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En av de mest omfattande satsningarna på idrottsforskning i Norden är det tioåriga norska
idrottsforskningsprogrammet ”Idrett, samfunn og frivillig organisering”, som löpte från

1998 till 2007, till en totalkostnad av 80,9 miljoner norska kronor från Kultur- och
kirkedepartementet (överskottspengar från Norsk Tipping A/S). Totalt har 41 projekt

bedrivits under programparaplyet och sysselsatt en stor del av den norska
idrottsforskarkadern. Femton doktorander, varav fem kvinnor, har avlönats av

programmet, som också har finansierat fyra postdoc-tjänster (varav två kvinnor). I
skrivande stund har elva doktorander framgångsrikt försvarat sina avhandlingar, fyra av

dem kvinnor. Ur programforskningen har kommit 82 vetenskapliga artiklar, 55
antologibidrag, åtta böcker och 52 rapporter. Detta kallar vi valuta för pengarna! En

slutrapport föreligger nu, Idrettens dilemmaer: Rapport fra forskningsprogrammet «Idrett,
samfunn og frivillig organisering» (Akilles) sammanställd av Andreas Hompland. Vi bad

Thomas Persson om en recension av boken som borde vara ”en självklar del i varje nordisk
grundkurs i idrottsvetenskap”.
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Slutrapporten Idrettens dilemmaer kan beskrivas

som en summering av 10 års satsning på att höja

samvetenskaplig kompetens och kunskap om idrott

genom forskningsprogrammet Idrett, samfunn og

frivillig organisering som etablerades 1997. Den

genomsyrande tanken var att ny kunskap inte

endast skulle förmedlas inom det akademiska fältet

utan också till idrottsrörelsen och samhället i övrigt.

Rapporten är ett matnyttigt tillskott och ger oss som

inte är verksamma i Norge ett tillfälle att förstå att

även om det kanske inte existerar en gemensam

nordisk modell så brottas vi med likartade problem.

Boken är tematiskt uppdelad enligt ”textbook”-

modellen, i kapitlen ”Idrettens utvikling og

historie”; ”Idrett som integrationsarena”; ”Idrett og

kjønn”; ”Idrettsanlegg og idrettsdeltakelse”;

”Idrettens næringsmessige betyding”; och

”Idrettspolitiske aktører og spenninger”. Varje kapitel avslutas med vad författarna anser vara aktuella dilemman

vilket borde göra boken till en självklar del i varje nordisk grundkurs i idrottsvetenskap.

Rapporten ledsagar läsaren igenom idrottens utveckling och historia i Norge och tar upp högst väsentliga frågor,

såsom idrotten som arena för social integration, idrottens förhållande till och dess roll som upprätthållare av

genuskonstruktioner, spänningar mellan elit och breddidrott, mellan stad och landsbygd, underhållning och hälsa,



frivillighet och kommersialism, idrottens ekonomiska betydelse och idrottspolitik. Liksom i övriga europeiska länder

är idrotten i Norge nära kopplad till samhällets olika trender. Trots att den norska idrottsrörelsen är väl förankrat i

en blandning av skicklighet, frivillighet och ett brett tränings- och konkurrensutbud för både barn och ungdomar,

anses idrottsrörelsen idag stå inför en av dess tuffaste utmaningar. Förändringar i hur vi lever, våra värderingar,

livsstilar och grupptillhörigheter är allt viktigare i dagens identitetsskapande där tidigare klasstillhörigheter till en

hög grad är utsuddade. Våra traditionella idrottsorganisationer är därför inte längre alltid den självklara platsen för

hur våra nordiska medborgares väljer att lägga sin fritid. Ämnen såsom frånfall och den kommersiella konkurrensen

är därför högst aktuella.

Inte desto mindre är idrottsrörelsen fortfarande den största arenan för frivilligt engagemang och kanske är det också

därför som det finns en så stor tilltro till idrotten som en arena för social integration. I Norge, precis som i de flesta

andra europeiska länder, ser man idrotten som en arena där man som individ kan stärka sina sociala band,

tillhörighet och identitet och bli del av det större samhället. Därför är det heller inte oväntat att man där precis som i

många andra länder i tider av ökat intresse för det civila samhället har valt att tillföra betydelsefulla offentliga

resurser till idrottsrörelsen. Med en tanke om idrotten som en arena för social integration skall just dessa resurser

stärka deltagandet och tillhörigheten bland framförallt utsatta och marginaliserade grupper, såsom individer med

invandrarbakgrund och funktionshindrade, men även ungdomar generellt sätt. Verkligheten är naturligtvis inte lika

enkel som teorier och även om idrotten kan vara en arena fylld av vi-känsla så är det också en arena som är

organiserad enligt tankar om konkurrens, vi mot de andra, män och kvinnor var för sig, nationalism och utslagning.

Frågor kopplade till idrotten som en arena för social integration är följaktligen centrala i denna rapport om idrottens

historia och dess utveckling generellt sett, oavsett vilket ämne som mer specifikt diskuteras.

För de läsare som är speciellt intresserad av organisatoriska skillnader och likheter mellan de olika nordiska

länderna är det högst intressant att det höjs ett varningens finger för att den nuvarande utvecklingen skulle kunna

leda till en splittring av NIF där bredd- och elitidrott går skilda vägar. I en tid då man i Danmark har fört

långtgående diskussioner om en fusion mellan DIF och DGI som, om den blivit av, skulle ha resulterat (nya) DIF,

Danske Idrætsforeninger, lyfter slutrapporten fram frågor såsom: Kommer den norska idrottsrörelsen förbli en

rörelse för både bredd och topp? Kommer den lokala idrotten i ökad grad att profilera sig som hälsofrämjande? Och,

kommer fler ungdomsidrotter att tas upp av förbunden, eller förbli separata extremsporter? Framtiden får visa

vilken väg organiserad norsk idrott kommer att ta, men kanske skall frågorna ses som mer retoriska än orienterande

och som nyttiga konstanta följeslagare till varje lands idrottspolitik och varje levande idrottsorganisation.

© H. Thomas R. Persson 2008

Köp boken från Adlibris.se

Kjøp boken fra Capris.no

Køb bogen fra Adlibris.dk

www.idrottsforum.org | Redaktör Kjell E. Eriksson | Ansvarig utgivare Aage Radmann



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowPSXObjects false
  /AllowTransparency false
  /AlwaysEmbed [
    true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /AntiAliasGrayImages false
  /AntiAliasMonoImages false
  /AutoFilterColorImages true
  /AutoFilterGrayImages true
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /ColorACSImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.15000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.15000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageResolution 300
  /ColorSettingsFile ()
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /CropColorImages true
  /CropGrayImages true
  /CropMonoImages true
  /DSCReportingLevel 0
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /Description <<
    /ENU ([Base on 'IFORrec'] Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0
  /DoThumbnails false
  /DownsampleColorImages true
  /DownsampleGrayImages true
  /DownsampleMonoImages true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /EmbedOpenType false
  /EmitDSCWarnings false
  /EncodeColorImages true
  /EncodeGrayImages true
  /EncodeMonoImages true
  /EndPage -1
  /GrayACSImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.15000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.15000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageResolution 300
  /ImageMemory 1048576
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /Quality 30
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /Quality 30
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /Quality 30
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /Quality 30
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /MonoImageResolution 1200
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /NeverEmbed [
    true
  ]
  /OPM 1
  /Optimize true
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.25000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        20
        8
        10
        8
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0
    0
    0
    0
  ]
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXTrapped /False
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0
    0
    0
    0
  ]
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PassThroughJPEGImages true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


