens värderingar baseras främst utifrån den 

demokratiska värderingsgrunden, genom ord som gemenskap, RF-familjen, 

föreningsgemenskap, det folkliga och folkrörelsen, vilka inte nämns när elitidrotten 

beskrivs. Det används även fler värdeord som fungerar inkluderande, exempelvis 

samlade (idrottsrörelsen) och alla ska få vara med. När breddidrotten beskrivs 

poängteras också att den verksamheten verkar för att stärka människans inre, psykiska 

hälsa (välbefinnande och sund kroppsuppfattning) och dennes karaktär 

(ansvarstagande). Det är alltså värdeord som kopplas till den hälsomässiga 

värderingsgrunden vilket inte sker i samma utsträckning när elitidrotten beskrivs.  

Inte heller den demokratiska värderingsgrunden lyfts fram på samma sätt när 

elitidrotten beskrivs – den verksamheten ska inte nödvändigtvis låta alla vara med, 

däremot uttrycker förbundet att alla ska få förutsättningar att utvecklas till att bli 

framgångsrika, som man skriver. När elitidrotten beskrivs uttrycker RF en strävan 

mot att uppnå framgång för Sverige internationellt, men utan att framstå som etiskt-

moraliskt förkastliga. Förbundet skriver om hur svenska framgångar utomlands 

påtagligt stärker den nationella identiteten. Med språkliga medel ställer RF indirekt 

krav på elitidrottens utövare då de görs till förebilder och företrädare för nationen. 

Bilden som träder fram är att förbundet menar att elitidrottares medaljer och 

framgångar gynnar nationen och är kommersiellt värdefulla, men samtidigt 

poängterar förbundet med sitt ordval att resultaten inte ska nås ”till varje pris” utan 
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komma tack vare rent spel, genom långsiktig och allsidig träning i en trygg, etiskt 

försvarbar idrottslig miljö - inte genom att ta genvägar, som RF skriver.  

En annan av förbundets tänkbara ideologiska konflikter (krock mellan olika 

värderingar) som identifierats i texten handlar om att RF tycks vilja ge bilden av att 

breddidrott enbart handlar om glädje, gemenskap och sundhet. Ord som associeras till 

konkurrens och jämförelse mellan individer lyser med sin frånvaro, men samtidigt 

känner sig förbundet manat till att uttrycka att idrottsföreningarna aktivt ska arbeta 

mot ätstörningar och doping. Det kan tolkas som en medvetenhet från RF:s sida om 

att även breddidrotten är ett sammanhang där dessa problem faktiskt finns – kanske 

till följd av jämförelse och konkurrens. Fotbollsplanen, ridhuset eller hockeyrinken är 

ju (trots allt…) sammanhang där ungdomar såväl som vuxna ofta jämför sig med 

andra – vare sig bredd- eller elitidrotten är befriad från det även om förbundet i 

Idrotten Vill med positivt laddade ord som glädje och gemenskap avdramatiserar 

tävlingsmomentets betydelse inom breddidrotten.  

 

7. Diskussion  
 

Avslutningsvis finner jag det intressant att reflektera över visionsdokument som 

genre. Ett visionsdokument kan för ledningen av en organisation vara värdefullt som 

redskap för att nå ut med sina värderingar till de som är involverade i verksamheten 

såväl som de utanför den, exempelvis beslutsfattare. Idrottens villkor förändras 

ständigt i takt med det övriga samhället och kanske är ett idéprogram en möjlighet för 

RF att genom språkliga medel hålla samman svensk idrott i en turbulent tid. Språket 

fungerar som ett maktmedel och värdeorden kan vara ett effektivt verktyg för att 

förankra och sprida en vision, något som både Fairclough, Hellspong och Ledin samt 

Waaranperä vidhållit. Min analys har visat att RF tycks mån om bilden av sig som ett 

enat förbund, då det finns värderingar som uttrycks genom värdeorden när både 

bredd- och elitverksamheten beskrivs. Dessutom skriver RF bokstavligen att 

idrottsrörelsen är samlad. Men är det möjligt för Riksidrottsförbundet att genom ett 

visionsdokument nå ut med de önskvärda värderingarna till de många 

idrottsföreningarna, eller är det ett övermäktigt projekt att i praktiken lyckas förankra 

visionerna och den idrottsliga ideologin i alla föreningar?  
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Genom analysen av värdeord i RF:s idéprogram träder en bild fram av att förbundet 

tycks behöva förhålla sig till såväl de gamla som de nya idealen gällande vad idrotten 

ska stå för. Å ena sidan bejakar förbundet sina historiskt viktiga grundvärden 

delaktighet, gemenskap, välbefinnande och glädje inom breddverksamheten. Å andra 

sidan behöver förbundet förhålla sig till en växande kommersialism som inte bara 

finns inom idrotten utan i samhället i stort, inte minst i takt med att medielandskapet 

innebär allt mer omfattande bevakning av idrottsevenemang (Lindroth 2011). I texten 

används språkliga medel som indikerar att förbundet inser att de kommersiella 

strömningarna kräver att man anpassar sin ideologi till den tid rörelsen verkar i. Även 

om RF uttrycker att det numera tillåter de nya, mer marknadsinriktade aktörerna 

används negativt laddade ord, konjunktioner och selektiva uppmaningar till att 

markera att det (egentligen) är de ideella föreningarna som är normen och att 

förbundet är skeptiskt till de kommersiella föreningarna som etableras som alternativ. 

En bild träder fram där förbundet tycks vara oroligt för att allt fler föreningar 

skrämmer bort individerna ”som bara vill röra på sig och ha kul” från fotbollsplaner, 

gymnastikhallar och ridhus i spåren av prioriterade elitsatsningar.  

Kanske är det inte som Lindroth (2011) sagt, nämligen att debatten om idrottens 

ideologi och värderingar tycks ha gått tillbaka på 2000-talet. Istället upplever jag 

genom denna studie att främst de demokratiska värdena tycks vara grundmurade i 

idrottsrörelsens främsta företrädare Riksidrottsförbundet. Kanske kan det enklast 

förstås genom insikten om att den svenska idrottsrörelsen liknar den offentliga sektorn 

– en verksamhet som är helt unik i att ta hänsyn till det allmännas bästa (Waarenperä 

2013).  

Metoden som använts vid uppsatsen har kunnat visa på skillnader i förbundets 

attityd gentemot bredd- respektive elitidrotten såväl som övergripande likheter i 

värderingarna som uttrycks gällande de olika inriktningarna. Genom att studera andra 

språkliga attitydmarkörer än värdeladdade ord och uttryck hade jag kunnat få en mer 

omfattande bild av hur förbundets ideologi förmedlas i dess visionsdokument. 

Modalitetsmarkörer skulle exempelvis kunna vara ett effektivt sätt att undersöka 

attityder, något som en framtida studie skulle kunna inkludera. Valet av en kvalitativ 

undersökning har gjort det möjligt att studera värdeord i sin textuella omgivning och 

tack vare det har jag kunnat upptäcka inte bara vad som sägs i idéprogrammet, utan 

förhoppningsvis även varför. En brist i undersökningen kan dock vara att texttolkning 
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är just tolkning. Studien lutar sig inte mot ett statistiskt underlag och här hade en 

kvantitativ studie kunnat komplettera den kvalitativa analysen.  

För framtida forskning vore det intressant att jämföra några visionsdokument med 

samma sändare men från olika tid, för att exempelvis synliggöra om en organisation 

eller ett förbund ändrat ståndpunkt i en viktig fråga över tid. I kommande studier 

skulle man även kunna undersöka ett idrottsförbunds idéprogram med ett 

styrdokument som ett företag antagit, i jämförande syfte. Att ett värderande ord kan 

associeras till olika saker människor emellan är intressant och något som skulle kunna 

undersökas sociolingvistiskt genom exempelvis intervjuer eller enkäter för att 

upptäcka attityder. Efter min studie ligger det även nära till hands att vidare studera 

ifall de framväxande kommersiella intressena inom idrottsrörelsen kommer än mer till 

uttryck i RF:s framtida idéprogram.  
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