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Elitidrottssatsningar för barn 
– ett demokratiskt dilemma 
Karin Redelius, Gymnastik- och idrottshögskolan 

Inledning 
Hallå idrotts-Sverige, this is a wake-up-call, säkert otidsenligt och 
politiskt inkorrekt så det stänker, men ändock; Den stora faran för 
svenska ungdomar och svensk lagidrott är inte att lära sig tävla. Hotet är 
de Självgoda Vuxna med förbudsvapnet i hand, som i jakten på personlig 
duktighets-glory – utan att fråga – kör över våra barn, och tar ifrån dem 
deras självklara rätt att tävla och utöva sin idrott på vilket sätt som de 
vill, på sina egna villkor. 

Citatet hämtar jag från nättidningen Idrottens Affärer.91 Krönikören Niclas 
Andersson ger sin syn på beslutet att slopa serietabeller för barn under 13 år, som 
Svenska Fotbollförbundet i demokratisk anda fattat på sitt årsmöte. Att han är upp-
retad går inte att missa. Hans tolkning är att oförstående vuxna med makt nu sett 
till att barn inte längre tillåts tävla. Många kommentarer följer på krönikan och den 
har över 650 delningar. En del instämmer i hans frustration: ”Jag håller med dig 
till 100 procent, Får vi inte räkna poäng eller ha serietabeller kommer många am-
bitiösa talanger att tappa intresset”, ”Det bästa jag läst”, ”Mitt i prick!” Andra delar 
inte alls Niclas Anderssons tankar: ”Oerhört okunnigt skriven krönika”, ”Tror du 
fått en del om bakfoten”, ”Vet inte om man ska ta Niclas krönika på allvar. I 
Göteborgs fotbollsförbund togs serierna bort för ett antal år sedan för ålders-
gruppen 13 år och nedåt. Allt har fungerat”. I en av kommentarerna konstateras ”Du 
går på känslor och inte på den forskning som finns i ämnet”. Att utformningen av 
ungas idrott engagerar och väcker känslor märks särskilt i texter som denna, liksom 
när nyhetsmedia rapporterar om tidiga elitsatsningar bland barn. Då brukar också 
en strid ström av kommentarer skrivna i affekt följa på inlägget; en del är ivriga 
påhejare till satsningarna, andra visar sitt starka missnöje.  

                                                                 
91 Idrottens Affärer, ”Och hur gör vi med skolbetygen?”, krönika publicerad 2016-01-29. 
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Vad som utmärker den goda barnidrotten finns det olika uppfattningar om, och 
frågan är vilka konsekvenser det har för centralt fattade beslut som rör ungas 
idrottande. I det här kapitlet diskuterar jag villkoren för idrottens demokratiska 
processer och organiseringen av barnidrott. Frågan som står i blickfånget lyder: I 
vilken mån har beslut som fattas på central nivå genomslag på lokal nivå? Mer 
precist handlar det om policydokumentet Idrotten vill och dess väg från visionär 
retorik om barnidrottens utformning, beslutad i demokratisk anda på stämmor och 
i styrelserum, till praktisk handling då idrottsledare och tränare ska realisera 
retoriken. Ett särskilt intresse riktas mot tränares syn på elitsatsningar för barn, 
vilket här utgör ett exempel på ett demokratiskt dilemma för idrottsrörelsen.  

Riktlinjer för barnidrott firar 20-årsjubileum 
Hur barns idrott borde utformas började diskuteras på allvar i samband med att 
den första forskningskonferensen i ämnet arrangerades i början av 1980-talet. Sam-
tidens ledande forskare inom skilda discipliner, såsom fysiologi, medicin och peda-
gogik, samlades och gav en tvärvetenskaplig belysning av kunskapsläget rörande 
barns idrottande. Forskare är inte alltid överens, men i den rapport som följde på 
konferensen presenteras en samstämmig bild av hur idrott för barn borde bedri-
vas.92 Bengt Sevelius, dåvarande generalsekreterare för Riksidrottsförbundet (RF), 
sammanfattade kunskapsläget. Hans utgångspunkter lyder: 

� Barnidrotten är i första hand till för barnen och deras bästa. Därför måste 
barnens behov och intressen komma i fokus. 
 

� Barn är inte skalenliga förminskningar av vuxna. 
 

� Barn växer och mognar olika fort. Idrott – såväl träning som tävling – bör 
anpassas efter barnens utveckling och inte tvärtom. Idrotten bör inte 
prioritera tidigt utvecklade och missgynna sent utvecklade. 
 

� Frågan om färdigheters utvecklande hos barn måste därför ses i ett brett 
perspektiv. Ytterst gäller frågan målet för utvecklingen av färdigheter. Det 
måste då stå klart att det gäller individens bästa och inte idrottens, 
idrottsledarens eller föräldrarnas prestige.93 
 

Vi känner igen tankegångarna. Drygt tre decennier har passerat, men Sevelius 
argument är alltjämt aktuella. Diskussionen fortsatte med andra ord och i mitten 
                                                                 
92 Riksidrottsförbundet (1982). Barn – Ungdom – Idrott. Rapport från Idrottens Forskningsråds konferens på 
Bosön i februari 1982; Engström, L-M. & Forsberg, A. (Red.).  

93 Ibid., s. 97. 
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av 1990-talet beslutade RF:s stämma enhälligt att anta ett gemensamt mål- och 
visionsdokument, Idrotten vill. Dokumentet beskriver idrottsrörelsens verksam-
hetsidé och värdegrund, och där formuleras även riktlinjer för hur barn- och 
ungdomsidrott ska bedrivas. Bortsett från några smärre revideringar har riktlin-
jerna varit desamma under de dryga 20 år som nu passerat.94 Ett betydelsefullt til-
lägg gjordes 2009, då det tillfogades att idrott för barn upp till 18 år ska bedrivas ur 
ett barnrättsperspektiv och följa FN:s konvention om barns rättigheter. Tillägget 
var en följd av ett tidigare fattat regeringsbeslut om att statligt stöd enbart ska utgå 
till föreningar som bedriver en verksamhet förenlig med FN:s barnkonvention.95 De 
befintliga riktlinjerna låg dock redan väl i linje med andemeningen i konventionen 
och revideringen innebar därmed inte någon större reell förändring.96 

Idrottsrörelsens officiella hållning, enligt demokratiskt fattade beslut, stämmer 
alltså överens med regeringens önskemål om hur idrott för unga ska bedrivas, 
åtminstone på central nivå. Att idrottsrörelsens och statens vilja går hand i hand är 
inte oviktigt och inte heller ovanligt. Idrottsrörelsen är visserligen en självständig 
organisation men beroende av ett statligt stöd. Idrottsforskaren Johan R Norberg 
beskriver deras relation som ett partnerskap byggt på gemensamma intressen – ett 
implicit kontrakt.97 För idrottens del innebär kontraktet en slags betingad frihet – 
föreningar har rätt att bedriva idrott enligt medlemmarnas önskemål, men också 
”en skyldighet att beakta statsmakternas förväntningar och utforma en verksamhet 
som harmonierar med statens intressen”.98 Att idrottsrörelsen verkar för att FN:s 
barnkonvention följs är alltså en del av det implicita kontraktet.  

Villkoren för implementeringen av Idrotten vill  
Frågan är hur de riktlinjer för barnidrott som uttrycks i Idrotten vill har tagits emot 
på föreningsnivå bland idrottsledare och tränare. Känner tränare till Idrotten vill? 
Vilka möjligheter har de att följa riktlinjerna? Och i vilken mån överensstämmer de 
med deras egen uppfattning om hur barnidrott ska bedrivas – vill tränare det 

                                                                 
94 Riksidrottsförbundet (1995, 2005, 2009). Idrotten vill. 
95 Regeringens proposition 2008/09:126. Statens stöd till idrotten.  

96 Redelius, K. (2011). ”Idrottens barn – fria från kränkningar? En internationell utblick om idrott och FN:s 
barnkonvention”. I Centrum för idrottsforskning, För barnets bästa: En antologi om idrott ur ett 
barnrättsperspektiv. 
97 Se Norberg, J. R. (2004). Idrottens väg till folkhemmet: Studier av statlig idrottspolitik 1913–1970 och även 
Peterson, T. (2008). Föreningsfostran och tävlingsfostran: En utvärdering av statens stöd till idrotten.  
98 Peterson (2008). s. 133. 
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Idrotten vill? Dessa faktorer, förståelsen av beslut liksom möjligheten och viljan att 
följa dem, har i andra sammanhang visat sig vara viktiga premisser för att 
implementeringen av beslut ska lyckas i en organisation.99 Villkor för en implemen-
tering är alltså att tillämparna förstår, kan och vill genomföra besluten. En förut-
sättning för att retoriken i Idrotten vill ska realiseras är att tränare har kunskap om 
hur de ska gå till väga, möjlighet att verka i beslutets anda och att de håller med om 
att det är så de borde handla. Hur förhåller det sig med den saken? 

Idrotten vill – från riktlinjer till anvisningar 
Innan jag går in på tränares kännedom om och vilja att handla enligt Idrotten vill, 
ska jag kort beskriva riktlinjernas andemening liksom vad beslutet att anta doku-
mentet innebär. I Idrotten vill yttras en normativ idé om hur barns och ungdomars 
idrottande borde utformas. I de specifika riktlinjerna rentav hur den ska bedrivas. 
Riktlinjerna består av tio punktsatser som avser barnidrott (idrott upp till och med 
tolv år) och tio som avser ungdomsidrott (upp till och med 20 år100). I allt väsentligt 
är utgångspunkten att det är den unga individen och dennes behov, utveckling och 
lärande som ska stå i centrum. Ett utdrag ur riktlinjerna för barnidrott lyder: 

[…] Idrott för barn ska vara lekfull, allsidig och bygga på barnens egna 
behov och förutsättningar samt ta hänsyn till variationer i utvecklings-
takt. Idrott för barn ska utformas så att de kan lära sig idrotten och få ett 
livslångt intresse för den. Idrott för barn ska i första hand bedrivas i 
enkla former i närområdet. Även tävlingsverksamheten ska huvud-
sakligen ske lokalt och resultaten ska ges liten uppmärksamhet. Idrotts-
föreningarna ska erbjuda alla barn en kamratlig och trygg social miljö, 
där de kan utvecklas och bli delaktiga i utformningen av verksamheten 
[…].101 

FN:s barnkonvention ska som tidigare nämnts följas, vilket innebär en betoning på 
att det är barnets bästa som ska vara normgivande för verksamheten, liksom att 
barn har rätt att göra sin röst hörd och vara delaktiga i beslut som rör dem. 
Delaktighet framstår därför som centralt, liksom att fokus inte ska riktas mot rang-
ordning och tävlingsresultat. I övrigt lämnar riktlinjerna utrymme för tolkningar. 
Föreningar och enskilda tränare måste själva ta ställning till, och konkretisera vad 
                                                                 
99 Se t.ex. Lundquist, L. (1987). Implementation Steering: An Actor-Structure Approach. 

100 På RF:s stämma i maj 2015 beslutades om en ny åldersindelning (upp till 25 år). 

101 Riksidrottsförbundet (2009). Idrotten vill, s. 22. 
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det innebär att idrott för barn är allsidigt och lekfullt utformad och bygger på just 
deras – och inte vuxnas – behov. Frågan är vilka skyldigheter idrottens ledare och 
tränare har att följa dessa riktlinjer. 

En grundläggande föreningsdemokratisk idé är att varje förening är självständig 
och att medlemmarna beslutar över dess verksamhet. I förordet till den första 
upplagan av Idrotten vill står att programmet utgör idrottsrörelsens verksamhets-
idé och värdegrund men att det är ”på lokal nivå, i idrottens föreningsliv, som 
idrottsverksamheten får sin slutgiltiga form oavsett vad som beslutas på högre 
nivå”.102 Under senare år har dock RF:s stadgar ändrats något och i portalpara-
grafen, det vill säga i första kapitlets första paragraf, anges nu att: ”Idrott ska 
bedrivas i enlighet med den av RF-stämman beslutade verksamhetsidén, visionen 
och värdegrunden.”103 I detta ligger att föreningar anslutna till RF måste följa de 
riktlinjer för barn- och ungdomsidrott som anges i stadgarna, och som utgår från 
Idrotten vill. Därmed är riktlinjerna mer förpliktigande i dag än för 20 år sedan. De 
forna riktlinjerna har helt enkelt blivit anvisningar.104 I dessa framgår att RF 
kommer att agera om de får veta att det förekommer verksamhet ”som uppenbart 
strider mot anvisningarna”, liksom att lokalt aktivitetsstöd ”inte ska utgå till verk-
samhet som strider mot intentionerna i Idrotten vill”.105 

Tränares kunskap om Idrotten vill 
Att de centrala idéerna om hur barn- och ungdomsidrott ska bedrivas har funnits 
på pränt i ett par decennier borgar för att arbetet med att sprida budskapet har 
kunnat ske. Men idrottsledare kommer och går – även om Idrotten vill består. En 
tidigare genomförd undersökning visar vilken (o)kunskap tränare har om idrotts-
rörelsens övergripande och viktigaste policydokument.106 Drygt hälften av tränarna 
svarade att de inte känner till Idrotten vill, en fjärdedel att de hört talas om skriften 
och tio procent uppgav att de bläddrat i den. Ett fåtal, drygt fem procent, sa sig ha 
läst texten. I samma studie ställdes även frågor om FN:s barnkonvention. En stor 
majoritet tränare svarade att de inte känner till att barn- och ungdomsverksamhet 

                                                                 
102 Riksidrottsförbundet (1995). Idrotten vill, min kursivering. 

103 Riksidrottsförbundet (2014). Riksidrottsförbundets stadgar. 

104 Riksidrottsförbundet (2014). Anvisningar för barn- och ungdomsidrott. 
105 Ibid. s. 13. 

106 Redelius, K. (2012). Idrottsledarna och barnkonventionen: Om idrottande barns rättigheter. Studien var 
dock begränsad i omfattning (cirka 160 tränare från ett 30-tal idrotter deltog). 
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ska utgå från barnkonventionen, och få visste vad det kan innebära att ta utgångs-
punkt i konventionen vid utformningen av idrott för unga.  

Att idrottens centrala dokument inte är särskilt bekant behöver däremot inte betyda 
att innehållet är obekant. När det gäller anvisningar för barn- och ungdomsidrott 
handlar det om att implementera en samling värderingar som ledare och tränare 
kan anamma; det vill säga att förmedla ett förhållningssätt och ett specifikt synsätt. 
Innehållet kan ha slagit igenom även om tränare inte känner till dokumentet som 
sådant. Vet vi något om dess genomslagskraft? Vilka värderingar präglar utform-
ningen av ungas idrott? 

Idrottsrörelsen är mångfacetterad och frågorna har inte ett entydigt svar, även om 
ungas idrottande har varit föremål får många studier. För drygt tio år sedan gav RF 
en grupp forskare i uppdrag att utvärdera i vilken utsträckning barn- och ungdom-
sidrotten bedrivs i enlighet med värderingarna och riktlinjerna. I utvärderingen, 
liksom i den omfattande forskningsgenomgång som gjordes i den statliga 
idrottsstödsutredningen ungefär samtidigt, framkom att riktlinjerna inte har sär-
skilt stor genomslagskraft på föreningsnivå.107 Frågan är vilka förutsättningar 
tränare har för att kunna verka i enlighet med intentionerna och, inte minst, om de 
vill detsamma som Idrotten vill. 

Möjligheten och viljan att handla enligt Idrotten vill 
En mängd faktorer har betydelse för hur barns och ungdomars idrott bedrivs. 
Ledare och tränare kan förvisso påverka hur idrottsverksamheten utformas, men 
deras möjligheter att agera är beroende av olika ramfaktorer som både kan 
begränsa och vidga deras handlingsutrymme. Idrottsledare agerar med andra ord 
inte enbart efter eget huvud, utan deras handlande är betingat av den situation de 
befinner sig i.108 Resultatet av implementeringen av Idrotten vill har på så sätt både 
att göra med vilka faktiska möjligheter tränare har att praktisera idéerna och av 
enskilda tränares uppfattningar om hur barn ska idrotta, samt vad målet är. 

                                                                 
107 Engström, L-M. m.fl. (2007). Idrotten vill: En utvärdering av barn- och ungdomsidrotten samt Peterson, T. 
(2008). 

108 För en mer ingående diskussion om vilka faktorer som påverkar barn- och ungdomsidrottens utformning, se 
Redelius, K. (2013). ”Att vilja och kunna fortsätta: Om idrottens utformning och tillgänglighet”. I Centrum för 
idrottsforskning, Spela vidare: En antologi om vad som får unga att fortsätta idrotta. 
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Att ge ett underbyggt svar på frågan om vilka uppfattningar tränare har om hur och 
varför barn ska idrotta är förstås svårt. Tusentals tränare i tusentals föreningar ut-
formar varje vecka idrottsträningar för tusentals barn. En skiljelinje verkar dock, 
som nämndes inledningsvis, gå mellan de som förordar respektive motsätter sig en 
tidig fokusering på resultat och tävlingsprestationer, liksom att vissa barn väljs ut 
till särskilda satsningar.109 Dessa så kallade elitsatsningar innebär i regel att barn 
från tidig ålder (7–12 år) selekteras av tränare och placeras i en specifik grupp. De 
förväntas träna intensivt och omfattande i en speciell idrott och målet är att de ska 
utvecklas till elitidrottare. Hög tränings- och tävlingsintensitet samt prestations-
krav är alltså typiska ingredienser, samt att särskilda resurser, såsom speciellt ut-
bildade tränare, tillförs. I en nyligen genomförd studie svarar drygt en tredjedel av 
tillfrågade tränare att det förekommer att de barn som anses bäst väljs ut till 
speciella lag eller grupper.110 Där framkommer också att de anvisningar i Idrotten 
vill som verkar svårast att få gehör för, är de som gör gällande att idrott för barn bör 
vara lekfull och ta hänsyn till deras utveckling liksom att prestationskrav och 
resultat ska tonas ner. 

Även om tidiga elitsatsningar kan utformas på olika sätt, kan de inte sägas rimma 
särskilt väl med intentionerna i Idrotten vill – och de väcker känslor i tränarkåren. 
De tränare för barn som deltog i ovan nämnda studie framför en mängd argument 
för respektive emot tidiga satsningar. I vissa fall är målet i princip detsamma – det 
gäller att hålla de ungas idrottsintresse vid liv – men hur det ska ske råder delade 
meningar om. De som är negativt inställda till tidiga satsningar uttrycker ofta det i 
direkta termer: ”Den här gallringen, att satsningen ska göras så tidigt, det gillar jag 
inte alls. ”De positivt inställda tränarna tycker inte att de gör fel och undrar vad 
problemet är: ”Alla får ju vara med, kanske inte i det lag jag tränar, men det finns 
ju andra lag.” Inte sällan går man också i polemik och talar i termer av ”vi och dom”. 
Tränarna som är emot kan till exempel säga att ”vi ser till helheten och värnar om 
alla” till skillnad från ”dom som är resultatfixerade, kortsiktiga och hetsar”. Ett prov 
på en sådan polemik följer i intervjucitaten från två tränare från samma förening. 
Den första tränar pojkar i ett breddlag, och han är negativt inställd till föreningens 
så kallade akademiverksamhet:  

                                                                 
109 En pågående kartläggning av elitsatsningar för barn som genomförs med stöd från Centrum för 
idrottsforskning visar att det är relativt vanligt att barn under tolv år väljs ut till särskilda satsningar, men det 
förekommer oftare i vissa idrotter än i andra, liksom i föreningar i storstäder.  

110 Redelius, K., m.fl. (2016). Gör idrotten som Idrotten vill? Om barn- och ungdomsidrottens utformning i 
retorik och praktik (under publicering). 
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Jag skulle inte säga till akademichefen, ”vi har fyra spelare här, kom och 
titta på dom”, för om spelarna kommer med där, då är jag rädd att de 
förlorar intresset för idrotten. Jag tror inte alls på den där modellen, utan 
min målsättning är att de här killarna ska spela tillsammans så länge det 
bara går.  

I föreningen sker selekteringen i åttaårsåldern, vilket inte alla föreningens tränare 
sympatiserar med. Tvärtom har den tränare som kommer till tals ovan ingen större 
lust att samarbeta med föreningens så kallade akademi. Akademichefen, som 
nämns i citatet och också intervjuats, är väl medveten om den kritik som ibland 
riktas mot tidiga elitsatsningar. Han har dock ingen förståelse för kritiken utan 
tycker att den är orättvis och att motargumenten inte håller. Han känner till de 
övergripande riktlinjerna, och när han får frågan hur han ser på dessa säger han:  

Jag har läst igenom de flesta av RF:s och Rädda Barnens riktlinjer. Och 
när jag har läst dom så upplever jag ju inte att vi bryter mot några av de 
här reglerna. Glädje, respekt, alla är välkomna i våra klubbar och så. 
Däremot kan ju barnen inte välja vilken grupp de ska spela i ... det talar 
ju vi om … det kan de inte bestämma … men vi tycker inte att vi bryter 
mot någon regel. Men det slänger ju folk ur sig att vi gör. Fast vi fattar 
inte riktigt vilken av punkterna det skulle vara. 

Av ovanstående resonemang framgår tydligt att i en och samma förening kan det 
finns skilda uppfattningar om hur idrott, fotboll i det här fallet, ska bedrivas. Och 
det är inte bara uppfattningarna som går isär – verksamheten utformas också på 
olika sätt beroende på vilket lag barnen tillhör, även om de är i samma ålder och 
medlemmar i samma förening. Vad är det tränarna har skilda åsikter om? 

Tränarkåren är oense i frågan om det är nödvändigt och rätt eller onödigt och fel 
med tidiga elitsatsningar. De tränare som är för tidiga satsningar bygger sina 
ställningstaganden på följande premisser: de anser att a) det går att bedöma vilka 
som kan bli bra och vilka som inte har potential, b) att det är nödvändigt att träna 
intensivt tidigt för senare framgång, samt c) att vissa barn är mer motiverade än 
andra och att det därför är rätt att ge de barnen extra tid och resurser. De tränare 
som är skeptiska till och talar emot tidiga satsningar anser i stället att a) tidiga 
satsningar inte behövs för att bli bra och inte heller att b) det är rätt metod för att 
få unga att vilja fortsätta med idrott liksom att c) idrott innebär så mycket mer än 
att prestera och leverera resultat samt att d) idrott inte bör vara det enda en ung 
människa ska hinna ägna sig åt under uppväxten. Vi kan därmed konstatera att det 
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finns skilda uppfattningar om idéerna i Idrotten vill och huruvida de ska vara 
vägledande vid utformningen av idrott för barn eller inte. Tränarkåren är delad i 
frågan och de tränare som i störst utsträckning var positivt inställda till tidiga 
satsningar i den nämnda studien var de som var anställda av sin förening eller 
klubb. Avslutningsvis kan vi ställa frågan om det spelar någon roll att tränare har 
olika syn på barnidrottens utformning. 

Från central demokrati till lokal anarki  
Att föreningar och enskilda tränare gör som de vill och inte självklart som Idrotten 
vill är i grunden ett demokratiskt dilemma. Visserligen är det inte konstigt om 
människor som verkar i en stor och ideell organisation har olika syn på saker och 
ting, men om demokratiskt fattade beslut som rör verksamhetens inriktning, 
oavsett om det handlar om rekommendationer eller anvisningar, inte betyder något 
på lokal nivå är det problematiskt av flera skäl. Idrottsrörelsens trovärdighet 
äventyras om den officiella hållningen och centrala värdegrundsdokument utlovar 
en verksamhet som inte alls överensstämmer med den som bedrivs. En hårdare 
styrning och kontroll skulle behövas, men hur blir det då med det ideella 
engagemanget? Vill tränare engagera sig om den centrala styrningen blir alltför 
stark – förutsätter inte demokrati ett visst mått av autonomi? Peterson pekar på att 
självbestämmande är särskilt viktigt i ideella organisationer.111 Människor 
engagerar sig frivilligt i sådant de tror på och om tränare inte tillåts forma den 
barnidrott de vill, kan det leda till att engagemanget upphör. Häri ligger det 
demokratiska dilemmat: en verksamhetsidé med tillhörande anvisningar har 
beslutats på central nivå, men på den lokala nivån finns tränarna vars meningar går 
isär. En del gör allt de kan för att leva upp till anvisningarna, andra har ingen lust 
alls att realisera de demokratiskt tagna besluten. Att rörelsen är delad är i 
förlängningen säkert också till nackdel för viljan till engagemang, likaså för 
föreningsandan om tränare inom en och samma förening har helt skilda 
uppfattningar om barnverksamhetens utformning. 

Det finns tecken som tyder på att den tilltagande professionaliseringen av barn- och 
ungdomsidrott driver på en utveckling som leder till fler tidiga satsningar. En sådan 
utveckling får konsekvenser för ungas förutsättningar att bedriva föreningsidrott – 
och för idrottens trovärdighet. Att viljan att följa intentionerna inte finns hos alla är 
dessutom inte bara ett demokratiskt dilemma. Riktlinjernas utformning är ingen 

                                                                 
111 Peterson, T. (2008).  
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slump. Deras tillkomst föregicks av en tilltagande oro över att idrott för unga inte 
bedrevs i enlighet med befintlig forskning om vad barn och ungdomar behöver och 
mår bra av. Forskarkåren enades redan på 1980-talet och den är fortfarande enig; 
den samlade kunskap som finns rörande barns idrott ger vid handen att det inte 
finns anledning att ändra den normativa idé som Idrotten vill bygger på. 
Riktlinjerna har heller inte ändrats genom åren – från centralt håll har de snarare 
förstärkts och tydliggjorts. Däremot finns det all anledning att än mer ihärdigt 
arbeta med att sprida den kunskap som finns om hur barnidrott ska utformas och 
varför, så att tränare vill detsamma som Idrotten vill.  
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