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Den perfekta människans form
smal o slimmad som en lax

uppslutningen är helt enorm
bland den övergödda överklassen

Pressen hjälper ta mig fan till
i anti fetma propagandan

dom vet ju att fetma säljer
i charkuteributiker

Ebba Grön, Mona Tumbas slim club
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Förord

I SJÄLVBETRAKTELSER predikar den romerske kejsaren Marcus Aurelius
 ödmjukhetens evangelium, han berättar bland annat att stoikern Catulus

lärde honom att alltid tala väl om sina lärare. Detta råd har jag alltid funnit en
smula lismande, men när jag funderat över hur mina lösa funderingar har kun-
nat utvecklas till en avhandling i historia inser jag att Marcus Aurelius gjorde
rätt när han bevarade Catulus ord för eftervärlden. En rad personer har fung-
erat som mina lärare under min tid som doktorand och bidragit till att min tid
vid Historiska institutionen inte bara varit en tid av frihet att läsa saker och ting
bara för att de intresserar mig och inte ha några tider att passa, utan att den även
lämnar ett konkret resultat efter sig. Nu är det tid att tala väl om dem, utan dem
ingen avhandling, och de har egentligen förtjänat mer än den vältalighet jag
kan åstadkomma.

Tre personer står ut framför alla andra, de hamnar på pallplats för att låna
ett uttryck från tävlingsidrottens värld. Det är min handledare Bill Sund, som
inte enbart hjälpt och inspirerat mig i mitt intellektuella förhållande till idrott
utan även med mitt praktiska, vilket framför allt tagit sig uttryck i fotbolls-
spelande. Att slå en tunnel på sin handledare ger faktiskt mer tillfredsställelse än
att få beröm för något man tänkt eller skrivit. Det beror inte minst på att det är
en så mycket mer sällsynt händelse. Viktigast har dock den entusiasm och
välvilja Bill visat och alla de råd han givit mig varit. Tack för allt Bill, må du
alltid fortsätta spela som den lagspelare du är, med och utan boll. I detta sam-
manhang vill jag också tacka alla dem som utgjort Ranke Rockets under min
tid som doktorand, en tvärvetenskaplig fotbollsinstitution inom vilken jag lärt
mig att hela bollen inte behöver ligga still.

Utöver min handledare vill jag lyfta fram Nils-Olof Zethrin, som inte bara
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varit en kollega inom akademin, utan framför allt en god kamrat utanför, och
då speciellt som sällskap till olika platser där idrott varit ett populärkulturellt
fenomen. Det har mest handlat om Råsundas läktare och annat med AIK an-
knytning i stort och smått, men även annat, från proffsboxning på Åland, Tour
de France i Alperna till antika kultplatser i Grekland. Tack Nils-Olof, må solen
alltid lysa över dig. I detta sammanhang vill jag också rikta ett hjärtligt tack till
Benkt Söderberg, Johan Norberg och Paul Sjöblom med vilka jag under olika
perioder delat rum och tankar.

Sist, men inte minst, har vi Jan Lindroth, den idrottshistoriska forskning-
ens svar på Axel Oxenstierna, skapare av den forskningsmiljö inom vilken jag
tillbringat större delen av min doktorandtid, det idrottshistoriska seminariet
vid Stockholms universitet. Det var Jan som fick mig att börja forska om idrotts-
historia. Han har dessutom fungerat som min biträdande handledare och låtit
mig fritt ösa ur den källa som hans i de närmaste outtömliga kunskaper om den
svenska idrottsrörelsens historia utgör. Tack Jan, må ditt glas alltid vara fullt.
Då ett seminarium aldrig blir bättre än sina delar, och det idrottshistoriska
seminariet har varit bra, vill jag här även passa på att tacka alla dem som under
åren spelat för det idrottshistoriska seminariet: Leif och Jens, Karin och Leena,
Peter och Torbjörn, Paul och Pia, Rolf, Björn och Johnny.

Under slutet av min doktorandtid hade jag även förmånen att tillhöra det
modernhistoriska seminariet under Anders Berges ledning, vilket vidgade mina
vyer. Jag vill därför tacka alla dem som tillhört detta seminarium, samt natur-
ligtvis alla dem som befolkat korridoren under åren och bidragit att till den
varit en stimulerande och trevlig miljö att verka i, trots att den mest påminner
om en låst offentlig institution.

Det finns dessutom personer som har tagit sig an mitt avhandlingsmanus i
versioner som legat närmare den slutgiltiga versionen. De förtjänar ett alldeles
särskilt tack då de rakt upp och ner drabbats av ett ohemult antal sidor. Kalle
Molin som på ett förtjänstfullt sätt läst och kommenterat manuset, och utan
vars insats den föreliggande texten vore bra mycket fattigare. Bengt Gehlin som
läst, kommenterat och korrigerat manuset och bidragit till att den text som här
föreligger inte påminner mer om ett samtal över en grogg än en avhandling i
historia. Kloka synpunkter på delar av texten har även lämnats av Johan
Themptander, Björn Sundelin och John Bergström. Slainte Mathes!

Forskningsarbetet har möjliggjorts genom ekonomiskt stöd från Centrum
för idrottsforskning. Bidrag till tryckning av avhandlingen har lämnats från
Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur och Sveriges Riks-
idrottsförbund. Till samtliga riktas härmed ett varmt tack.
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Denna bok skulle aldrig ha kunna skrivas utan mina vänner utanför den
akademiska världen, som visat förståelse för vad jag hållit på med under alla år
utan att vara det minsta intresserade av det. Här föreligger svaret på den så ofta
återkommande frågan: Vad är det egentligen du håller på med Hans? Tack ska
ni ha, nu vet ni, läs och begrunda.

Sist och slutligen går mina tack till alla dem som är en del av mitt liv utan
egen förskyllan, Pizarro som visade mig att historia är någonting lustfyllt, sys-
kon och annat löst folk. De viktigaste har jag givetvis sparat till sist. Mor och
far, som om sanningen ska fram har lärt mig allt som egentligen är viktigt här i
livet, denna bok är till er.
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1 . Inledning

Inledning

H istoriskt sett framstår 1978 som ett märkesår för svensk motions-
idrott. Då hölls det ett gympapass i Stockholm som utgjorde startskottet

för det sena 1900-talets mest framgångsrika motionsidrottsföreteelse i förenings-
regi, Friskis & Svettis. I samklang med den svenska frivilliggymnastikens ideal
har Friskis & Svettis mål varit att erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning för
alla. Innehållsmässigt utgjorde Friskis & Svettis ingenting nytt. Det som var nytt
var att verksamheten organiserades på ett sådant sätt att man lyckades locka
människor, som tidigare inte varit aktiva i föreningsidrotten, att ta del av de
aktiviteter man erbjöd. Antalet medlemmar aktiva i Friskis & Svettis är numera
över trehundratusen, ett genombrott som kan jämföras med det hus-
morsgymnastiken hade nästan 40 år tidigare.1

Friskis & Svettis har inte enbart varit förankrad i den svenska frivillig-
gymnastikens mylla genom de aktiviteter man erbjudit. Föreningen har även
riktat in sin verksamhet mot friskvårdsinsatser. Organisationen har därmed stått
på två ben: ”svettisbenet” vilket i huvudsak varit inriktat på att tillhandahålla
motionsgymnastik för alla, morgon, middag och kväll samt ”friskisbenet” som
varit inriktat på att lära ut friskvård och att ta ett aktivt ansvar för den egna krop-
pen och hälsan.2 Den gamla Lingska kopplingen mellan frisk- och sjukgymnas-
tik återuppstod således inom det sena 1900-talets mest framgångsrika motions-
idrottsorganisation. Likt den svenska gymnastiken hade Friskis & Svettis också
en karismatisk ledare. Initiativtagaren Johan Holmsäter har i organisationens
egen historieskrivning kallats för Pehr Henrik Lings efterföljare i modern tid.3

Organisationen har erbjudit intresserade att utöva fysiska aktiviteter under flexi-
bla tider och har på så sätt skapat ett slags snabbköp för fysisk aktivitet.4

Friskis & Svettis har vuxit till en massrörelse utan att vara medlem i Sveri-

1Kapitel
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ges Riksidrottsförbund (RF), den paraplyorganisation som samlar förbund för
67 olika idrottsgrenar, från akademisk idrott och amerikansk fotboll till vatten-
skidor och volleyboll.5 Friskis & Svettis riksråd har ansökt om medlemskap i RF
men nekats inträde, då de aktiviteter som bedrivits enligt riksidrottsstyrelsen
redan funnits organiserade inom Svenska Gymnastikförbundet. I RF:s stadgar
rörande villkor för medlemskap finns nämligen stipulerat att förbund som an-
söker om medlemskap inte får ”bedriva/administrera idrottslig verksamhet som
är nära besläktad med verksamhet inom till RF redan anslutet SF”6; denna pa-
ragraf har dock inte hindrat att man organiserar separata förbund för tyngdlyft-
ning och styrkelyft.

1.1 Perspektiv
Denna avhandling handlar om hur den frivilligt organiserade idrotten i Sverige
samlats i en organisation. Fokus ligger på hur idrottens organisationer har arbe-
tat för att kontrollera motionsidrotten och sökt komma i besittning av offent-
ligt stöd genom att betona hälsoargument. I det sammanhanget skildras hur
motionsidrotten och relationerna inom motionsidrottsfältet påverkats av väl-
färdssamhällets framväxt.

I centrum för undersökningen står RF. Det beror inte på att organisatio-
nen varit den viktigaste när det gällt att sprida motionsidrotten utan på att RF i
sin hegemoniska roll som både idrottens största intresseorganisation och idrotts-
lig myndighet helt enkelt varit omöjlig att bortse från. De som velat agera på
idrottsfältet har måst förhålla sig till RF, samtidigt som RF förhållit sig inte bara
till de egna aktiviteterna utan även till andras; RF har varit den svenska idrot-
tens hegemonialmakt.7

Det ligger alltså nära till hands att se på RF som en aktör som strävat efter
att upprätthålla ett monopol.8 RF:s olika specialförbund har givits idrotts-
områden att verka inom varefter RF-kollektivet gemensamt verkat för att de
olika förbunden ensamma ska arbeta inom sina respektive områden genom att
kontrollera regelverk och tillträde. Om någon utanför RF stående aktör försökt
etablera sig inom någon inmutad delmarknad, har de aktivt motarbetats av hela
organisationskomplexet. Den kontroll över aktiviteterna, framför allt tävlings-
idrotten, som har upprättats innebar att skillnaden mellan frivillig sammanslut-
ning och obligatorisk organisation varit flytande eller till och med suddats ut.9

RF:s ställning som länk mellan regeringen och idrottsrörelsen10 i statsanslags-
frågor har heller inte missgynnat organisationen i dess strävanden att kontrol-
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lera den svenska idrottsrörelsen. Staten har varit en garant för RF:s ledande ställ-
ning samtidigt som RF garanterat den svenska idrottsrörelsens sunda utveck-
ling gentemot statsmakterna.11

Det nära samarbetet mellan stat och frivilliga organisationer är ett av alla
de fenomen i det svenska samhället som betecknats med epitetet den svenska
modellen. Enligt statsvetaren Bjarne Ibsen har svensk politik karaktäriserats av
centralism, sökande efter konsensus, en lång tradition av administrativ korpo-
ratism och en acceptans av staten och de stora organisationernas auktoritet.12

Enligt historikern Per Selle har staten dessutom stött ett idrottsligt organisa-
tionsmonopol i Sverige.13

Relationen mellan stat och frivilliga organisationer har varit föremål för
otaliga studier. Gunnar Heckscher brukar ses som en föregångsman med sin
studie Staten och organisationerna där han lanserade begreppet den fria korpo-
rativismen som beteckning på det svenska systemet med ett nära samarbete
mellan statsmakt och organisationer. Icke-statliga organisationer kan fylla en
viktig funktion i det demokratiska systemet, men deras roll i det politiska livet
kan också betraktas som ett dilemma eftersom de kan få ett för stort inflytande
och då kringgå den demokratiska beslutsprocessen.14 Enligt Heckscher blir en
organisations förhållande till staten i viss mån avgörande för den frihet och makt
med vilken den kan uppträda i förhållande till andra samhällsbildningar och
individer.15

Bo Rothstein har framfört en rad skäl till varför intresseorganisationer väl-
jer att samarbeta med staten: att verka i medlemmarnas intresse, att få tillgång
till information som kan vara av betydelse för organisationen, att som företrä-
dare för sina medlemmar erhålla en monopolställning, vilket innebär att de inte
gärna vill konkurrera om medlemmar med någon annan organisation på områ-
det. Om inte den egna organisationen accepterar att ingå i ett partnerskap med
staten finns risken att en konkurrerande organisation erbjuds denna möjlighet.
Samarbetet med offentliga organ blir alltså en maktresurs som en organisation
kan använda gentemot konkurrerande organisationer, ett tecken på att staten
anser att organisationen i fråga de facto är representativ för den grupp den säger
sig företräda.16

Hur ska man då ställa sig till RF som fenomen? När RF:s agerande studeras
framgår att organisationen varit uppbyggd kring två olika idrottsidéer. Det har
resulterat i att två olika men parallella organisationsmodeller byggts in i en och
samma organisation. Dessa kan, sedda som idealtyper17, sägas ha varit idrotts-
rörelsen som serviceorgan och som samhällsorgan. Inom den första organisations-
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modellen, som varit dominerande inom specialidrottsförbunden, har man
framför allt varit intresserad av att arbeta med specifika idrottsgrenar. Där har
man arbetat med sina idrottsgrenar för att nå resultat och utöva idrotten för
dess egen skull utan att i någon större utsträckning ha varit intresserad av att
påta sig en roll i och för samhället. Verksamheten har snarast utmärkts av spe-
cialisering och konkurrenstänkande. Man har spelat en serviceroll och verkat
som paraplyorganisation för dem som velat utöva den idrott man erbjudit.

Den andra organisationsmodellen, som verkat parallellt, härstammar från
en idrottssyn där idrott setts som ett medel för att uppnå andra, även utanför
idrotten liggande, mål. När den moderna idrotten etablerades knöts den till fos-
terländskhet och försvar; senare intogs den platsen av folkhälsa och social inte-
gration.18 En sida av idrotten har i ökande utsträckning riktat sig mot socialpo-
litik. Den har framför allt burits upp av RF:s distriktsförbund men haft före-
språkare även inom RF:s centrala ledning. Den har upprättat intima band med
statsmakterna och andra offentliga organ och varit villig att påta sig de nyss
nämnda samhällsrollerna. RF fungerar i den rollen mer som en organisation i
organisationen än som paraplyorganisation.19 RF består med andra ord av en
service- och tävlingssida och en samhälls- och administrationssida. Denna upp-
byggnad har förorsakat problem, när den samhällstillvända sidan försökt få den
idrottsutövande att engagera sig i nya former av idrottsutövning. Men model-
len har också inneburit att RF kunnat upprätthålla en hegemonisk ställning
inom hela idrottsfältet.

Inspiration för hur motionsidrottens utveckling bör betraktas och stude-
ras har även hämtats från en undersökning av den svenska fackförenings-
rörelsens roll i och inflytande över utformandet av den svenska modellen av Bo
Stråth där han försöker förstå de olika aktörernas agerande genom begreppen
kritik och kris.20 Detta synsätt kan överföras även på den svenska idrotten. Lik-
heterna mellan Idrottssverige och det politiska Sverige under efterkrigstidens
första decennier är slående. Man finner starka organisationer med betydande
makt som utmanats. Att jämföra RF och LO under dessa decennier är fullt
möjligt. RF:s position inom idrotten var dock starkare än LO:s inom det facklig-
politiska fältet. RF utmanades emellertid av andra organisationer och till en del
även inifrån den egna organisationen. Motionsidrottens spridning har innehål-
lit kritik, kris och en omformulering av begreppets innehåll.

Den organiserade motionsidrotten har varit mindre fast i sin utformning
än tävlingsidrotten, vilket delvis kan förklaras av att tävlingsidrotten var en eta-
blerad företeelse med fast inre form och standardisering i ett internationellt sys-
tem som förankrats i det omgivande samhället vid mitten av 1900-talet, medan
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motionsidrottens plats och form ännu inte var given. Flera organisationer för-
sökte ta initiativet till och bli den ledande organisatören av motionsidrott. Ett
viktigt medel i kampen om den ledande positionen inom fältet var att med hjälp
av det talade och skrivna ordet övertyga omgivningen om att det var just den
egna organisationen som var mest lämpad att leda utvecklingen av motions-
idrotten mot dess fulla potential som samhällsnyttig aktivitet.

Idrott har under hela 1900-talet, trots allt även RF, setts som en privat an-
gelägenhet som bör styras av sina utövare och organisationer oberoende av sta-
tens auktoritet.21 Frågor som rör medborgarnas hälsa och välbefinnande har å
andra sidan i stor utsträckning ansetts vara uppgifter som bör skötas och kon-
trolleras av staten och offentliga institutioner sedan etablerandet av välfärdssta-
ten.22 Motionsidrotten har påverkats av båda dessa uppfattningar. Uppfatt-
ningen att medborgarnas hälsa och välbefinnande var ett statligt ansvarsområde
har använts av idrottens organisationer för att begära stöd för verksamheten från
det offentliga. Uppfattningen att idrott är en privat angelägenhet innebar emel-
lertid att många ansvariga inom idrottsrörelsens varit av uppfattningen att stat
och kommuner inte skulle lägga sig i inriktningen av motionsidrottsarbetet.

Grundläggande för Stråths studie av fackföreningsrörelsens roll i och in-
flytande över utformandet av den svenska modellen är att utvecklingen inte har
följt en i förväg uppgjord plan. De som agerat och engagerat sig inom fältet har
istället handlat med hänsyn till de problem de haft att hantera. De har sedan
haft att ta sig an de problem som tidigare problemlösningar gett upphov till.
Hur fältet utvecklas blir därmed en relativt öppen historia och den värld aktö-
rerna har att agera i ses inte enbart som något de möter, utan den konstrueras
och återuppfinns hela tiden av aktörerna. Forskarens uppgift blir att utskilja de
specifika mönstren i kampen om diskursiv makt och problemformulerings-
privilegium.23

Vad är då ett problem eller vad är det som uppfattas som problem? Det finns ett
närmast oändligt antal latenta, möjliga problem. Endast ett fåtal av dessa blir till
problem i subjektiv mening, problem som uppfattas som problem. Förmågan
att definiera dessa manifesta problem ligger i förmågan att beskriva hot,
utvecklingsperspektiv, lösningar och handlingsmöjligheter. Det finns ingen
självklar överensstämmelse mellan de faktiska och de subjektiva problemen. En
förklaring till det är att det inte heller finns någon självklar koppling mellan pro-
blem och lösning. Den intuitiva föreställningen om en problemlösning, att man
först ställts inför ett problem och därefter söker efter en lösning har ifrågasatts
av forskare som ägnat sig åt organisationer och beslutsfattande. Förhållandet
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mellan problem och lösning kan mycket väl vara omkastat. Det finns överskott
på lösningar och underskott på problem. Olika organisationer och intresse-
grupper har sina egna dagordningar; inte minst gäller det att bevara och stärka
den egna organisationen. Ett viktigt medel i detta arbete blir då att beskriva värl-
den så att problembilden passar de egna intressena, strävandena och möjlighe-
terna att presentera och prestera lösningar.24 I en tid av ökad arbetsdelning och
professionalisering kan man till och med urskilja särskilda yrkesgrupper som
ägnar sin tid åt att upptäcka och formulera problem.25 Varje intressegrupp upp-
fattar och kritiserar verkligheten ur sin synvinkel; problembeskrivningen är en
integrerad del av en sådan världsåskådning. Sättet att formulera samhällets pro-
blem blir en del av en pågående intressekamp och strid om makten i samhället.26

Det blir därmed viktigt för organisationer att ha en identitet som skiljer ut
den egna organisationen från andra organisationer, samtidigt som de måste odla
en självbild som korresponderar mot hur de uppfattas av andra aktörer, en själv-
bild som inte bryter sig ur dessa aktörers samhällssyn. För att kunna bevara sin
position måste aktören hela tiden arbeta med att överföra sina värderingar på
det omgivande samhället. Misslyckas man med detta kan man själv, alternativt
ens område, invaderas av främmande åskådningar vilka kan bryta ner den egna
positionen.27

Angreppssättet innebär att det fenomen som studeras förstås mot bak-
grund av maktrelationer. Makt är ett omstritt begrepp och försök till precise-
ring innebär att vissa sidor av makten förblir förbisedda.28 Max Webers välkända
definition av makt som sannolikheten för att få igenom sin egen vilja i en social
relation trots motstånd står sig dock fortfarande.29 Den understryker att makt
är en förmåga och en relation som existerar mellan sociala aktörer. Oavsett ur
vilket perspektiv man närmar sig makten innehåller den alltid intention, rela-
tion och kausalitet, det vill säga viljan eller möjligheten att påverka, alltså en
relation och ett handlande eller ett icke-handlande. Det rör sig om en resurs
som någon kan ha och/eller utöva.30 Förmågan att avgöra vilka frågor som över
huvud taget blir aktuella för beslut har kallats maktens andra ansikte och kon-
troll över medvetande, föreställningar och uppfattningar dess tredje.31

1.2 Syfte, avgränsningar och frågeställningar
Den undran som legat till grund för denna avhandling har kretsat kring frågan:
Hur kommer det sig att nästan all frivilligt organiserad svensk idrott samlades
inom en och samma organisation? Med tanke på den mångfald av aktiviteter
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som ryms inom idrotten är det långt ifrån självklart att samla dem inom samma
organisationskomplex. Ur denna undran om den svenska enhetsidrotten har
temat för min avhandling, motionsidrottens spridning, vuxit fram.

Syftet med min avhandling är att genom studier av hur motionsidrotten
utvecklats besvara den nyss nämnda frågan. I det syftet har jag studerat och ana-
lyserat hur motionsidrott etablerades i Sverige mellan 1945 och 1981. Källmate-
rialet har framför allt studerats efter två huvudlinjer: Varför har idrottens orga-
nisationer stridit om kontrollen över motionsidrotten och hur har motionsid-
rotten utvecklats från en aktivitet i den svenska idrottsrörelsens periferi till en
del av ett omfattande folkhälsoprojekt? Vid mitten av 1940-talet kunde mo-
tionsidrott ses som en ny företeelse inom den svenska idrotten. Trettio år
senare var motionsidrott en självklarhet för alla som på något sätt förhöll sig till
fysiska aktiviteter. Hur kom det sig att motionsidrott på mindre än 30 år blev en
så självklar del av det svenska idrottslivet?

Studien behandlar en period under vilken idrottsrörelsen, bland annat ge-
nom att ta på sig ett allt större ansvar som hälso- och friskvårdande instans, flyt-
tade fram sina positioner i samhället. Ett annat område, där idrottsrörelsen en-
gagerade sig och flyttade fram sina positioner under efterkrigstiden, var den stat-
liga ungdomspolitiken, av vilken idrottsrörelsen alltså blev en del.32 Genom sina
insatser för att sprida motionsidrotten till en så stor del av befolkningen som
möjligt tog den på sig en samhällsroll. Det innebar att dess aktiviteter i större
utsträckning kunde legitimeras gentemot det omgivande samhället och anslags-
beviljande myndigheter. Förmågan att förbättra medborgarnas fysiska status
och därmed deras välbefinnande blev en påtaglig maktresurs för dem som arbe-
tade med att organisera befolkningens frivilliga fysiska aktiviteter.

Att frågor som rör hälsa inte bara är en angelägenhet för den medicinska
vetenskapen och den offentliga vården är uppenbart. Folkhälsofrågor rör snart
sagt varje område av såväl enskilda människors liv som samhällets olika sfärer.
Studier som gjorts visar att hälsa uppfattas som ett av de viktigaste värdena i
människors liv, och massmediers uppmärksammande av såväl forsknings-
rapporter som hälsopolitiska beslut visar på vilken betydelse hälsofrågorna fått i
det offentliga samtalet.33 Den svenska idrottsrörelsen anses ha spelat en viktig
roll för hälsoutvecklingen.34

Min undersökning tar sin början år 1945 och sträcker sig till tidigt 1980-tal.
Tidsperioden framstår som en om inte helt enhetlig relativt sammanhängande
period när det gäller motionsidrottens utbredning i Sverige. Även om fysiska
aktiviteter som kan betecknas som motionsidrott förekom före andra världskri-
get, innebar kriget ett avbrott i dessa utvecklingstendenser, som dock bröt ige-
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nom med full kraft efter detta. Startåret 1945 utmärks av att Svenska Korpora-
tionsidrottsförbundet (Korpförbundet) bildades och att Svenska Gymnastik-
förbundet genomförde en brett upplagd hälsokampanj i samarbete med Sveri-
ges Läkarförbund, en kampanj där en av idrottens riksorganisationer för första
gången samarbetade med läkarnas organisation för att förbättra folkhälsan.
Ytterliggare ett argument för att inleda studien år 1945 är att idrotten i stort an-
ses ha fått en ny och starkare ställning i det svenska samhället efter 1945 tack
vare idrottsrörelsens engagemang för ökad fysisk aktivitet under andra världs-
kriget.35 På motsvarande sätt kan åren runt 1980 sägas markera slutet på en era
inom svensk motionsidrott. Idrott åt alla, 1965 års idrottsutrednings slutbetän-
kande, hade antagits i stort sett oförändrat av riksdagen 1970 och på djupet kom-
mit att påverka den svenska idrottsrörelsen. Åren runt 1980 brukar dessutom
ses som en brytpunkt för den ekonomiska och politiska utvecklingen. Efter-
krigstiden långa period av ekonomisk tillväxt var förbi och nya lösningar på
samhällets problem kom att vinna ökat inflytande. Rekordåren var över och den
svenska modellen uppvisade klara kristecken.36 Den brytpunkt för den svenska
samhällsutvecklingen, som identifierats till andra hälften av 1970-talet, innebar
också att idrott i högre grad blev ett yrke för framför allt tränare och adminis-
tratörer.37

Då mitt intresse riktats mot frivillig fysisk aktivitet har detta fått konse-
kvenser för vilket källmaterial jag har använt mig av. I avhandlingens centrum
står den svenska idrottsrörelsens paraplyorganisation RF. Detta har inneburit
att det offentligas engagemang för ökad fysisk aktivitet endast uppmärksam-
mas i den mån det gett spår i den frivilliga idrottens källmaterial. Statsmakter-
nas förhållande till den svenska idrottsrörelsen är för övrigt ett av idrottsfältets
mest utforskade områden.38 Organisationer som inte ger människor något val,
till exempel skola och militär, har ignorerats helt även när de säger sig tagit del i
frivillig verksamhet för att stimulera fysiska aktiviteter bland befolkningen.39

Det har funnits flera organisationer som med en flexibel idrottsdefinition
kan sägas ha ingått i motionsidrottsfältet men som av framför allt arbets-
ekonomiska skäl i stort sett uteslutits från denna studie. Ett annat nog så gott
skäl att bortse från flera av dessa organisationer är att de själva sett sig som aktö-
rer inom ett friluftsfält. Den viktigaste av de uteslutna organisationerna är
Skidfrämjandet,40 som förekommer regelbundet i framställningen, även om
dess arkiv och tidsskrifter inte studerats. Organisationen var bland annat anslu-
ten till RF under perioden 1916 till 1955. Av samma skäl har Svenska Turistför-
eningen och andra organisationer som främjat rörligt friluftsliv hamnat utanför
denna studie. Inriktningen på frivillig fysisk aktivitet har å andra sidan innebu-
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rit att initiativ för ökad fysisk aktivitet från associationer vars huvudsakliga in-
tresse inte varit fysiska aktiviteter, som massmedier och försäkringsbolag, upp-
märksammats.

Källmaterialet har studerats för att få svar på varför det stod en kamp om
kontrollen över den frivilligt organiserades motionsidrotten och hur den utveck-
lades från en aktivitet i den svenska idrottsrörelsens periferi till en del av ett fö-
rebyggande folkhälsoprojekt. För att ytterliggare strukturera källmaterialet har
fem hjälpfrågor använts:

➢ Varför tog arbetet med att sprida motionsidrotten i det svenska samhället
fart efter andra världskriget?

➢ Vilka organisationer var det som försökte sprida motionsidrotten till den
svenska befolkningen?

➢ Hur har arbetet med att sprida motionsidrotten varit upplagt?

➢ Varför utspelade sig en kamp om att få äga motionsidrotten mellan RF och
Korpförbundet?

➢ Varför gick Korpförbundet med i RF?

I kapitlen behandlas frågeställningarna löpande, i en form som anpassats till
den aktuella delundersökningen, varpå de olika delsvaren från de olika kapitlen
förs samman och behandlas mera utförligt och sammanhängande i slutkapitlet.

1.3 Begrepp
Avhandlingen innehåller begrepp som används för att sovra i en empirisk verk-
lighet och hjälpt mig förstå vissa fenomen. De har på så vis bidragit till att kasta
ljus över problemställningen men är givetvis varken sanna eller falska. I den
verklighet jag vill förstå pågår en tävlan mellan konkurrerande verklighets-
beskrivningar. Dessa talar om hur det är eller bör vara, ibland rent deskriptivt
ibland med klara normativa övertoner. Fakta och värderingar har mötts i en
smältdegel. När man behandlar begrepp är det därför viktigt att komma ihåg
att de kan skapas för framtida bruk. Positioner man vill erövra måste formule-
ras språkligt innan det är möjligt att inta dem. En viktig aspekt, när man vill
tolka nyformulerade begrepp, är att de erfarenheter som de som formulerar be-
greppen har och de förhoppningar som ett begrepp inrymmer tenderar att skilja
sig åt. Begrepp kan även skapas som ett verktyg i kampen mot den ledande or-
ganisationen inom ett fält eller för att behålla makten. Ibland sker det vid en
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tidpunkt när de samhälleliga förutsättningarna för begreppets genomslag finns,
ibland när de inte gör det.41

Avhandlingens bärande begrepp är idrott. Nedan kommer det att diskute-
ras och dess användning i avhandling att preciseras. Därefter kommer hälso-
begreppet att diskuteras. För att komma åt motionsidrottsbegreppet måste det
överordnade begreppet idrott diskuteras tämligen utförligt. Det finns ingen
universellt accepterad definition av idrott.42 Den är ett heterogent fenomen som
rymmer vitt skilda företeelser.43 Det finns skilda uppfattningar om vilka aktivi-
teter som bör omfattas av idrottsbegreppet. Idrott kan utövas med olika mål
och på olika sätt, vilket innebär att svaret på frågan vad idrott är blir olika bero-
ende på vem som tillfrågas.44

Två huvudlinjer angående hur idrott bör definieras kan renodlas. Den som
jag har valt att kalla en rigorös idrottsdefinition utgår från att idrott är en presta-
tionsinriktad och institutionaliserad fysisk aktivitet.45 Idrott förutsätts då vara
en reglerad och kraftfull fysisk aktivitet, som utövas i form av regelstyrd tävlan
med organisatoriska ramar, som styr utövandet. Alla former av fysisk aktivitet
ses vid en dylik idrottsdefinition inte som naturligt sammankopplade till idrot-
ten. I och med att begreppet är relativt enhetligt och förutsätter tävling så finns
det heller inget skäl att tala om tävlingsidrott och den svenska idrottens fader
Viktor Balck hävdade också: ”Idrott utan tävlingar är död, ty tävlan det är li-
vet!”46 Detta leder till att när man talar om idrott med olika prefix, till exempel
tävling, motion eller rekreation, ses inte dessa begrepp som derivat av en och
samma aktivitet.

Den andra linjen har jag valt att kalla en flexibel idrottsdefinition och där
är idrottens ramar mindre strikt satta och konkurrens och kraftig fysisk aktivi-
tet är inte nödvändig.47 I stort sett all form av fysisk aktivitet kan då accepteras
som idrott under förutsättning att utövarna anser att det rör sig om idrott; såväl
världsmästerskap som skogspromenader faller innanför denna flexibla idrotts-
definition. Denna definition kan sedan ge oss olika idrottspreciseringar som
tävlingsidrott, motionsidrott och rekreationsidrott, preciseringar som förtydli-
gar aktiviteten men som anses ha så mycket gemensamt att det blir naturligt att
behandla dem som delar av en helhet.

Begreppen rigoröst och flexibelt definierad idrott är endast av analytiskt
intresse. I min empiri kan olika aktörer tala om idrott med samma ord samt
förstå och avse liknande typer av aktiviteter utan att de för den sakens skull an-
sluter sig till samma idrottsdefinition. Det innebär att när jag talar om en flexi-
bel idrottsdefinition så betyder det att jag säger något om en syn på idrott och
inte om aktiviteterna. De som ansluter sig till en rigorös idrottsdefinition ser på
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olika former av idrottsutövning, vilka företrädesvis har etablerats efter andra
världskriget, som självständiga aktiviteter, medan de som ansluter sig till en flexi-
bel definition ser olika typer av idrott som delar av en helhet. Det innebär att
synen på hur idrott ska definieras får konsekvenser för hur man anser att idrott
bör organiseras. Enligt anhängare till ett rigoröst definierat idrottsbegrepp finns
det inga skäl att försöka organisera all typ av möjlig idrottsutövning inom en
och samma organisation då det handlar om olika aktiviteter. Anhängare av det
flexibla idrottsbegreppet däremot, ser det som naturligt att all idrott organiseras
inom en och samma organisation då den intimt hänger samman i en helhet.

Ur ett historiskt perspektiv kan den idrott som slog igenom runt sekelskif-
tet 1900, vars dynamik genomsyrat de flesta idrottsorganisationer på nationell
och internationell nivå, föras till den rigorösa idrottsdefinitionen. Den har i
svensk idrottshistorisk forskning karakteriserats som sportifierad.48 Sportifiering
är ett begrepp, som urskiljer en process, som använts för att peka ut denna idrotts
särdrag.49 I svensk forskning har sportifieringsbegreppet kommit att likställas
med Allen Guttmanns sju karaktäristika för denna idrott: sekularisering, lika
chans för alla, specialisering, gemensamma regler, byråkratisering, kvantifiering
och rekord.50 Guttmann har, när han utformat sitt sportifieringsbegrepp, inspi-
rerats av Max Webers byråkratiseringsteori, framför allt Webers renodling av den
rationelltlegala byråkratin, som även den har sammanfattats i sjuk punkter.51

I Nordisk familjeboks sportlexikon från 1941 sades idrott vara en gemensam
benämning på kroppsövningar i allmänhet men med ett viktigt undantag. De
systematiskt ordnade och efter kroppens behov anpassade kroppsövningarna
hänförs till gymnastiken som inte ansågs vara en del av idrotten.52 Där förekom
inga definitioner av idrott med hänvisning till bredd, elit, motion eller tävling.
Idrott sågs som en helhet trots att man måste sägas ha anslutit sig till en rigorös
idrottsdefinition. Denna inställning framkom med all önskvärd tydlighet i RF:s
handbok av 1943 där det hette:

Förr eller senare måste emellertid resultatet av den enskildes idrottsarbete prövas
genom tävling med andra idrottsmän. Tävlingen är visserligen icke idrottens mål
men ett oumbärligt medel för idrottens utveckling; ”utan tävling ingen idrott” är
en sanning, som icke kan jävas.53

Under andra hälften av 1900-talet har ett mer flexibelt idrottsbegrepp börjat
användas. I skrifter utgivna före 1945 förekommer begreppet motionsidrott
sparsamt och all fysisk aktivitet som bedrevs inom idrottens organisationer tycks
kunna ha passats in under ett enhetligt idrottsbegrepp. I boken Begreppet idrott
hos människor inom idrotten har Hans Brunnberg gått igenom RF:s tidskrift
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Svensk Idrott vart tredje år mellan 1930 och 1972. Han stötte på ordet idrott med
något prefix först 1942 i en sammanställning rörande bredd- och toppidrott.
Innan dess förekom inga förstavelser till ordet idrott. Från 1945 började sedan
allt fler förstavelser till ordet dyka upp, till exempel elit- och motionsidrott samt
topp- och breddidrott.54 Detta till skillnad från den svenska gymnastiken som
inte förutsatte utan snarast motsatte sig tävlan och inom vilken det redan tidi-
gare föll sig naturligt att försöka utskilja olika typer av gymnastik som elitgym-
nastik, motionsgymnastik och tävlingsgymnastik.55 Det ovan anförda innebär
inte att motionsidrott inte fanns som begrepp före andra världskriget, men man
avsåg inte aktiviteter organiserade genom och inom idrottsrörelsen när man ta-
lade om motionsidrott före andra världskriget.56

Hur idrottsbegreppet förändrats och kommit att inrymma allt fler aktivi-
teter har uppmärksammats av flera europiska forskare. Enligt Gyöngyi Szabo
Földesi var de byråkratiska strukturer, som växte fram när den moderna idrot-
ten etablerades nationellt och internationellt, skapade för en typ av idrott,
tävlingsidrott. Detta var inget problem då all idrott i början av 1900-talet kunde
passas in i tävlingsidrottens organisation. Det förändrades efter andra världskri-
get då eliten, för vilken idrott inte längre var ett medel utan ett mål, lämnade de
mindre framgångsrika idrottsutövarna bakom sig, på samma gång som det sam-
manhang, inom vilket idrotten utövades, kom att förändras. De sammanslut-
ningar som organiserade och ledde idrott upphörde då att sköta tävlingsidrot-
ten som en helhet och riktade in sin uppmärksamhet huvudsakligen på elit-
idrotten, samtidigt som idrotten blev något som inte enbart utövades av unga
män inom en fritidssfär. Icke elitinriktade människors idrottsutövande sattes
alltså på undantag, av de organisationer som ledde idrotten, vid samma tillfälle
som dessa människors idrottsutövande kom att bli en del av en välfärdskultur
och en indikator på livskvalitet.57 Földesi har fått stöd för sin syn på idrotts-
begreppets vidgning av Claus Bøje och Henning Eichberg, enligt vilka den
motionsidrott som vuxit fram sedan 1960-talet byggt på demokratiska likhets-
idéer och därigenom synliggjort de existerande olikheterna. Den breda idrotten
för alla kom enligt dem att utvecklas i ett spänningsförhållande till elitidrotten.58

Stöd för att det inte finns något naturligt samband mellan elit- och breddidrott
ges också av Klaus Nielsens undersökning av sambandet dem emellan i Dan-
mark. Nielsen slår helt sonika fast att det inte är tal om att elit skapar bredd.59

Enligt sociologerna Volker Rittner och Hans-Jürgen Schulke har idrotts-
begreppets breddning lett till att vi inte längre kan tala om en enhetlig idrott.
Ökningen av antalet idrottsaktiviteter har inneburit att vad som betraktas som
idrott förändrats. Suffixet idrott har satts till en lång rad aktiviteter och en
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mängd nya idrottsbenämningar har börjat användas efter andra världskriget:
elitidrott, tävlingsidrott, prestationsidrott, massidrott, fritidsidrott, rekreations-
idrott, skolidrott, barnidrott, universitetsidrott, militäridrott etcetera. Under
efterkrigstiden har åtminstone tre tydligt urskiljbara idrotter utvecklats ur det
tidigare enhetliga begreppet. De är emellertid inte helt skilda från varandra utan
har gemensamma beröringspunkter. Tävlingsidrott, där stor vikt läggs på pres-
tation, samt två genrer av breddidrott, en där hälsa är den moraliska normen
och en där personlig tillfredsställelse ger normen. De utgör skilda världar och
måste därför bedömas var för sig. Ingen av idrotterna ansluter sig helt och fullt
till det traditionella idrottsidealet om den anspråkslöse men skicklige vinnaren,
det frivilliga engagemanget, moralnormen om fairplay och sportslighet samt
kamratskap och laganda.60

I Nationalencyklopedin från 1992 meddelades att idrott är en sammanfat-
tande beteckning för skilda slag av kroppsövningar. Där har även RF:s defini-
tion av idrott, ”fysiska aktiviteter som människor utför för att få motion och
rekreation eller uppnå tävlingsresultat”61 uppmärksammats. Denna definition
kan innesluta i stort sett alla kroppsrörelser. Det mycket flexibla idrotts-
begreppet lanserades som en medveten strategi av 1965 års idrottsutredning för
att framhäva idrottens samhällsnytta samt stärka och centralisera den frivilliga
idrotten.62 I Nationalencyklopedin förekommer även en separat definition av
motionsidrott. Den sägs vara en produkt av det moderna västerländska samhäl-
let och främst vara till för att förbättra hälsa, fysisk kapacitet och välbefin-
nande.63

Från den svenska idrottsrörelsens sida (läs RF) har man under efterkrigsti-
den kommit att ansluta sig till ett flexibelt idrottsbegrepp; man har sett idrott
som ett sammanhängande system av hierarkier, strukturerat efter olika presta-
tionsnivåer. Topp föder bredd, bredd föder topp har varit denna pyramidtankes
slagord.

Utifrån den definition RF formulerat i enlighet med 1965 års idrottsutred-
nings intentioner finner man tre olika mål med idrottsutövning: prestation vil-
ket kan sägas representera tävlingsidrott, ha roligt vilket för tankarna till lek och
annan fysiskt aktiv rekreation samt må bra vilket inkluderar hälsa och motions-
idrott. Detta är en definition av idrott som måste sägas vara synnerligen flexi-
bel. Även om man inom RF valt att se på idrotten som en stor sammanhäng-
ande helhet har man gjort en liknande uppdelning av den som flera kritiker av
enhetsidrotten har förespråkat.64 All form av idrottsutövning kan och bör med
ovan gjorda definition rymmas inom organisationen.

Av ovan, tämligen omfattande genomgång av idrottsbegreppet, framgår att
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det råder relativ samstämmighet om motionsidrottens huvuddrag, oavsett vil-
ken idrottsdefinition man ansluter sig till. Med motionsidrott avses fysisk akti-
vitet vars främsta syfte är att främja hälsa och välbefinnande. Det är en defini-
tion att ansluta sig till. Motionsidrott har för övrigt inte så mycket varit ett be-
grepp som fyllts med ett specifikt innehåll som ett retoriskt redskap. Motions-
idrott har setts som något hälsosamt och bra till skillnad från tävlingsidrotten,
vars påstådda avarter med jämna tillfällen hamnade i skottgluggen för kritik.

För att jag i den löpande texten inte ska behöva ta ställning till, vilken idrott
olika aktörer förhåller sig till när de talar om idrott, har uttrycket fysisk aktivitet
använts när jag syftar på kroppsövningar i allmänhet. Detta för att alla möjliga
gränsdragningsproblem angående vad idrott kan vara inte ska störa framställ-
ningen. Med fysisk aktivitet avses alltså all typ av kroppsrörelse som ger ökad
energiomsättning.

Begreppet hälsa och relaterade begrepp har varit föremål för en växande upp-
märksamhet under senare tid. En orsak till detta intresse är att den sjuk-
domscentrerade skolmedicinen upplevs som en otillräcklig grund för förståelse
av hälsokomplexet.65 Hälsa är ett ännu mer svårfångat begrepp än idrott. Lik-
som när det gäller idrott besitter de flesta människor en uppfattning om
begreppets innebörd, det vill säga om vad som är hälsosamt och ohälsosamt i
vardagslivet, trots att någon allmänt accepterad definition av hälsa inte existe-
rar.66 En konsekvens av det är att man i folkhälsoarbete kommit att tala om att
främja hälsa och förebygga sjukdom utan att mer precist bry sig om att defi-
niera vad man menar med hälsa.67 En lösning som valts av vissa forskare, för att
komma förbi problemet med att definiera hälsa, är att rikta in sig på dess mot-
sats, dödlighet av olika slag.68

Ett problem som uppstår när hälsobegreppet studeras är att uppfattningar
om vad hälsa är, är subjektiva, samtidigt som det enbart går att göra insatser för
att förbättra hälsan med objektiva medel. Det råder sällan några tvivel om vad
vi möter när vi möter utsagor angående negativ hälsa. Kärnan i problemet med
att definiera och befordra hälsa är alltså att man talar om hälsa i subjektiva ter-
mer men utformar hälsoförebyggande åtgärder på ett objektivt sätt. Historiken
Niels Kayser Nielsen har mycket träffande konstaterat att hälsobegreppet är för-
bundet med drömmen om ett bra liv medan föreställningar om sjukdomarnas
natur och orsaker har påverkats av utvecklingen inom den medicinska veten-
skapen och är knutet till en mekanisk människosyn.69

Enligt Thomas Osborne beror avsaknaden av forskning om hälsa till stor
del på hälsans undflyende natur. Hälsa är i mångt och mycket ett negativt till-
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stånd; när man är vid hälsa ignorerar man hälsa och ohälsa som problem. Den
är ett tillstånd som inte är bestämt av någonting som kan betecknas som det
normala. Den är inte ett absolut eller bestämt begrepp utan är till sitt väsen i-
stället obestämd, relativ och elastisk. Varje gång en myndighet vidtar åtgärder
för att uppnå målet hälsa försvinner målet bortom horisonten och lämnar en-
dast tekniska problem och diskussioner om resursfördelning bakom sig. Försök
att på ett absolut sätt definiera hälsa är också riskabelt då det är lätt att gå från
idén att hälsa är en medborgerlig rättighet till att det är en medborgerlig plikt
när man försöker definiera hälsa. Det kan leda till att ohälsa, sjukdom och han-
dikapp ses som ett misslyckande eller en synd.70

Dorothy Porter har visat att hälsobegreppet har innehållit denna proble-
matik åtminstone sedan upplysningen och det sena 1700-talets demokratiska
revolutioner då de nya makthavarna började driva frågan om hälsa som en med-
borgerlig rättighet. Allt sedan dess har hälsa varit ett begrepp med två sidor, dels
rättigheten, dels skyldigheten att bibehålla den egna hälsan för statens bästa.
Individen blev till en politisk och ekonomisk del av ett kollektivt helt och där-
för skyldig att för samhällets bästa göra sitt bästa för att hålla sig frisk.71 En lik-
nande syn på sjukdomsförebyggande åtgärder, både de som gällt materiella för-
hållanden, omgivning och miljöarbete och de som riktat sig mot att förändra
medborgarnas tänkesätt och beteende, har uppmärksammats av Eva Palmblad
och Lars Erik Eriksson. De ska enligt dem ses som en del av ett större projekt,
att skapa ett bättre, mer rationellt, rikare och starkare samhälle, ett led i
moderniseringsprocessen.72

Det finns en omfattande litteratur om sambandet mellan fysisk aktivitet
och hälsa.73 Den har nästan alltigenom skrivits från ett fysiologiskt perspektiv
och har i huvudsak behandlat frågor som sambandet mellan fysisk aktivet och
hjärtkärlfunktioner eller det sätt på vilket fysisk aktivitet kan vara ett hjälpme-
del mot övervikt. Det finns inte många uppfattningar som är så allmänt och
okritiskt accepterade som den som sammanbinder fysisk aktivitet med god
hälsa.74 Det som är mest slående med denna uppfattning är att den accepterats
inom i stort sett alla typer av samhällen; i såväl utvecklings- som utvecklade län-
der, kapitalistiska som kommunistiska, demokratiska som totalitära finns en
bred enighet om att fysisk aktivitet är nyttigt för individen.75

Denna uppfattning har skapat en fokusering på individen och dennes
hälsa, vilket har uppmärksammats som något problematiskt då den sägs inne-
bära att intresset avleds från större sociala sammanhang som fattigdom, arbets-
löshet, miljöförstöring, bristande tillgång till hälsovård etcetera, vilka alla har
ett starkt samband med uppkomsten av ohälsa. Därigenom förskjuts även an-
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svaret för hälsa och ohälsa från tillverkare, myndigheter och andra mäktiga sam-
manslutningar mot individen. Fokuseringen på individen och dennes hälsa drar
helt enkelt uppmärksamheten från det som borde vara nyckelfrågor inom
folkhälsopolitiken. Den i bästa fall förenklade idén att människan själv kan kon-
trollera sin egen tillvaro vidmakthålls på detta sätt. Den individuella förmågan
kan dessutom förvandlas till det moraliska imperativet att förbli vid hälsa,
medan ohälsa ses som ett tecken på bristande personlig moral.76 Då fysiska akti-
viteter oftast utövas som frivilliga aktiviteter stärks inriktningen mot det indivi-
duella ansvaret, när de påfordras i ett hälsofrämjande sammanhang.

Verner Møller har uppmärksammat problemet med hälsa och ohälsa och
då betonat hälsobegreppets starka beroende av människosyn i ett försök att
komma till rätta med användning och uppfattning av hälsobegreppet. Helt kort
kan man säga att vi rör oss inom ett spänningsfält mellan en mekanisk och en
idealistisk människosyn. De som ansluter sig till en mekanisk människosyn ser
på människan som om hon vore en maskin och tenderar att definierar hälsa
som frånvaro av iakttagbara fel.77 Det innebär att de omfattar ett biostatiskt
hälsobegrepp där hälsa ses som frånvaro av sjukdom och sjukdom som avvi-
kelse från det (statistiskt) normala, ett begrepp som innebär att man enbart be-
höver befatta sig med att identifiera sjukdomar för att sedan återställa hälsa ge-
nom att åtgärda dessa.78 Detta är en uppfattning som genomsyrat den moderna
läkarvetenskapen och som ger ett hälsobegrepp, som tar liten hänsyn till so-
ciala och psykiska aspekter och som därför också kan betecknas som
minimalistiskt. Utifrån en dylik hälsouppfattning kan man argumentera för
olika aktiviteters och behandlingars hälsomässiga värde med utgångspunkt i
att de stärker eller lindrar ett specifikt fenomen. Så är till exempel fysisk aktivi-
tet nyttig därför att den stärker hjärtkärlfunktionen. De som ansluter sig till en
idealistisk människouppfattning ser på människan som någonting mer än re-
sultatet av hennes kroppsfunktioner och ser därför på hälsa som ett tillstånd
som inbegriper mer än bara frånvaro av iakttagbara fel. Det ger ett mer
komplext hälsobegrepp som kan betecknas som maximalistiskt. Ett välkänt
exempel på en sådan hälsodefinition är Världshälsoorganisationens som slår fast
att hälsa inte bara handlar om frånvaro av sjukdom utan även högsta möjliga
fysiska, psykiska och sociala välbefinnande,79 en definition som medför att
hälsovårdssektorn kan betraktas som ansvarig för hela befolkningens lycka och
till och med för själva meningen med livet.80 Beroende på vilken syn man an-
sluter sig till blir hälsa alltså något mellan frånvara av sjukdom och högsta möj-
liga välbefinnande.81

Läsaren bör framför allt ta två saker med sig från detta avsnitt. Dels att de
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olika aktörernas förhållande till idrott kommer att analyseras utifrån begrepps-
paret rigoröst och flexibelt definierad idrott, ett begreppspar som säger åtskil-
ligt om hur man ser på idrott. Dels att utsagor om hälsa och sjukdoms-
förebyggande förstås utifrån vilket hälsobegrepp aktörerna omfattar. Genom att
knyta utsagor om hälsa till om det handlar om ett minimalistiskt eller ett
maximalistiskt hälsobegrepp blir det möjligt öka förståelsen av vad olika aktö-
rer egentligen avser när de talar om fysiska aktiviteters betydelse för hälsan.

1.4 Huvudaktörerna
Ett flertal aktörer har under 1900-talet verkat för att organisera människors in-
tresse för att på frivillig grund utöva fysiska aktiviteter. Den mest framträdande
organisationen har varit RF, Sveriges Riksidrottsförbund bildat år 1903 som
Svenska Gymnastik- och Idrottsföreningarnas Riksförbund. Organisationens
namn ändrades till det nuvarande 1947. I framställning kallas organisationen
genomgående för RF.

RF har allt sedan tillkomsten varit den ledande organisationen inom den
svenska idrottsrörelsen. Organisationen har successivt konsoliderat sin ställning
genom intern tillväxt och införlivande av allt fler organisationer och verksam-
hetsfält, som på något sätt kunnat hänföras till idrotten.82 Från 1930-talet har
RF varit det ledande organisationskomplexet på i stort sett alla områden inom
den svenska idrottsrörelsen.

RF:s högsta organ är riksförbundsmötet, oftast kallat riksidrottsmötet. Vid
riksidrottsmötet samlas representanter för RF:s medlemmar. Där väljs en sty-
relse, överstyrelsen, från 1960 riksidrottsstyrelsen, som är RF-idrottens högsta
organ mellan riksidrottsmötena. Medlemmar i RF är enskilda individer som
vill ta del av de aktiviteter som erbjuds. RF är uppbyggt tematiskt och geogra-
fiskt. Tematiskt är RF uppbyggt i olika sektioner, specialidrottsförbund, som
vart och ett ansvarar för en idrottsgren eller grupp av grenar. Specialförbunden
svarar genom sina styrelser, inom ramen för RF:s stadgar, självständigt för den
tekniska och administrativa ledningen av sin idrottsgren och representerar den
gentemot utlandet. Styrelserna utses av specialförbundsmöten, som består av
ombud från specialdistriktsförbunden. Specialdistriktsförbunden är special-
förbundens distriktsorganisationer och är underställda respektive special-
förbund.83

Geografiskt har RF delat upp Sverige i distrikt, inom vilka distriktsförbund
arbetar för att utveckla idrotten inom sin region och där svara för ledningen av
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de idrottsgrenar som inte är organiserade i specialdistriktsförbund. Distriktsför-
bundsstyrelserna tillsätts av ombud från distriktets föreningar på distrikts-
förbundsmöten.84

Den främsta utmanaren till RF när det gällt att organisera den svenska be-
folkningens motionsidrottsutövande har varit Svenska Korporationsidrotts-
förbundet, i framställningen kallat Korpförbundet, bildat som självständig na-
tionell sammanslutning för korporationsidrott 1945. Förbundet är sedan 1976

ett specialförbund inom RF.85 Korpförbundet är en sammanslutning av lokala
idrottsförbund och landsomfattande idrotts- och fritidsförbund av korpidrotts-
karaktär samt vissa fristående idrottskorporationer. Basenheten inom korp-
idrotten är korpklubbar på företag eller i organisationer vilka samverkar i lokal-
förbund. Lokalförbunden samverkar länsvis genom samorganisationer. Korp-
förbundets högsta beslutande organ är rikskorpstämman. Vid stämman är lokal-
förbund och de kollektivt anslutna idrotts- och fritidsförbunden represente-
rade.86

Organisationsstrukturen inom Korpförbundet skiljde sig från RF:s. Det
var inte individer som var medlemmar i förbundet utan korporationer, till ex-
empel företag, offentliga institutioner eller enmansföretagssammanslutningar.87

Förutom idrottsorganisationer finns flera aktörer som arbetat för att upp-
muntra frivillig motionsidrott. Bland dessa kan i först hand nämnas olika för-
säkringsbolag och då framför allt Folksam, etermedieföretaget Sveriges Radio
och den statliga myndigheten Socialstyrelsen, vilka samtliga uppmärksammas i
denna avhandling. De kommer att presenteras i de kapitel de figurerar.

Utöver de ovan nämnda aktörerna förekommer en hel del individer i un-
dersökningen. För att läsaren inte ska behöva lägga dem på minnet första gången
de nämns, vilket ibland kan vara i ett annat sammanhang än det de spelar en
viktig roll i, har presentationen av dessa sammanförts i en personförteckning
som finns längst bak i avhandlingen. Där presenteras samtliga i den löpande
texten förekommande aktörer. Tyvärr har det inte varit möjligt att göra alla per-
soner som förekommer i avhandlingen rättvisa. Jag är dock övertygad om att
mer data om personerna presenteras genom det upplägg jag valt än vad som
annars vore fallet. Endast ett fåtal aktörer presenteras även i den löpande texten
och då framför allt för att illustrera olika kopplingar mellan organisationer.
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1.5 Disposition och källmaterial
Avhandlingen förhåller sig till en kronologisk ram, men är inte helt och hållet
linjär i sin framställning. Kapitlen är i viss utsträckning tematiskt organiserade,
vilket medför att olika undersökningar tidsmässigt överlappar varandra. Av-
handlingen innehåller förutom inledningskapitlet ett kapitel (kapitel två), med
historiskt sammanhang och tidigare idrottshistoriskforskning, sju empiriska
kapitel samt ett avslutningskapitel. I kapitel tre behandlas hur motionsidrott
introducerades inom den svenska idrottsrörelsen. Bildandet av Korpförbundet,
ett nationellt idrottsförbund som sade sig stå för en annan typ av idrottsutöv-
ning än den dominerande idrottsorganisationen, resulterade i att motionsidrott
som fenomen etablerades inom den svenska idrottsrörelsen och att en kamp om
kontrollen över motionsidrott tog sin början. I kapitel fyra studeras den bild av
befolkningens fysiska tillstånd och av fysiska aktiviteter som förmedlats till all-
mänheten i Året Runt och Det Bästa mellan 1950 och 1970 och Expressen 1950–
1955, 1960, 1963–1968. Avsikten med kapitlet är att visa hur befolkningens häl-
sotillstånd beskrevs i press och därigenom få en uppfattning om huruvida fy-
siska aktiviteter och fysisk förmåga var något som intresserade andra än de som
var aktiva inom ett flexibelt definierat idrottsfält. Då de studerade tidningarna
riktade sig till en bred allmänhet är det rimligt att anta att det publicerade mate-
rialet säger oss en del om vad allmänheten fick ta del av angående de faror som
hotade dem och sitt behov av att leva ett fysiskt aktivt liv för att förbli friska. I
kapitel fem behandlas RF som främjare av motionsidrott under 1950-talet. RF:s
förhållande till motionsidrotten studeras på två plan. Först studeras det kon-
kreta agerandet för att stimulera motionsidrott och därefter de principiella
diskussionerna om idrott som fördes inom RF:s högsta ledning. I kapitel sex
behandlas hur motionsidrott och idrott i allmänhet behandlats av försäkrings-
bolag. Försäkringsbolaget Folksam och dess betydelse för den svenska motions-
idrotten står i centrum. Syftet med kapitlet är att klargöra på vilket sätt ett
försäkringsbolags insatser påverkade hur motionsidrotten organiserades vid
mitten av 1900-talet. I kapitel sju återvänder jag till massmedier och motions-
idrott och den enskilt mest inflytelserika propagandaaktiviteten för fysiska ak-
tiviteter som gjordes under perioden: Träna med TV, från 1963/64. Program-
serien kom att påverka såväl allmänhetens fysiska aktiviteter som de organisa-
tioner som försökte organisera det frivilliga idrottsutövandet. I kapitel åtta är
det åter RF som står i centrum. Där studeras hur RF organiserade motionsidrott
mellan mitten av 1960-talet och början av 1980-talet. I kapitel nio undersöks
den process som ledde till att i stort sett hela den svenska motionsidrotten kom
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att samlas inom den svenska idrottsrörelsens enhetsorganisation från mitten av
1970-talet. I kapitel tio sammanfattas och diskuteras de olika undersökningar-
nas resultat i ett sammanhang på en mer övergripande nivå och avhandlingens
trådar knyts samman. Ambitionen är att visa hur och varför motionsidrotten
etablerades i Sverige och därmed besvara frågan om varför nästan all frivilligt
organiserad svensk idrott samlades inom en och samma organisation.

Tillgången till källmaterial har varit god. Avhandlingen bygger först och främst
på material som idrottsrörelsen lämnat efter sig och pressmaterial. Det material
RF centralt lämnat efter sig finns deponerat i Riksarkivet. Årsmötes- och
överstyrelseprotokoll är mycket utförliga och finns i stenografiska referat som
bilagor till originalprotokollen. Materialet från de specialförbund inom RF som
engagerat sig i arbetet med att befordra motionsidrott och Korpförbundet är av
mer ojämn kvalitet men ändå tillfredsställande. Även dessa arkiv finns sedan
januari 2004 deponerade hos Riksarkivet. Materialet från RF efter 1962, Korp-
förbundet, Orienteringsförbundet och Gångförbundet var dock fram till att RF
flyttade från Idrottens hus i Farsta i januari 2004 deponerade där. Arkiven har
studerats i Farsta men då inga större organisatoriska förändringar gjorts ska detta
källmaterial kunna spåras med hjälp av de referenser som finns i avhandlingen
även om de är gjorda i enlighet med den ordning som rådde i Idrottens hus.88

Den enda arkivbildaren som, när jag studerat materialet, haft material depone-
rat i såväl Riksarkivet som Idrottens hus är RF. För att undvika sammanbland-
ning har det RF-material som studerats i Idrottens hus markerats med asterisk i
not- och källförteckning.

För att studera motionsidrottens spridning har en hel del tryckt material
använts. RF:s officiella organ Svensk Idrott har gåtts igenom mellan 1945 och
1980 och Korpförbundets tidning Korp har gåtts igenom från det den startades
1953 till 1969. För att skapa en bild av vilken uppfattning allmänheten kunde
tänkas ha av fysisk aktivitet och hälsa har som sagt Expressen 1950–1955, 1960,
1963–1968, Året Runt och Det Bästa mellan 1950 och 1970 gåtts igenom. De har
valts ut eftersom de var de största kvälls-, vecko- och månadstidningarna och på
så sätt kan tänkas ha påverkat men även speglat allmänhetens uppfattningar om
fysiska aktiviteter, hälsotillstånd och riskläge. Försäkringsbolaget Folksams tid-
skrift, Folksam organ för kooperationens försäkringsrörelse, har likaledes gåtts ige-
nom mellan åren 1945 och 1970. Ytterligare pressmaterial har används för att
försöka få en uppfattning om hur olika initiativ för att sprida motionsidrott har
bemötts. Det redovisas i aktuella avsnitt. Därutöver har TV-programmet Träna
med TV studerats på Statens arkiv för ljud och bild.
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Historiskt sammanhang och
idrottshistorisk forskning

I detta kapitel kommer en fond till min undersökning att målas upp och
  tidigare forskning om idrottshistoria men även viss forskning om hälsa att

presenteras. Syftet med framställningen är framför allt att visa i vilket samhälle-
ligt sammanhang motionsidrotten växte fram och vilket kroppskulturellt arv
den hade att förhålla sig till, men också att placera in avhandlingen i förhål-
lande till tidigare forskning. Den samhälleliga utvecklingen belyses genom sam-
hällsekonomins och folkhälsans utveckling under framför allt 1900-talet, det
kroppskulturella arv motionsidrotten växte fram inom belyses genom RF-idrot-
tens och den svenska gymnastikens utveckling. Vidare kommer jag att klarlägga
vilken ställning kvinnorna hade inom det organiserade idrottslivet före 1945.
Utvecklandet av ett motionsidrottsfält måste förstås med hänsyn till hur sam-
hällets förändring påverkat hur människor levt sina liv och inte enbart utifrån
relationer inom idrottsfältet. Detta påstående kan tyckas trivialt, men är viktigt
när ett nytt fenomen undersöks.

2.1 Samhällsekonomin 1800–1995
Sverige utvecklades från ett jordbrukssamhälle till ett postindustriellt samhälle
under tidsperioden 1800 till 1995. Den samhällsekonomiska förändringen kan
delas upp i fem perioder: jordbruksomvandling och tidig industrialisering,
järnvägsbyggande och den vidgade industrialiseringen, industrisamhällets ge-
nombrott, industrisamhällets höjdpunkt samt den tredje industriella revolutio-
nen och tjänstesamhällets genombrott, perioder som visat upp skiftande eko-
nomiska tillväxttal vilket framgår av tabell 1.

2Kapitel
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Tabell 1. Årlig tillväxt i BNP per capita 1800‒1995

År Årlig tillväxt i procent

1800–1850 0,4
1850–1890 1,5
1890–1930 2,1
1930–1975 3,2
1975–1995 1,3
1800–1995 1,8

Källa: Schön, 2000, s 13.

Denna samhällsekonomiska utveckling kan förstås i förloppssekvensen kris-för-
ändring-stabilitet-kris. Under förändringsfaserna har en omfattande förnyelse
skett. Dessa har sedan följts av rationaliseringsfaser som präglats av mera stabila
förhållanden inom såväl produktion som samhällsinstitutioner och internatio-
nella relationer. Under krisperioder har de äldre strukturerna försvagats och ak-
tiviteter skiftat över i nya banor. Dessa krisperioder har sedan utgjort upptakten
till en ny förändringsperiod. Kriserna har utgjort gränser mellan olika strukturer
eller tillväxtriktningar och kan därför kallas strukturkriser. Förändringsfaserna
innebar också genombrott för ny ekonomisk politik. Sådana förändringar
skedde under åren 1855–1870, 1890–1910, 1930–1955 och 1975–1995. Förhållan-
det mellan marknader och institutioner formulerades då på nya sätt i samspel
med de förändrade förutsättningarna för produktion och samhällsliv.1

Under större delen av 1800-talet var ungefär tre fjärdedelar av befolkningen
knuten till jordbrukssektorn. I slutet av 1800-talet inleddes den minskning av
jordbrukssektorns andel i produktionen som kom att fortgå till 1970-talet då
andelen sjunkit till några få procent. På 1930-talet blev industrin den största
sektorn i fråga om sysselsättning och ökningen fortsatte till omkring 1960, då
närmare halva den förvärvsarbetande befolkningen var sysselsatt inom industri-
och byggnadsverksamhet. Tjänstesektorn växte parallellt med industrin och
dess tillväxt ökade i slutet av 1960-talet. Runt 1970 passerade den 50 procent
och i början av 1990-talet var tjänstesektorn lika dominerande i fråga om syssel-
sättning som jordbruket varit 120 år tidigare.2

Den kris som inledde 1930-talet var i fråga om sociala och politiska konse-
kvenser en av de allvarligaste och mest destruktiva som drabbat den industriella
kapitalismen.3 Västvärldens marknadsekonomier och nyligen demokratiserade
samhällen utmanades av både inre och yttre krafter under ett omvandlingsskede
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som i hög grad präglades av konflikter och konvulsioner. Den efterföljdes av
den hittills mest lyckosamma perioden i den industriella kapitalismens historia
i fråga om tillväxt, välstånd och industriell spridning.4

1930-talets kris beredde vägen för nya riktningar inom den ekonomiska
politiken som skulle komma att forma institutioner för hela perioden 1930–
1975. Den nya politiken hade två huvudinslag som båda ökade staten roll i eko-
nomin. Det första var en mer aktiv ekonomisk politik som skulle råda bot på
tidens stora problem – massarbetslösheten, det andra en socialpolitik som hade
till mål att skapa större trygghet för befolkningsflertalet som var betydligt mer
utsatt för marknadsekonomins växlingar än tidigare. En ny social situation hade
uppstått där en majoritet av befolkningen var egendomslös och varje dag bero-
ende av lönearbete och därmed av växlingar på vidsträckta marknader. De tidi-
gare sociala reformerna var otillräckliga, en ny samhörighet eller ett nytt sam-
hällskontrakt behövde upprättas. En aktiv stat blev ett viktigt instrument för
att skapa nya trygghetssystem som motverkade effekterna av marknadens väx-
lingar. Staten ingrep även i större utsträckning för att omfördela produktionen
i nya välfärdssystem.5

Under en 20-årspeiod från början av 1950-talet till början av 1970-talet
nådde tillväxten i världsekonomin högre nivåer än någonsin tidigare. Industri-
ländernas produktion växte med över fyra procent om året i genomsnitt. Den
höga tillväxten innebar att produktionen och konsumtionen i de olika länderna
mer än fördubblades på kort tid. Allt som från 1970-talet kommit att uppfattas
som delar av en närmast självklar standard i industriländerna – bilen, teven,
stereoanläggningen, kylskåpet, semesterresorna – hade 20 år tidigare varit möj-
ligheter av närmast utopisk karaktär eller lyx förbehållen en liten del av befolk-
ningen. Åren mellan 1950 och 1975 framstår därför som något av industrialis-
mens guldår även i Sverige genom de höga tillväxttalen och den stora stabilite-
ten i ekonomin. I den offentliga sektorn ökade antalet sysselsatta med cirka
600 000 personer mellan 1950 och 1970. Till största delen skedde denna ök-
ning efter 1960.6

I hela västvärlden ökade statens inflytande kraftigt från 1950-talet.
Keynesianismen blev mer allmänt omfattad, den offentliga sektorns betydelse
ökade på många områden oberoende av konjunkturpolitik. Stora infrastruk-
turella projekt, som planerades, finansierades och drevs av staten eller av andra
offentliga institutioner, blev viktiga delar av efterkrigstidens tillväxt. Därtill
växte produktionen av tjänster som kunde uppfattas som en del av infra-
strukturen, främst utbildning och sjukvård.7 Staten tog även över service-
produktion på det sociala området från den frivilliga sektorn.8
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Den snabba tillväxten av den statliga aktiviteten innebar att den liberala
skiljelinjen mellan stat och samhälle, politik och ekonomi samt privat och of-
fentligt suddades ut. Förändringarna skedde på tre plan: på de ekonomiska,
politiska och juridiska planen. Begreppet välfärdsstat kan ses som en beteck-
ning på en statlig och juridisk ordning som garanterar de enskilda medborgarna
ett socialt välbefinnande, trygghet samt allmän välfärd. Idén att staten ska svara
för medborgarnas väl och ve är inte ny men begreppet välfärdsstat och dess so-
ciala hjälpprogram är ett fenomen som framför allt uppstod efter andra världs-
kriget.9 Utvecklingen bör ses mot bakgrund av att det moderna industri-
samhället hade råd, eller rättare sagt förmågan att framställa ett tillräckligt över-
skott för att säkra grundläggande behov av mat, kläder och bostad.

2.2 Folkhälsoläget
Tack vare sanitära reformer under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet
kom en stor del av befolkningen att få tillgång till rent vatten, effektiva avlopp
och en acceptabel avfallshantering. Denna utveckling innebar att förtida döds-
fall orsakade av sanitära missförhållanden bekämpades på ett effektivt sätt. Den
förbättrade sanitära miljön i kombination med en höjd levnadsstandard mins-
kade även risken för att människor skulle drabbas av dödliga infektioner. I och
med den framgångsrika bekämpningen av de epidemiska sjukdomarna under
1800-talet och början av 1900-talet kom deras inverkan på folkhälsan att starkt
marginaliseras. Kampen mot infektionssjukdomarna var framgångsrik och kan,
med antibiotikans entré, vilket framgår av tabell 2, sägas ha varit vunnen vid
mitten av 1900-talet.10

Risken för en svensk att avlida i en infektionssjukdom var i det närmaste
minimal vid andra världskrigets slut jämfört med 100 år tidigare. Det effektiva
bekämpandet av farsoter bidrog till att medellivslängden ökade i västvärlden.
Den förväntade livslängden vid födseln steg med i genomsnitt 0,28 år per år
under hundraårsperioden 1850–1950.11 En allt större del av befolkningen kom
att uppnå en relativt hög ålder och avlida till en följd av ålderdoms- eller
vällevnadssjukdomar. En bild av hur dödsorsaker förändrades under första hälf-
ten av 1900-talet ges i tabell 3. Förändringarna innebar att intresset för att före-
bygga kroniska och degenerativa sjukdomar ökade bland dem som intresserade
sig för befolkningens hälsotillstånd. Denna trend var gemensam för hela den
industrialiserade västvärlden.12

Av tabell 3 framgår att infektionssjukdomar orsakade de flesta dödsfallen
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under perioden 1911‒1920, det första decenniet där statistik finns tillgänglig.
Infektionssjukdomarnas inverkan på dödligheten i Sverige var dock i avtagande
även om 1910-talet, som framgick av tabell 2, medförde en tillfällig ökning av
dem. Den orsakades framför allt av första världskriget och spanska sjukans härj-
ningar. Under 1940-talet orsakades ungefär en tredjedel av alla dödsfall av sjuk-

Tabell 3. Döda efter dödsorsak på 1 miljon av medelbefolkningen årligen 1911‒1950

Dödsorsak 1911–1929 1921–1930 1931–1940 1941–1950

Sjukdomar i cirkulationsorganen 1 601 2 084 2 778 3 250
Tumörer 1 145 1 299 1 475 1 539
Sinnessjukdomar samt nervsyste-
mets och sinnesorganens sjukdomar 933 1 025 1 220 1 281
Ålderssjukdomar 2 210 1 826 1 453 1 021
Infektionssjukdomar 3 299 1 948 1 416 753
Samtliga 14 292 12 066 11 670 10 431

Källa: Sveriges officiella statistik, Folkmängden och dess förändring, s 37.

På 100 00 av befolkningen
         År Antal per år

1861–1870 122 464 300,20
1871–1880 105 638 240,80
1881–1890 88 434 189,23
1891–1900 69 599 141,12
1901–1910 37 667 70,94
1911–1920 71 234 124,69
1921–1930 22 216 36,75
1931–1940 13 548 21,67
1941–1950 6 434 9,62

Tabell 2. Dödlighet i infektionssjukdomar 1861‒1950

Källa: Sveriges officiella statistik, Folkmängden och dess förändring. Befolkningsrörelsen
översikt för åren 1941‒1950 (Stockholm 1955), s 38.
Anmärkning: Till infektionssjukdomarna räknades: tyfoidfeber, paratyfoidfeber, fläck-
tyfus, frossa, smittkoppor, mässling, scharlakansfeber, kikhosta, difteri, influensa, asia-
tisk kolera, rödsot, akut barnförlamning, epidemisk sömnsjuka, epidemisk hjärnfeber.
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domar i cirkulationsorgan. Tillsammans med tumörer, som också var i stigande,
orsakade de nästan hälften av alla dödsfall. Vid slutåret för min undersökning
1981 var deras andel av dödsfallen 56,0 och 21,2 procent.13 Det var mortalitets-
faktorer som huvudsakligen bekämpades med andra medel än sanitära åtgärder
och vaccinationer. De berodde till viss del på individens eget beteende och de
risker hon utsatte sig för mer eller mindre frivilligt, så kallade livsstilsfaktorer.14

En konsekvens av att de mest frekventa ödesdigra sjukdomarna kom att
bli sjukdomar som kunde bekämpas genom att medborgarna förändrade sitt
beteende var att befolkningens livsstil och levnadsvanor kom att röna allt större
uppmärksamhet under 1900-talet. Levnadsvanor spelade en huvudroll när den
nya tidens dödliga sjukdomar skulle bekämpas. En viktig beståndsdel i den
befolkningspolitik som utformades var att få medborgarna att leva på ett så häl-
sosamt sätt som möjligt. Det fanns en tilltro till att staten och vetenskapen hade
en viktig roll att spela och genom information kunde få befolkningen att bete
sig på ett önskvärt sätt. De som engagerade sig i befolkningspolitiska frågor in-
riktade sig på både befolkningens kvantitet och kvalitet. De ville ur alla aspek-
ter skapa ett ypperligt befolkningsmaterial. Det var en vision som krävde aktiva
ingrepp från samhällets sida. Samhället skulle därför tillsammans med framför
allt den medicinska vetenskapen ingripa för att forma befolkningen.15

Detta innebar starten för det så kallade folkhälsoprojektet, under vilket nya
sociala problemoråden medikaliserades av läkare, forskare, socialt intresserade
och intellektuella. Folkhälsobegreppet spände över områden som hygien, mo-
tion och nykterhet, renhållning, näringslära, skol- och yrkesmedicin. Den
gamla tanken om att hushålla med nationens mänskliga resurser mötte här ett
borgerligt projekt för upplysning och uppfostran till ett sunt levnadssätt. Folk-
hälsoprojektet handlade om att lägga både ett biologiskt och medicinskt per-
spektiv och ett socialt och kulturellt perspektiv på samhället. Dessutom fokuse-
rade det på nationen som enhet, familjen som institution och individen som
biologiska varelse och potentiell resurs. Det skapade eller förstärkte tankefiguren
om folket eller nationen som ett organiskt helt. Från 1930-talet kom folkhälso-
diskussionen att politiseras och integreras med social- och välfärdspolitik.16

Folkhälsa är dock, liksom hälsa, ett tveeggat begrepp då det rymmer positiva
aspekter som rättvisa och omsorg men även negativa som kontroll, plikt och
uteslutning. Det var inte individen själv utan någon annan som ville att hon
skulle hålla sig frisk.17

I arbetet med att förebygga ökningen av vällevnadssjukdomarna kom fy-
siska aktiviteter att spela en roll. Bland de eftersträvansvärda levnadsvanorna
fanns regelbunden kroppsrörelse, som inte enbart hade fysisk betydelse utan
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även innehöll en moralisk dimension. Den som var fysiskt aktiv och på så sätt
skötte sin kropp förväntades ha goda levnadsvanor även i annat. Den koppling
som ansetts ha funnits mellan sådant som sjukdom och oansvarighet eller mel-
lan hälsa och måttfullhet innebar att etikettböcker och de medicinska hälsoupp-
lysningsskrifterna tenderat att likna varandra till såväl form som innehåll.18

Under åren före andra världskrigets utbrott planerades och genomfördes,
delvis, en serie socialpolitiska reformer. Andra världskriget satte emellertid stopp
för utbyggnaden av det sociala skyddsnätet. När kriget var över blev det tid att
genomföra flera av de socialpolitiska reformer som planerats under 1930-talet.
Den svenska välfärdsstaten skulle börja byggas på allvar. För att kunna rivstarta
med detta bygge när världssituationen åter stabiliserats hade socialdemokraterna
antagit Arbetarrörelsens efterkrigsprogram 1944. En hörnsten i detta program var
en socialpolitik, som syftade till att skapa trygghet mot fattigdom till följd av
inkomstbortfall i samband med sjukdom, ålderdom och arbetslöshet.19

Det socialförsäkringssystem som skapades efter andra världskriget skulle
alltså täcka kostnader för inkomstbortfall i samband med sjukdom. Det fick
konsekvenser för det förebyggande hälsoarbetet. För att systemet skulle fungera
krävdes en produktiv befolkning, vilket innebar att medborgarna måste vara så
friska och skapande som möjligt. ”Arbetskraften är den viktigaste av alla pro-
duktiva tillgångar. Därför lönar det sig att investera stora belopp i arbetet på
folkhälsans höjande”20 skrev socialdemokraterna i sitt välkända program. En
ökad satsning på förebyggande aktiviteter kunde vara ett led i arbetet med att få
det nya systemet att fungera och inte kollapsa under sina egna kostnader. Fy-
siska aktiviteter i form av motionsidrott kunde då ses som ett medel för att
uppnå ett socialpolitiskt mål, inte bara som en del av en förebyggande
hälsopolitik.

I boken Vårdens idéhistoria konstaterar Roger Qvarsell att redan 1700- och 1800-
talens hälsoupplysningslitteratur framhållit att människokroppen var byggd för
ett visst mått av fysisk aktivitet och att ett stillasittande liv ledde till sjukdom.
Det var en idé som fick även senare tiders medicinska författare att förorda gym-
nastik, och ibland även idrott, som ett sätt att bevara och stärka hälsan. I sam-
band med tävlingsidrottens genombrott uppstod emellertid en debatt om hu-
ruvida tävlingsidrott var skadligt eller gagneligt för hälsan. Många läkare före-
trädde uppfattningen att tävlande innebar att man ansträngde sig mer än vad
kroppen tålde och att det därför kunde vara skadligt för hälsan.21

Benkt Söderberg har emellertid visat hur svenska läkares syn på idrotten
förändrades fram till andra världskriget. Deras inställning till idrottens potenti-
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ellt hälsobringande egenskaper blev mer positiv. Vid sekelskiftet 1900 kunde
den betecknas som kluven och den var påverkad av gymnastikens starka ställ-
ning. Diskussionen leddes då av gymnastiskt inriktade ortopeder. Idrott i form
av lek och fysiska aktiviteter utomhus rekommenderades i allmänhet medan
tävlingsidrott uppfattades som något hälsovådligt. Under första delen av 1900-
talet ändrade alltså läkarkåren, generellt sett, uppfattning och blev mer positivt
inställd till tävlingsidrott. I takt med att den typen av fysisk aktivitet växte sig
starkare stärktes även dess ställning bland läkarna. Under mellankrigstiden bör-
jade fysiologin att spela en allt mer framträdande roll när läkare diskuterade
idrotten. Det kroppshållningstänkande som haft sin utgångspunkt i den
svenska gymnastikens stående utgångsposition ersattes med ett rörelsetänkande.
Både från medicinskt och fysiologiskt perspektiv började idrotten uppmärksam-
mas på ett mer positivt sätt.22

Eva Palmblad och Bengt Erik Eriksson har i studien Kropp och politik ana-
lyserat hur hälsoupplysning och hälsoideal har speglat samhällsutvecklingen i
Sverige sedan andra världskriget. De har intresserat sig för hur hälsoupplysare
sett på medborgarnas förhållningssätt till sina kroppar, hur ideal och program
angående reglerandet av kroppens rörelse sett ut. Enligt Palmblad och Eriksson
har arbetet med att skapa en sund kropp under efterkrigstiden visat upp både
kontinuitet och förändringar. Inslaget av askes och försakelse har förblivit fram-
trädande drag i kroppens fostran, medan inriktningen på hälsoupplysningen
gått från kollektivet till individen. Efterkrigstidens brett upplagda marscher och
storskaliga manifestationer ersattes av gymmets spegelklädda värld.23

1930- och 1940-talens hälsoarbete präglades av en dubbel strategi där man
försökte kombinera handfasta socialpolitiska reformer med upplysningsverk-
samhet som riktade in sig på det som ansågs vara vetenskapligt fastlagt. Budska-
pen präglades av ett tämligen öppet paternalistiskt förhållningssätt från sändar-
nas sida. Vilka myndigheter och organisationer som var avsändare framgick
klart ur materialet och det redovisades tydligt vad som ansågs vara rätt respek-
tive fel och hur förändring borde åstadkommas. Budskapen präglades också av
en hög grad av optimism; samhället hade en förändringspotential och det fanns
en positiv inställning till en aktiv stat i det sociala välfärdsarbetet.

Under 1900-talets sista decennier präglades hälsoarbetet å andra sidan av
olika former av påverkan. Påverkanseffekt kom helt enkelt att anses vara vikti-
gare än de fakta eller den kunskap hälsoupplysningen innehöll. Sändaren blev
betydligt mer tillbakadragen. Det var det egna, individuella valet som kom att
framstå som väsentligt för att åstadkomma förändring. Trots önskan att styra i
vissa riktningar försökte sändarna undvika att bli förknippade med en
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paternalistisk inställning. Det visionära och den optimism som tidigare funnits
tonades ner eller försvann och regeringens roll som drivande i den socialpoli-
tiska utvecklingen var mer vag. Även målgruppen för hälsoupplysningen för-
ändrades. Det var inte längre i första hand medborgarna som helhet som adres-
serades utan utvalda grupper och individer. Palmblad och Eriksson samman-
fattar utvecklingen som en rörelse från kollektivism till individualism samt från
centraliserad information till decentraliserat påverkansarbete. Det sammanhang
inom vilket budskapen förmedlades gick från medborgarplikt till egenansvar.
Hälsa framställdes inte längre som en kollektiv egendom utan som ett indivi-
duellt arv under personlig förvaltning.24

Enligt Palmblad och Eriksson har myndigheternas folkhälsoarbete präg-
lats av folkhälsoprojektet, vilket inneburit att olika modeller för att reglera och
socialisera kroppen har kommit till uttryck i information och hälsopropaganda.
Ett skyldighetstänkande och en föreställning om individens personliga ansvar
för sin hälsa har varit bärande inslag i upplysningen. Det har funnits normativa
budskap som handlat om att det rätta sättet att leva och om hur individerna
borde förhålla sig till sina kroppar.25

En annan svensk studie över statlig hälsoupplysning är Ulf Olssons Folk-
hälsa som pedagogiskt projekt, i vilken han studerar utformningen av hälsoupp-
lysningen i Statens offentliga utredningar från mitten av 1930-talet till mitten
1990-talet. Olsson anser sig kunna utskilja tre olika hälsoupplysningsdiskurser,
som skiljer sig från varandra vad gäller relationen mellan individ och samhälle,
hur människors livsvillkor behandlats i texterna och hur ansvarsfördelningen
mellan individen och samhälleliga organ framställts. I början av undersöknings-
perioden var individen passivt närvarande, vilket innebar att texterna visserli-
gen lade stor vikt vid människornas levnadsförhållanden och levnadsvillkor men
ändå betraktade individen som en passiv mottagare av de föreslagna reformerna.
Från början av 1950-talet till mitten av 1970-talet var individen passivt från-
varande. Det innebar att texterna i huvudsak handlade om utvecklingen av
hälso- och sjukvården som system och individen betraktades som en passiv
mottagare av vad systemet hade att erbjuda. Från mitten av 1970-talet var indi-
viden aktivt närvarande, vilket innebar att levnadsförhållanden och levnadsvill-
kor spelade en stor roll i texterna, och individen hade en roll som aktiv med-
skapare i den hälsofrämjande verksamheten.26 Olssons periodisering av olika
hälsoupplysningsdiskurser är intressant. Om den stämmer även för sta-
tens agerande för att främja folkhälsan bör ett tydligt trendbrott i statens för-
hållande till motionsidrotten visa sig i slutet av min undersökning. Det är dock
en periodisering som är svår att förhålla sig till då Olssons undersökning bygger
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på ett tämligen tunt och hårt tolkat källmaterial. Olssons periodisering kan till
exempel ifrågasättas med hänsyn till att två idrottsutredningar tillsattes under
1950-talet, vilka med hans egen terminologi måste ha sett individen som med-
verkande i hälsobefrämjande verksamhet, det vill säga aktivt närvarande.

2.3 RF-idrotten före 1945
Den ekonomiska och sociala utvecklingen som det svenska samhället genom-
gick under första häften av 1900-talet medförde stora förändringar även på det
kroppskulturella planet. Från att ha varit en tämligen perifer företeelse, domi-
nerad vid sekelskiftet av unga män från borgerskapet, utvecklades idrotten un-
der decennierna fram till andra världskriget slut till en samhällsangelägenhet
som i någon mening berörde stora delar av den manliga befolkningen.

I och med att gymnastik hade etablerats som en statligt understödd kropps-
kultur som hjälpte till att förbättra befolkningens fysiska hälsa under 1800-talet
(se avsnitt 2.4 nedan) kom aspekter som karaktärsdaning, sammanhållning,
klassutjämning och fosterlandskänsla och inte de fysisk hälsofrämjande egen-
skaperna att sättas i första rummet, när idrottens plats i samhället skulle moti-
veras i slutet av 1800-talet. Kort sagt sågs den statligt sanktionerade gymnasti-
ken som medlet för hälsa och rehabilitering medan idrotten gavs andra positiva
värden för individ och samhälle.27 Ännu i början av 1940-talet kunde det i
hälsoupplysningslitteratur heta att idrott inte var ett medel för kroppslig hälsa
utan ett uttryck för densamma och att dess främsta betydelse låg i förebyggandet
av själslig ohälsa.28

RF:s roll som den ledande organisatören av idrott befästes år 1909 då den
frivilligt organiserade idrotten delades upp av RF och Sveriges Centralförening
för Idrottens Främjande (CF).29 RF skulle enligt den överenskommelse som träf-
fats leda idrottsutövandet, medan CF skulle vara den överordnade organisatio-
nen rörande ekonomiska frågor och idrottspropaganda.30 Under 1900-talets
första decennier fungerade uppdelningen relativt oproblematiskt. Men redan
under 1920-talet uppstod starka slitningar.31 Att förbunden trots allt lyckades
hålla sams till en början kan förklaras med att mycket kraft åren runt 1910 var
riktad mot och krävdes för arrangerandet av de Olympiska Spelen i Stockholm
1912. Dessa kom att bli större och mer kostsamma än vad arrangörerna räknat
med när de åtog sig att hålla dem.32

År 1931 tog RF, i enlighet med ett förslag utarbetat av kronprins Gustaf
Adolf, med statsmakternas goda minne över större delen av de uppgifter CF
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haft och blev ensamt ansvarig för större delen av idrotten.33 Det innebar att RF
kan ses som den svenska idrottsrörelsens hegemonialmakt genom sin kontroll
över regelverk och tillträde samt sin position som den svenska idrottens sam-
lade röst gentemot det omgivande samhället. Ett mycket effektivt medel för att
upprätthålla kontrollen över idrotten var de gemensamma avstängnings-
reglerna: en idrottsutövare, som avstängts av ett av RF:s specialförbund, ute-
stängdes från all inom RF organiserad idrott.34 I princip all idrott som organise-
rades inom RF kunde passas in i tävlingsidrottens form, en tävlingsidrott som
samtidigt i sin helhet började accepteras av det omgivande samhället som en
realitet vilken till största delen var av godo. Ansvaret för att se till att så förblev
överläts till RF och den kritik, som tidigare riktats mot tävlingsidrotten, tona-
des ned.35 En av många indikationer på acceptansen var att motiv från idrottens
värld slog igenom på frimärken.36 Med inrättandet av AB Tipstjänst 1934, vars
avkastning till stor del skulle användas till idrottens främjande, kom idrottens
statsanslag att öka dramatiskt från år 1935. Under åren 1935 till 1939 uppgick
statsanslaget till idrotten till 23 miljoner kronor att jämföra med cirka 100 000

kronor årligen under det föregående decenniet.37 Det stora resurstillskottet, som
inte urholkades av någon nämnvärd inflation, tillsammans med beredskapsar-
beten av arbetsmarknadspolitiska skäl, bidrog framför allt till en snabb tillväxt
av antalet idrottsanläggningar över hela landet, vilket gav många förbund och
föreningar goda möjligheter att utvidga sin verksamhet och stärkte den idrotts-
modell RF stod för, en idrott som i hög grad var beroende av speciellt utfor-
made anläggningar.

Vilken typ av idrottsutövning som passade inom RF-idrotten illustreras
på ett tydligt sätt av hur simborgarmärket behandlades. Det instiftades 1934 av
Svenska Simförbundet i samarbete med Dagens Nyheter. Året efter överfördes
det till Riksföreningen för Simningens Främjande. Denna riksorganisation bil-
dades samma år för att bedriva propaganda för simning och bad som motion
och rekreation.38 Märket stod för en verksamhet som inte hade någon plats inom
Simförbundet, som helt ville ägna sina krafter åt den rent tävlingsmässiga sim-
sporten,39 och därmed inte heller inom RF-komplexet, inom vilket man inte
sysslade med renodlad motions- och rekreationsidrott.

I och med att RF övertog de funktioner CF tidigare haft och därmed tog
på sig en myndighetsfunktion inom den svenska idrotten, blev RF tvunget att
acceptera att regeringen utsåg ett ombud med plats i dess överstyrelse.40 En kon-
sekvens av att riksdagen beslutat att bevilja ett generellt anslag till idrott 1913

hade varit att regeringen fick rätt att utse ett ombud med suppleant i CF:s sty-
relse. Om styrelsen fattade beslut av ekonomisk art, som ombudet inte kunde
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ansluta sig till, skulle beslutet prövas av regeringen. Denna ordning innebar att
idrottsrörelsens självständighet minskade, vilket CF-ledningen ogillade men
accepterade.41 När RF övertog ansvaret för statens stöd till idrotten acceptera-
des regeringsrepresentationen utan invändningar. En möjlig tolkning av RF:s
agerande är att man ansåg att pengarna var viktigare än totalt oberoende och
inte hade något emot en viss statlig kontroll av verksamheten.42 En annan tolk-
ning är att RF såg regeringsrepresentationen i styrelsen som ett bevis för att man
av statsmakterna accepterats som den svenska idrottsrörelsens ledande organi-
sation. Närvaron av en regeringsrepresentant sågs som ett bevis för att man var
den ledande organisationen inom sitt område.

Under de första krigsåren inträffade en formlig aktivitetsexplosion inom
den svenska idrotten. Beredskapsandan skapade ett stort intresse för idrott, fri-
luftsliv, kroppsövningar och folkhälsotänkande, vilket påverkade idrottsorga-
nisationerna. Genom att de kom att anordna en uppsjö av olika massmani-
festationer utökades idrottsrörelsens aktivitetsområde. En ny och mer flexibel
inställning till vilka aktiviteter som rymdes inom idrottsorganisationerna eta-
blerades i beredskapens tjänst.43 Denna insats under kriget har setts som det som
sist och slutligen etablerade idrotten som en pålitlig företeelse i det omgivande
samhällets ögon.44

Ett av de första initiativen från RF:s sida för att stärka befolkningens fy-
siska beredskap var instiftandet av propagandamärken. I april 1940 godkände
RF:s överstyrelse en begäran från Gångförbundet om att få inrätta ett marsch-
märke. Överstyrelsen beslöt dock att Gångförbundet inte skulle få ha monopol
på anordnandet av prov för marschmärket, vilket innebar att alla föreningar
anslutna till RF kunde stå som arrangörer. Under hösten 1940 godkände sedan
överstyrelsen inrättandet av propagandamärken för simhopp, gymnastik, orien-
tering och skidor. Inom RF-idrotten kunde man nu organisera aktiviteter,
märkestagningar, för människor som inte hade viljan eller förutsättningarna att
engagera sig i de mer krävande fysiska aktiviteter som normalt bedrevs. Denna
utveckling ledde till och med till att vissa RF-ledare uttalade en oro inför vad
man kunde se som ett regn av motionsidrottsmärken. Det kunde sänka värdet
på RF:s eget idrottsmärke.45

RF hade introducerat ett idrottsmärke 1907, dels för att uppmuntra idrotts-
utövare till allsidig träning, dels för att förmå personer i mer mogen ålder att
fortsätta sina fysiska aktiviteter.46 Det var alltså riktat till dem som var kapabla
och villiga att utöva den typ av fysisk aktivitet som man redan ägnade sig åt
inom organisationen. År 1916 introducerades ett idrottsmärke även för kvin-
nor, vilket mötte motstånd från vissa specialförbunds representanter.47 För att
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erövra RF:s idrottsmärke krävdes minst ett godkänt prov ur fem olika övnings-
grupper vilka representerade färdighet, spänst, snabbhet, styrka och uthållig-
het. Allteftersom nya idrottsgrenar tillkom ökade valmöjligheterna. Ett problem
för regelmakarna var att hålla färdighetskraven på en lämplig nivå. För att så
många som möjligt skulle lockas att genomföra proven, måste kraven vara ut-
formade så att de kunde klaras av många men samtidigt inte så enkla att märket
tappade prestige. Sin storhetstid upplevde RF:s idrottsmärke under andra
världskriget, då den allmänna beredskapsandan i kombination med ökad akti-
vering av militäridrottsföreningarna ledde till ett stort antal provtagningar. Det
högsta antalet godkända prov under ett år noterades 1945: 32 258 stycken. Efter
kriget minskade allmänhetens och RF:s intresse för idrottsmärket. År 1966 för-
sökte man visserligen blåsa nytt liv i verksamheten genom att förenkla märkes-
bestämmelserna. Detta ledde dock inte till någon varaktig ökning och all ny-
provtagning kom att upphöra 1973.48

Propagandaarrangemang genomfördes under krigsåren framför allt av de
specialförbund inom RF som organiserade förflyttningsidrotter.49 Arrange-
mangen var lönsamma för de förbund som lyckades locka stora deltagarskaror.
Intresset för beredskapstidens massarrangemang bland RF:s specialförbund kan
förklaras med åtminstone tre olika motiv, vilka vart och ett skulle kunna ha va-
rit tillräckligt för att få dem att agera; samtidigt uteslöt de inte varandra. För det
första fanns beredskapsmotivet. Som alla andra goda samhällsmedborgare ville
man göra sitt för att Sveriges beredskap skulle vara god. För det andra fanns ett
motions- och folkhälsomotiv. Den aktivitet man höll på med var så viktig och
bra för befolkningen att man var villig att åta sig en arbetsbörda för att sprida
den och på så sett skapa en frisk befolkning oberoende av världsläge. För det
tredje fanns ett resursmotiv. Om man lyckades locka stora deltagarskaror till
sina arrangemang, kunde arrangerande förbund och dess lokalföreningar göra
sig förtjänster på deltagaravgifter och inte minst försäljning av deltagarmärken.
Dessa kunde sedan användas i den normala verksamheten. Massarrangemang-
en dog i praktiken ut i och med att intresset från allmänhetens sida svalnade
under krigets sista år. Åren efter krigsslutet företogs knappast några större
motionsidrottsinitiativ inom RF-idrotten. Det talar för att det var beredskaps-
mentaliteten eller resurstillskottet som var den främsta drivkraften bakom ar-
rangemangen medan det allmänna folkhälsomotivet ensamt var otillräckligt.

De aktiviteter som bedrevs inom RF under andra världskriget kan alltså
inte tas som intäkt för att man försökte bredda sin verksamhet i riktning mot
ett ökat engagemang i folkhälsofrågor. Vad man verkligen tycks ha varit intres-
serad av att bedriva, och som man återgick till när läget i Sverige stabiliserats,
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var idrott för dem som ville vara aktiva inom RF-idrottens regelverk. Det dju-
pare samhälleliga engagemanget och en verklig vilja att satsa på att förbättra den
allmänna folkhälsan bland de ickeaktiva med hjälp av en enklare idrott sakna-
des. Tröskeln för att ta sig in i RF-idrotten förblev tämligen hög och den idrott
som bedrevs definierades rigoröst. Under några år hade tröskeln sänkts i och
med att världsläget och beredskapsmentaliteten lockat fram insatser för en idrott
åt alla. I samband med att samhället återgick till någorlunda normala former
styrde också RF-idrotten tillbaka till sina gamla hjulspår. De fysiska aktiviteter,
som organiserats inom RF-idrotten, hade emellertid blivit fler. Detta i kombi-
nation med samhällsförändringen innebar att ingenting länge var riktigt som
förr. Landet låg öppet för en mer flexibelt definierad idrott inom den svenska
idrottsrörelsens hägn.

Efter världskriget, 1945, hade RF drygt 550 000 medlemmar organiserade i
7 706 idrottsföreningar.50 Antalet medlemmar i RF hade femdubblats sedan
åren efter första världskrigets slut. År 1920 hade RF haft 110 000 medlemmar.51

Antalet RF-medlemmar fortsatta att öka i stort sett kontinuerligt under hela
min undersökningsperiod och låg under 1970-talet på drygt två miljoner med-
lemmar eller medlemskap.52 Då RF är uppbyggt kring specialidrottsförbund kan
en person som utövar flera idrottsgrenar vara medlem mer än en gång och på så
sätt blir antalet medlemskap högre än antalet faktiska medlemmar. Förklaringen
till huvuddelen av efterkrigstidens medlemstillströmning handlar heller inte om
en ökad fysisk aktivitet i samhället; däremot har både pojkars och flickors ak-
tiva idrottsintresse kanaliserats till idrottsrörelsen. Från att ha varit en del av
ungdomens naturliga lek har det blivit en av vuxenvärlden organiserad tävlings-
verksamhet.53

Den svenska idrottsrörelsen företrädd av RF stod på en säker organisato-
risk grund vid andra världskrigets utbrott. De aktiviteter som bedrevs inom or-
ganisationen hade i stort accepterats som något positivt av det omgivande sam-
hället och samhällets ekonomiska stöd till RF-idrotten hade ökat radikalt un-
der andra hälften av 1930-talet.

2.4 Den svenska gymnastiken före 1945
De fysiska aktiviteter som utövades i organiserad form i Sverige under 1800-
talets första 70 år bedrevs mer i form av fysisk och hygienisk fostran än som
frivilliga fysiska aktiviteter.54 Det var särskilt framträdande inom den svenska
gymnastiken som fram till mitten av 1900-talet sågs som ett eget system för fy-
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sisk aktivitet, vilket skilde sig från idrotten.55 Den svenska gymnastiken, som
skapats av Pehr Henrik Ling, var uppdelad i fyra kategorier: medikal, pedago-
gisk, militär och estetisk. De fyra kategorierna skulle komplettera varandra och
användas alltefter vad situationen krävde för att skapa en harmonisk helhet. Den
medikala gymnastikens syfte var att återupprätta harmonin mellan kroppens
olika delar som av en eller annan anledning blivit störd. Den pedagogiska
gymnastikens syfte var att utveckla de medfödda anlagen för helhet mellan de-
larna. Den militära gymnastiken riktade sig mot sammansmältningen mellan
kropp och vapen i förhållande till en motståndare och den estetiska gymnasti-
ken skulle användas till att uttrycka harmonin mellan kroppens delar.56 De tre
första formerna var de viktigaste organiserade fysiska aktiviteterna i Sverige un-
der 1800-talet och de spelade en framträdande roll vid det år 1813 bildade Gym-
nastiska centralinstitutet (GCI). I och med skapandet av denna utbildnings-
institution kom gymnastik att bli nära kopplad till utbildningssystemet, vilket
gav den en stark ställning i förhållande till andra fysiska aktiviteter. Enligt Ling
skulle gymnastiken baseras på kunskaper om människoorganismen och den
svenska gymnastiken ansågs också vara byggd på vetenskaplig grund. Målet var
en allsidigt utbildad kropp där ingen del förbisågs men inte heller överskatta-
des, helheten överordnades specialiseringen och elitprestationen.57

Svensk gymnastik hade en något konfliktfylld relation till idrotten av eng-
elskt ursprung. Detta innebar att gymnastik, som numera ses som en idrotts-
aktivitet och som varit organiserad inom RF allt sedan förbundet bildades, in-
tagit en sär- och dubbelställning inom RF. Fram till mitten av 1900-talet häv-
dade gymnaster att de var representanter för ett eget kroppsövningssystem som
skilde sig från och var överlägset idrotten och förbundet hade vissa anspråk på
att vara jämställd med hela det övriga RF-kollektivet. Efter ett riksdagsbeslut
1922 kunde Gymnastikförbundet som enda förbund inom RF själv gå till rege-
ringen med sina anslagsäskanden.58 Föreningar kunde också vara anslutna till
Gymnastikförbundet utan att därför behöva vara anslutna till RF.59 Under 1920-
talet och början av 1930-talet fick Gymnastikförbundet ensamt ett nästan lika
stort statsanslag som hela den övriga RF-idrotten. Gymnastik var den ”special-
idrott” inom RF som tydligast uttryckte en egen särpräglad ideologi, en ideo-
logi som till viss del var riktad mot eller framställd som ett alternativ till den
idrott som bedrevs inom RF:s övriga specialförbund. Det kan förklaras med
gymnastikens djupa nationella traditioner, dess tro på att den stod på en veten-
skaplig grund och dess ambition att fungera som en egen kroppsövningsform
och en egen folkrörelse. Till skillnad från idrotten byggde gymnastiken på ra-
tionalitet, återhållsamhet och disciplin. Gymnastikens konstruerade rörelser
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med ortopediska och fysiologiska mål stod mot den övriga idrottens mer natur-
liga rörelser och prestationsinriktade mål.60

Trots att den svenska gymnastiken etablerats som ”det främsta systemet
för fysisk fostran” redan under 1800-talet och den första gymnastikföreningen
bildades 1869 är en utbredd föreningsgymnastik, till skillnad från i Danmark,
av förhållandevis sent datum i Sverige.61 Först på 1920-talet började förenings-
gymnastiken få stor anslutning i samhället. Svenska Gymnastikförbundet hu-
vudintresse kom att riktas mot utbredandet av en rörelsebetonad och rytmisk
motionsgymnastik enligt mottot Gymnastik åt alla. Som ett viktigt steg i gym-
nastikens spridning till bredare folklager brukar bildandet av Stockholms all-
männa gymnastikavdelning (SAGA) 1911 ses. Med allmän avdelning avsågs en
avdelning i vars övningar vem som helst, oberoende av gymnastisk färdighet
och utan föregående anmälan, kunde delta.62

Samtidigt blev det genom den fysiologiska forskningen klarlagt att ett
dynamiskt arbetssätt gav bättre resultat när det gällde att skapa friska kroppar
än det dittills praktiserade statiska. Genom att rörelsegymnastiken fick veten-
skapligt stöd kunde den nya formen av frivilliggymnastik utvecklas i medvind.
Den formaliserade svenska ställningsgymnastiken som tidigare varit förhärs-
kande och enligt dess förespråkare vilade på ett vetenskapligt fundament fick
sig å andra sidan en rejäl knäck när det visade sig att så inte var fallet.63

Under 1920-talet presenterade den frivilliga gymnastiken sig som ett nöd-
vändigt komplement för den moderna människan vars livssituation förändra-
des av den tekniska utvecklingen. Den sunda och allsidiga träning gymnasten
sades få behövdes för att det moderna kulturlivet inte skulle leda till att män-
niskan degenererade fysiskt, något som ansågs vara av nationalekonomisk bety-
delse.64 Det verkliga genombrottet för den frivilliga gymnastiken kom under
1930-talet när Gymnastikförbundet inledde ett samarbete med andra folkrörel-
ser. Dessa började utöva motionsgymnastik och gymnastikinstruktörer utbil-
dades inom organisationerna, vilket innebar att ordenshus, bygdegårdar,
folketshus- och andra provisoriska samlingslokaler öppnades för de frivilliga
gymnasternas övningar runt om i landet. Detta var av stor betydelse framför
allt på landsbygden.65

Bakom de flesta aktiviteterna för att popularisera och sprida gymnastiken
kunde man under mellankrigstiden tydligt se förbundets starke man general-
sekreteraren Agne Holmström. Förbundets satsningar var framgångsrika och
antalet medlemmar steg från 8 372 år 1919 till 230 000 medlemmar i början av
1940-talet. Satsningen på motionsgymnastik hade skapat goda förutsättningar
för spridandet av gymnastiken. Mycket tack vare denna satsning kunde gym-
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nastiken utvecklas till att bli en verklig massrörelse. En rad nya gymnastik-
varianter uppstod ur motionsgymnastiken: husmodersgymnastik, kontors-
gymnastik, industrigymnastik, hemgymnastik och sommargymnastik.66

Under andra världskriget engagerade sig gymnastiken liksom andra idrotts-
grenar inom RF i beredskapsarbetet med sikte att stärka folkhälsan. Under 1940

arrangerade Gymnastikförbundet tillsammans med Dagens Nyheter en folk-
spänstpropaganda. Förutom Dagens Nyheter engagerades över 40 av landets le-
dande landsortstidningar i propagandaaktiviteten. Med folkspänstpropagandan
ville man visa att den svenska gymnastiken var det bästa systemet för fysisk fost-
ran, när det gällde att skapa de fysiska förutsättningarna hos varje individ som
världsläget krävde. På tre månader utbildades 2 000 spänstledare för att leda
gymnastikövningar. Resultatet av propagandan blev att antalet övningsbesök
vid den frivilliga gymnastiken i det närmaste fördubblades, från 1,3 miljoner
övningsbesök till 2,4 miljoner. I samband med kampanjen instiftades ett spänst-
märke som skulle kunna förvärvas av dem som deltagit vid ett visst antal
övningstillfällen.67

Gymnastikförbundets kampanj utmärktes av att det inte handlade om att
dra samman människor vid enstaka propagandaarrangemang utan att den rik-
tade sig mot att få till stånd regelbundet återkommande kroppsövningar. Allt
sammantaget talade det mesta för att Gymnastikförbundet skulle komma att
spela en av huvudrollerna när motionsidrotten slog igenom på allvar efter an-
dra världskriget. En inriktning mot att alla skulle kunna delta och en vilja att
engagera sig i annat än den rena idrottsutövningen fanns inom förbundet redan
under mellankrigstiden.

Sammanfattningsvis kan konstateras att den svenska gymnastiken växte till
en föreningsaktivitet av inte försumbar omfattning under mellankrigstiden.
Den var en fysisk aktivitet som försökte definiera sig som ett eget kropps-
kulturellt system skilt från såväl idrott som andra gymnastiksystem. En orsak
till att Gymnastikförbundet trots sin särart valde att bli ett specialförbund inom
RF i samband med att en nationell paraplyorganisation för idrott skapades var
att dess verksamhet inte var tillräckligt omfattande för att motivera en självstän-
dig organisation i början av 1900-talet. När den frivilliga gymnastiken började
växa till sig som föreningsaktivitet under mellankrigstiden, började förbundet
också utmana den övriga RF-idrotten och överväga att bryta sig lös och bli en
självständig organisation som utövade och propagerade för sin egna fysiska ak-
tivitet. Det stannade dock vid intentioner eller hot, vilket skulle kunna förkla-
ras av den korporativa samhällsmodellen med ett politikområde och en frivillig
huvudorganisation.
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2.5 Kvinnor och organiserad fysisk aktivitet
före andra världskriget

Det som hittills presenterats har nästan uteslutande behandlat mäns fysiska ak-
tiviteter. Det beror inte på ett medvetet perspektivval utan på att kvinnorna hade
mycket svårt att vinna inträde på idrottens arenor under 1900-talets första hälft.
Deras ställning inom idrotten har sammanfattats på ett pregnant sätt av Eva
Olofsson: ”Idrott har skapats av och för män och dessutom beskrivits av män.”68

Att kvinnorna till stor del blivit osynliga beror alltså till viss del på en historisk
verklighet men även på dem som studerat den. Genussystemets isärhållande och
hierarkiska strukturer har funnits inom såväl idrotten som idrottsforskningen
och de har haft global omfattning, vilket innebär att den bild som tecknas nedan
har täckning för hela västerlandet och att det inte spelar någon roll från vilka
länder exemplen är hämtade.69

Under 1900-talets första hälft var kvinnor i stor utsträckning utestängda
från organiserade fysiska aktiviteter. Kvinnor fick kämpa för att få tillträde till
dem.70 För Sverige gäller snarast att en viss aktivitet förekom trots inställningen
bland företrädarna för idrottsrörelsen.71 Kvinnors möjlighet att ta del av olika
fysiska aktiviteter påverkades av dikotomin natur – kultur. Synen på kvinnans
natur och enkla idéer angående kvinnornas fysiska bräcklighet som något bio-
logiskt förutbestämt präglade i hög grad kvinnors och flickors möjligheter att
utöva fysiska aktiviteter. Kvinnor som velat utöva sina fysiska aktiviteter på sina
egna villkor, som männen gjorde eller på annat sätt, tvingades kämpa emot dessa
idéer för att kunna göra det. Den mesta och högljuddaste kritiken mot kvinnor
som idrottade riktades mot dem som med alltför stor lust tog del av tävlings-
liknande aktiviteter, till exempel fotboll, medan en mer återhållsam fysisk akti-
vitet ansågs kunna motiveras med motions- och hälsoargument.72 I CF:s årsbok
kunde man i slutet av 1920-talet läsa en längre artikel, där läkaren Gunnar
Frostell ondgjorde sig över tävlande kvinnor som sades tillhöra en ”kvinnotyp,
mot vilken samhället måste vara på sin vakt”.73

Denna inställning har av senare forskning setts som ett arv från den vikto-
rianska synen på kvinnlighet, där kvinnan hölls som moraliskt och andligt stark
men fysiskt och intellektuellt svag. Denna idé utmanades genom kvinnors en-
gagemang i fysiska aktiviteter under 1900-talets början. Den debatt som upp-
stod bland läkare och den fysiska fostrans företrädare angående visdomen i och
lämpligheten av dessa aktiviteter löstes genom att man modifierade aktiviteterna
där flickor och kvinnor deltog så att de blev mindre ansträngande och tävlings-
inriktade och på så sätt mer lämpad för kvinnor. Bland de mer kända modi-
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fieringarna finns inskränkningarna på längden av kvinnors lopp inom idrotts-
grenar som löpning, simning och skidåkning. Ett annat exempel var betoningen
på aktiviteter som bedömdes som feminina, estetiserande grenar som konst-
åkning på skridsko och simhopp.74 Ett tydligt men en smula absurt exempel på
en modifiering av distans för kvinnor fanns när simborgarmärket introducera-
des på 1930-talet. Män skulle simma 200 meter medan kvinnor kunde nöja sig
med att simma 150 meter. Detta ändrades då arrangörerna insåg att det var ex-
akt lika långt till land, oavsett om det var en man eller kvinna som hamnat i
vattnet.75

Kraftfull kritik mot kvinnligt idrottsutövande riktades även från den
eugeniska rörelsen, som strävade efter att förbättra människan genom biologisk
förädling, inom vilken man hävdade att idrottsutövande bland äldre flickor
kunde skada flickornas reproduktiva förmåga.76 Även många läkare var nega-
tivt inställda till att kvinnor idrottade. Trots det användes moderskapet även
som ett argument för fysiska aktiviteter för flickor. För att kunna föda fram en
stark avkomma behövde flickorna själva vara i god fysisk form. De skulle dock
upphöra med ansträngande fysiska aktiviteter när det kom till att frambringa
denna avkomma.77

Den idrottsutövning, som accepterades bland kvinnor var i än högre grad
än dess manliga motsvarighet ett fenomen förbehållet de högre sociala sfärerna.78

Längre ner på den sociala stegen förespråkades fysiska aktiviteter nästan uteslu-
tande som en förebyggande aktivitet. Vad dessa kvinnor gjorde på sin fritid för-
des in i ett nyttosystem och sågs som ett appendix till arbete, nödvändigt för att
stärka kropp och själ så att de med nya krafter kom tillbaka till arbetslivet. Fy-
siska aktiviteter som kunde passas in i ett sådant mönster accepterades för både
kvinnor och män. När aktiviteterna hotade att bli enbart nöje var möjligheterna
att delta betydligt mindre för kvinnor än för män.79 Det innebar att den fysio-
logiskt orienterade gymnastiken ansågs passa kvinnorna bättre än tävlingsid-
rotten.80

Med hänsyn till vad som framkommit ovan kan det framstå som en smula
naivt att studera idrott utan en uttalad genusansats, speciellt när man har en
infallsvinkel som berör maktrelationer. Den relativa avsaknaden av kvinnor och
många mäns oproblematiska hållning till detta talar emellertid för sig själv:
idrott har till stor del varit ett manlighetsprojekt. Det förtjänar att uppmärk-
sammas att motionsidrotten med sin inriktning på hälsa och kropp varit en nå-
got mindre enkönad värld än tävlingsidrottens, det har funnits manlig och
kvinnlig motionsidrott parallellt. Kvinnor har utgjort en inte oansenlig andel
av utövarna, framför allt inom gymnastiken inom vilken det redan under bör-
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jan av 1900-talet fanns inflytelserika kvinnor som Elli Björkstén och Elin Falk
och som med tiden även blev en till största delen kvinnlig fysisk aktivitet. Trots
att kvinnor varit närvarande som utövare har de varit anmärkningsvärt frånva-
rande i de högre, inflytelserika sfärerna.81 Det gäller även för motionsidrotten i
stort, vilket blir mycket tydligt i denna avhandling.

Det faktum att kvinnors deltagande i motionsidrottsaktiviteter rönte min-
dre diskussioner och motstånd än deras deltagande i tävlingsidrottsaktivteter
beror framför allt på att motionsidrotten i första hand inte handlat om presta-
tion och inte heller om fritid och rekreation utan om hälsofrämjande och där-
med sjukdomsförebyggande och produktivitetsfrämjande fysisk aktivitet.

2.6 Idrottshistorisk forskning
I vilken utsträckning har motionsidrott och bevekelsegrunderna bakom den
uppmärksammats inom den idrottshistoriska forskningen? Forskningen om
svensk motionsidrott är minst sagt tunnsådd. Ur ett historiskt perspektiv finns
en sammanfattande artikel i RF:s jubileumsbok Ett idrottssekel 82 och en jubi-
leumsbok om Skidfrämjandet.83 Detta skulle kunna tas som intäkt för att mo-
tionsidrott inte spelat någon större roll i det svenska samhället. Det finns emel-
lertid inga empiriska belägg för att så skulle ha varit fallet. Snarare handlar det
om är en vit fläck i svensk samhällshistoria. Samma sak gäller för Norge och
Danmark där motionsidrottens framväxt och utveckling i olika grad framför
allt har berörts i respektive idrottsförbunds jubileumsböcker.84

Om man vänder sig till Norge hittar man ytterliggare ett jubileumsverk
som berör efterkrigstiden och som behandlar idrottens betydelse som hälso-
främjare. Det behandlar Statens Ungdoms- og Idrettskontor mellan 1946 och
1996. Den norska idrottsrörelsen har varit uppbyggd på ett likartat sätt som den
svenska även om statsstödet till idrotten i högre grad varit underordnat den of-
fentliga förvaltningen. I Kropp, kultur og tippekamp behandlas bland annat
idrott som ett medel för att skapa en friskare befolkning. Idrottens roll i efter-
krigstidens Norge delas upp i två perioder, 1945–1960 och 1960 och därefter,
som haft något olikartade infallsvinklar på idrott och hälsa. Från krigsslutet till
1960-talet hade idrott som hälsofrämjare framför allt en plats i det allmänt före-
byggande hälsoarbetet för att därefter även börja utnyttjas för att hjälpa speci-
ellt definierade grupper. Under den första perioden koncentrerades verksamhe-
ten på hur ungdomen och den arbetsföra delen av befolkningen kunde dra nytta
av denna typ av idrott. Tanken var att idrott i allmänhet förbättrade befolkning-
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ens hälsotillstånd och därmed landets produktivitet. Idrottens förhållande till
arbetslivet rönte därför stort intresse under denna period. Under 1960-talet bör-
jade idrotten i allt större utsträckning även utnyttjas som behandlingsmetod.
De ekonomiska argumenten tonades ner och kompletterades med en förståelse
för att idrott kunde öka det allmänna välbefinnandet bland utsatta grupper utan
att man behövde ta till ekonomiska kalkyler.85 Denna utveckling borde med
tanke på likheten mellan svensk och norsk idrott, framträda även på svensk bot-
ten.

Enligt historikerna Matti Goksøyr och Per Selle har idrottsrörelsen i de
skandinaviska länderna baserat mycket av sitt inflytande på en social och kultu-
rell legitimitet, som i hög grad byggt på idrottens förmodat hälsobringande ef-
fekter. Utövande av idrott, på ett förnuftigt och riktigt sätt, har ansetts förbättra
utövarnas generella hälsa, vilket bland annat skulle göra dem mer produktiva.
Det har låtit sig göras trots att idrottens hälsobringande effekter på det hela ta-
get inte har studerats utan setts som konstanter i studier om idrott och sam-
hälle.86

Denna brist på studier beror inte enbart på ointresse utan också på att fri-
villiga fysiska aktiviteter, som inte varit av tävlingskaraktär, ofta saknat fast or-
ganisation, vilket gjort dem svåra att komma åt för källberoende historiker. En
förändring har dock kunnat skönjas från slutet av 1960-talet, då intresset för
denna typ av aktiviteter ökat och de efter initiativ inom Europarådet kom att
börja betecknas med Sport for All.87

I Sverige är det framför allt idrottsrörelsens centrala organ RF och dess för-
hållande till statsmakterna som har studerats. Detta är väl kartlagt av den tidi-
gare forskning som slagit fast att den svenska idrottsrörelsen varit av folkrörelse-
karaktär, att RF på ett relativt autonomt sätt har kunnat utöva den idrott man
intresserat sig för och kunnat fördela det offentliga stödet till idrotten utan nå-
gon större inblandning från bidragsgivarnas sida.88 Den säger oss dock inte
mycket om hur idrott som praktik berört större delen av utövarna, vilken typ av
idrott som utövats och vilken betydelse den haft för individ och samhälle. Un-
dantag utgörs av lokalhistoriska idrottsstudier, där inte enbart de organisato-
riska utvecklingslinjerna studerats. I sina studier av idrottens etablering i Göte-
borg och Stockholm kommer Bode Janzons och Leif Yttergrens nära det verk-
liga idrottsutövandet.89 Studierna behandlar emellertid en tidig tidsperiod,
1800-talets andra hälft. I sin studie visar Janzon på att motion uppmärksamma-
des som ett viktigt inslag i en hälsobefrämjande livsföring redan vid mitten av
1800-talet. Den främsta orsaken till att den aktualiserades var läroverksung-
domens svaga hälsotillstånd. Enligt Janzon kännetecknades den tidiga svenska
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idrottsrörelsen mer av ett hälsobefrämjande syfte än av ett elitskapande.90 Även
Yttergren visar att de tidiga idrottsföreningarnas verksamhet var inriktade mot
hälsa och social gemenskap och inte elitskapande innan idrotten fick modernt
tävlingsidrottslig form, det vill säga sportifierades.91

De som närmat sig motionsidrotten med störst intresse i Sverige är peda-
goger. Medan historikerna fokuserat på organisationerna har idrottspedagoger
sysslat en hel del med idrotts- och motionsvanor. De har emellertid inte varit
historiskt tillbakablickande. Sedan slutet av 1960-talet har Lars-Magnus Eng-
ström i olika forskningsprojekt studerat barns, ungdomars och vuxnas idrotts-
vanor; idrott då sett som ett mycket flexibelt begrepp. I och med att Engström
har undersökt idrottsvanor under en så pass lång tid är det möjligt att studera
förändringar över tid för såväl en viss ålderskategori, som med stigande ålder.
Helt kort kan sägas att denna forskning till stor del varit präglad av en stark
tilltro till data och sifferuppgifter. Nyckelordet i den forskningstradition som
utvecklats är idrottsvanor, motiven för att vara aktiv eller passiv samt idrotts-
vanornas korrelation till ålder, kön, social klass och andra indikatorer. Resulta-
ten visar att idrottsvanorna beror på miljö, hur man vuxit upp, tidiga erfarenhe-
ter av idrottsutövning, den sociala positionen, kön och sociala nätverk; kort sagt
den egna historien och aktuella livssituationen betingar en negativ eller positiv
inställning till idrottsutövning.92 Engströms modell för fysisk aktivitet, vilken
han har goda belägg för, ger en fingervisning om varför så många försök att få
den icke fysiskt aktiva delen av den svenska befolkningen att bli fysiskt aktiv
varit resultatlösa.

Sammanfattningsvis kan sägas att flera forskare intresserat sig för antingen
fysisk aktivitet, hälsofrågor eller tävlingsidrott. Detta innebär att min avhand-
ling fyller en lucka i den historiska forskningen bara genom att kartlägga den
svenska motionsidrottens spridning. Samtliga historiskt orienterade idrotts-
forskare är i stort ense om att den svenska idrottsrörelsen företrädd av RF varit
av folkrörelsekaraktär, på ett relativt autonomt sätt kunnat utöva sina aktivite-
ter och i myndighetsställe kunnat fördela det offentliga stödet till idrotten utan
att anslagsgivarna lagt sig i exakt på vilket sätt det använts eller försökt värdera
hur effektivt det offentliga stödet använts. Den idrottshistoriska forskningen
har dock inte heller den i speciellt hög grad intresserat sig för den idrott som
utövats.

Ett genomgående tema i forskningen om hälsofrågor i ett historiskt perspektiv
har varit att det materiella välståndet reducerat vissa hälsoproblem samtidigt
som nya skapats. I takt med stigande materiellt välstånd försvann gamla folk-
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sjukdomar samtidigt som nya tillkom, sjukdomar som tycktes ha ett klart sam-
band med levnadsförhållanden och levnadsvanor. I och med att medellivs-
längden steg och sjukdomspanoramat förändrades mellan 1850–1950, ändrades
inriktningen på det förebyggande hälsoarbetet. Befolkningens levnadsvanor
kom att röna ett allt större intresse. De kopplingar som gjordes mellan sjukdom
och oansvarighet liksom mellan hälsa och måttfullhet innebar, att deskriptiva
och normativa utsagor kom att likna varandra. Folkhälsoprojektet kom att
handla om att lägga ett medicinskt och biologiskt perspektiv på samhället. Tron
på ett samband mellan god hälsa och förståndigt utövad fysisk aktivitet kom att
bli en av den förebyggande hälsovårdens grundsatser.

Den utveckling Palmblad och Eriksson beskrivit talar för att de iakttagel-
ser om hälsans undflyende natur och de problem som finns förknippade med
försök att arbeta för en bättre folkhälsa är riktiga. En viktig fråga för mig blir att
avgöra om också den frivilliga idrottens förhållningssätt till hälsofrämjande fy-
siska aktiviteter utvecklats på samma sätt som den statliga upplysningen, från
kollektiv till individ, från upplysningsverksamhet till försök att påverka indivi-
ders livsstil, iakttagelser som rimmar väl med den utveckling som iakttagits in-
ternationellt med en ökad inriktning på individen.
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Motionsidrotten etableras inom den
svenska idrottsrörelsen 1945–1953

Frågan om vilken organisation som skulle leda den svenska idrottsrörelsen
hade fått sin slutgiltiga lösning i början av 1930-talet i och med att CF gav

upp alla anspråk på att vara en av svensk idrotts ledande organisationer och över-
låtit sina idrottspolitiska uppgifter till RF. Det innebar att RF blev idrotts-
rörelsens i det närmaste oinskränkta ledare. Det ligger ingen överdrift i påståen-
det att svensk idrott med RF i spetsen stod på en tryggare organisatorisk och
resursmässig grund vid krigsutbrottet 1939 än någonsin tidigare. Den svenska
idrottsrörelsen hade funnit en organisatorisk form som kunde förväntas föra
den, enig och stark, mot framtiden.

Trots att RF sade sig företräda den samlade svenska idrottsrörelsen var man
före andra världskriget inte redo att ta sig an annan idrottsutövning än den
prestationsinriktade. Först 1947, då en motionsidrottskommitté bildades, gjor-
des ett samlat och systematiskt försök att ta sig an annan idrottsutövning från
centralt håll. Frågan om RF:s inställning till och engagemang i olika typer av
idrott blir viktig, eftersom RF inte bara har varit den ledande organisatören av
frivillig idrott utan också företrätt den svenska idrottsrörelsen gentemot det
omgivande samhället och svarat för fördelningen av de statliga medel som till-
föll idrottsrörelsen. Det är därför relevant att fråga sig hur RF förhållit sig till
den idrott som man själv inte ägnat någon större uppmärksamhet. För en rö-
relse som hade parollen Idrott åt alla bör det ha varit angeläget att få så många
som möjligt att ägna sig åt idrott. Detta gäller såväl ålders-, köns- som
nivåmässigt. Fram till tiden för andra världskriget var gruppen alla trots allt en
tämligen liten och homogen grupp, unga män som utövade olika former av
prestationsidrott.1

Detta kapitel behandlar bildandet av Korpförbundet och den betydelse det

3Kapitel
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fick för skapandet av ett svenskt motionsidrottsfält. Det handlar om bildandet
av ett nationellt idrottsförbund som definierade den verksamhet man sade sig
ha för avsikt att bedriva i motsättning till den idrottsutövning som bedrevs inom
den dominerande idrottsorganisationen RF. Detta ledde till att motionsidrott
som fenomen slog igenom inom idrottsrörelsen och en kamp om kontrollen
över motionsidrotten tog så sin början.

De frågor jag vill besvara med hjälp av det material som presenteras i detta kapi-
tel är:

➢ Vad låg bakom bildandet av Korpförbundet?

➢ Hur reagerade RF på bildandet av Korpförbundet?

➢ Tillförde Korpförbundet den svenska idrotten något nytt?

➢ Varför blev inte Svenska Gymnastikförbundet en drivande aktör när mo-
tionsidrott på allvar etablerades i det svenska samhället?

3.1 En ny organisation bildas
Den 24 februari 1945 firade Stockholms Korporationsidrottsförbund sitt ettårs-
jubileum med en fest i Blå Hallen i Stockholms stadshus. I samband med fest-
ligheterna hölls ett möte. På inbjudan av jubilaren samlades representanter för
korpidrotten i Gävle, Göteborg, Helsingborg, Karlskoga, Malmö, Motala och
Norrköping för att diskutera frågor av gemensamt intresse. Sammanlagt deltog
28 korpföreträdare som representerade 333 korpklubbar. Den viktigaste frågan
som togs upp gällde skapandet av en riksorganisation för korpidrott. Två skäl
anfördes till varför man borde skapa en riksorganisation. För det första var man
tvungen att vara en riksorganisation för att kunna söka och få statsanslag. För
det andra ställde ökningen av antalet korpidrottsföreningar ökade krav på en-
hetliga stadgar och tävlingsbestämmelser.2

Deltagarna vid mötet var ense om behovet av en riksorganisation även om
enighet om representationsbestämmelser inte kunde uppnås. Inom de lokala
korporganisationerna fanns olika sätt att se på aktiva idrottsutövares deltagande
i korpidrott. På de flesta orter fick aktiva inom RF-idrotten inte medverka i
korpidrotten. Skälet var att man inte ville att verksamheten skulle bli alltför elit-
inriktad. Om nivån på den idrott som arrangerades av korporationerna blev för
hög, vilket den riskerade att bli om de bästa deltog, skulle det skapa en tröskel
som många motionsbehövande skulle ha svårt att stiga över. Bestämmelsen
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fanns således för att värna om en motionsprofil. I vissa orter, till exempel Stock-
holm, fick dock RF-aktiva delta, vilket innebar att en allsvensk fotbollsspelare
kunde representera sin arbetsgivares lag i korpserien.3

Trots att skillnaderna i representationsbestämmelser kvarstod beslöt man
att bilda ett nationellt förbund, Svenska Korporationsidrottsförbundet. Till ord-
förande valdes ordföranden i Stockholms Korpförbund Carl Albert Anderson,
som förblev ordförande fram till sin död 1968.4 Valet av Anderson innebar att
man fick en inflytelserik ordförande. Han innehade höga poster inom såväl det
socialdemokratiska partiet som den kooperativa rörelsen, bland annat som ord-
förande i Stockholms stadsfullmäktige 1942–1968 och ordförande för Konsum
Stockholm 1942–1965 och KF 1957–1965. När Anderson stod på toppen av sin
karriär 1963 hade han 59 styrelseuppdrag. Hans närvaro gav Korpförbundet
samhällelig legitimitet och goda kontakter i maktens korridorer.5 Gamla
Stockholmskorpare som Nils Hagman, Hans Karlsson, Elly Löfstrand, Henry
Ohlson, Elof Rörvall och Åke Svahn kom rent generellt att få en dominerande
ställning inom det nya förbundet.

Det nybildade förbundet försökte redan från början definiera sin verksam-
het som något nytt inom svenskt idrottsliv. Man såg sig inte som enbart en or-
ganisation för yrkessammanslutningar. Förbundets ledande ideolog, Åke Svahn,
gjorde gällande att den svenska idrottsrörelsen ditintills varit uppbyggd enligt
tävlingsprincipen. När idrottsrörelsen utvecklats till en massrörelse hade den
möjligheter att nå en större krets människor än de som primärt var intresserade
av att tävla, och det nya riksförbundet hade därför en mycket viktig uppgift att
fylla. Målet med de aktiviteter Korpförbundet erbjöd var att ge de mindre
tävlingsintresserade möjligheter till idrottsutövning som inte fordrade den rela-
tivt hårda träning, som den dittillsvarande idrottsutövningen krävde. Genom
en allmän utbredning av den idrott Korpförbundet förespråkade, motionsid-
rotten, skulle förutsättningar för en bättre folkhälsa skapas och idrotten på all-
var kunna uppnå sitt främsta syfte, att medverka till att skapa ett friskt och sunt
släkte. Inom Korpförbundet var man emellertid inte enbart intresserad av att
befordra motionsidrott av hälsomässiga skäl. En lika viktig effekt av en massans-
lutning till korpidrotten sades vara att den skulle öka trivseln och sammanhåll-
ningen på arbetsplatserna. Detta skulle komma företagen och därmed produk-
tiviteten i landet till godo.6 Det fanns alltså dubbla samhällsekonomiska argu-
ment för den verksamhet det nystartade idrottsförbundet hade för avsikt att
bedriva, en minskad belastning på de sociala välfärdssystemen och ett bättre
utfall i produktionen.

Korpförbundet bildades i en tid av ökat samarbete och samförstånd mel-
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lan arbetsmarknadens parter. Sverige började internationellt ses som ett land
vars arbetsmarknad kännetecknades av fredliga relationer mellan arbetsgivare
och arbetstagare. Företagsnämnder tillkom 1946 som ett särskilt samarbetsor-
gan mellan LO och SAF för att stärka de anställdas medinflytande, samtidigt
som de var ett medel att underlätta kommunikationen inom företagen.7 Arbets-
tagarnas inställning till arbetets rationalisering och därmed sammanhängande
tidsstudier hade även förändrats. I början av 1900-talet var de mycket negativt
inställda till den typen av verksamhet från företagsledningarnas sida. En ökad
förståelse för behovet av rationaliseringar för att upprätthålla det svenska nä-
ringslivets konkurrenskraft fick arbetarorganisationerna att i högre grad accep-
tera arbetsgivarnas försök att i större utsträckning reglera arbetets utformning.8

Trots det ökade samförståndet på arbetsmarknaden möttes det nationella
korpidrottsförbundet av en del kritik från fackligt håll. Det sades att korp-
aktiviteterna kolliderade med fackliga aktiviteter, vilket innebar att dessa blev
lidande. Det fanns också en misstänksamhet mot arbetsgivarnas positiva inställ-
ning till korpidrott. Man fruktade att den positiva hållningen berodde på att
arbetsgivarna trodde att en ökad aktivitet inom korpidrotten skulle minska just
den fackliga verksamheten.9 Detta sätt att argumentera påminner om klassisk
socialistisk kritik mot en förment borgerlig idrott.10 Denna misstänksamhet mot
arbetsgivares skäl att engagera sig för idrott får visst stöd av den forskning som
företagits om den svenska bruksidrotten.11

Korporationsidrott var inget nytt fenomen som uppkommit under andra
världskriget. Redan i idrottens barndom hade vissa yrkesgrupper börjat idrotta
tillsammans. Det handlade då inte om en annan typ av idrottsutövning än den
som kom att bedrivas inom RF utan endast om en annan organisationsform,
arbetsplatsföreningar istället för civila föreningar. Det olympiska året 1912 bru-
kar ses som viktigt för svensk korporationsidrott, då flera stora korpföreningar
bildades. Initiativ för att samordna korpidrotten inom olika områden togs se-
dan i takt med att den växte. År 1918 tog Brandkårens IK och Stockholms-
polisens IF initiativet till bildandet av Stockholms Yrkeskorporationers Idrotts-
sammanslutning (SYK) med ett livligare tävlingsutbyte korporationerna emel-
lan som följd. SYK var egentligen en samarbetskommitté mellan Brandkårens,
Polisens och Spårvägens idrottsföreningar. Denna sammanslutning fanns till
1944, då den efterträddes av Stockholms Korporationsidrottsförbund. Korp-
idrott var fram till 1940-talet i stort sett samma typ av idrott som den som orga-
niserades inom RF.12

I samband med införandet av 8-timmarsdagen 1920 hade tankar om en
företagsorganiserad idrott förts fram av representanter för RF-idrotten. Samti-
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digt som arbetstidsförkortningen ställde krav på en ökad produktivitet inom
industrin gav den arbetarna möjlighet att njuta dess frukter, en ökad fritid, en
fritid som de kunde utnyttja inom idrottsföreningarna. Den 12 januari 1920

hade Dagens Nyheter rubriken: ”Idrottsrörelsen väntar nytta av 8-timmars-
dagen”13 på förstasidan. Ordföranden i Svenska Idrottsförbundet, sedan 1949

Svenska Friidrottsförbundet, Leopold Englund, ville samla landets arbetande
befolkning under idrottens fanor. Englund önskade att idrotten, Idrotts-
förbundet, skulle gå i spetsen för en stort upplagd kampanj med syfte att ar-
rangera stärkande övningar för landets kroppsarbetare. Enligt Englund skulle
det inte handla om den enligt mångas åsikt osympatiska tävlingsidrotten utan
vara en propaganda för ett friskt och härdande friluftsliv, som omväxling till det
ensidiga verkstads- och kontorsarbetet. Idrottssammanslutningar inom fabriks-
och kontorsföretag var för övrigt, enligt Englund, redan förekommande i de
flesta stora kulturstater som England, Tyskland och USA.14

Idrottsförbundets sekreterare Emanuel Karlson varnade dock i detta sam-
manhang för att det fanns en risk med en satsning på företagsidrott. Risken be-
stod i att en konflikt mellan företag och RF-föreningar kunde uppstå, en risk
som måste avlägsnas innan en dylik satsning kunde göras. Om bruksledningar
och stora firmor stod bakom nya idrottssammanslutningar, fanns risken att de
idrottsföreningar som redan fanns skulle konkurreras ihjäl och att konflikter
skulle uppstå mellan dessa och de nytillkomna. Enligt Karlson hade idrottsut-
övare i Stockholm, som inte velat tävla för sin firmas idrottsklubb, blivit avske-
dade. Om detta problem kunde lösas, kunde man dock betrakta förverkligan-
det av Englunds projekt som ett stort steg framåt mot den sunda idrottens po-
pularisering.15

De farhågor för konflikter mellan förutvarande idrottsföreningar och even-
tuellt nybildade, som Idrottsförbundets sekreterare gjort sig till talesman för såg
inte gymnasterna som något problem eftersom gymnaster inte tävlade. Själva
såg dessa positivt på möjligheten att deras fysiska aktivitet skulle kunna komma
att främjas genom företagsinitierade initiativ. Deras aktiviteter sades dessutom
vara vida bättre lämpade att bli till nytta och förströelse för arbetarna än de flesta
idrottsgrenarna. Den kritik som arbetarrörelsen riktade mot idrotten omfattade
inte heller gymnastiken.16

En rädsla för att de befintliga idrottsföreningarna skulle få problem och
kanske till och med slås ut kom att uttryckas av den etablerade idrottsrörelsens
ledare, även när det nationella korpidrottsförbundet bildades 1945. Från RF:s
sida ansåg man vidare att Korpförbundet på det stora hela ägnade sig åt samma
typ av idrottsutövning som man själv bedrev och att Korpförbundet därför var
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en konkurrent som inte hade något eget existensberättigande. Den typen av
idrott hade sedan länge kunnat utövas inom RF och för den behövdes ingen ny,
konkurrerande organisation.17

En skrivelse från RF med reflexioner angående Korpförbundets ansökan
om statsanslag 1945 visade på hur man resonerade om det nystartade förbundet.
Till att börja med ifrågasattes påståendet att RF i huvudsak ägnade sig åt täv-
lingsidrott medan korpidrott var lika med motionsidrott. Från RF:s sida tyckte
man att åtskilligt tydde på att just tävlingsidrott utgjorde en mycket betydelse-
full del av korpidrotten. Om Korpförbundet menade allvar med skapa möjlig-
het till idrottsutövande utan den hårda träning som tävlingsidrotten krävde,
borde förbundet avskaffa alla tävlingar ur sitt program. Som verksamheten inom
förbundet bedrevs kunde den lika litet som någon annan idrott vara utan täv-
lingar som krävde hård träning. Från RF:s sida ansåg man dessutom att de akti-
viteter man själv bedrev med minst lika stor rätt som Korpförbundets kunde
karakteriseras som motionsidrott för majoriteten av förbundets medlemmar.18

Denna anmärkning får visst stöd av att många lokala korpidrottsförbunds bil-
dats just för att organisera fotbollstävlingar mellan olika arbetsplatser.19 Trots de
negativa åsikterna som uttrycktes från RF:s sida fick Korpförbundet 7 000 kro-
nor i statsanslag för sin verksamhet redan i april 1945 och framgent ett allt större
statsanslag för varje år.20

Det faktum att Korpförbundet definierade den verksamhet man hade för
avsikt att bedriva som något nytt, behöver givetvis inte betyda att det var så.
När en aktör vill etablera sig inom ett område, där det redan finns inflytelserika
medtävlare, är det nödvändigt att definiera den egna verksamheten i förhållande
till dessa. Det var därför självklart för korpförespråkarna att positionera den ny-
bildade organisationen i förhållande till RF, som var den överlägset viktigaste
aktören, samt definiera de egna aktiviteterna som ett alternativ till RF-idrotten.
Med tanke på träningens betydelse för att idrottsutövning inte ska leda till över-
ansträngning och skador klingar dock talet om att organisera en träningsfri
idrott av hälsoskäl en smula ihåligt. Det finns snarare en del som talar för att
den idrottsutövning som bedrevs inom Korpförbundet lockade utövare, som
inte hade de fysiska förutsättningarna att tävla, vilket ledde till en hel del skador
och därmed förlorade arbetstimmar.21 Företrädare för korpidrotten argumen-
terade helt enkelt för den verksamhet Korpförbundet hade för avsikt att bedriva
genom att jämföra idealbilden av sin egen verksamhet med den verksamhet som
faktiskt bedrev inom RF.
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3.2 RF bildar en motionsidrottskommitté

Hösten 1947 beslöt RF, efter förslag från Gångförbundet, att genomföra en sam-
lad motionsidrottssatsning och inrätta en speciell kommitté, motionsidrotts-
kommittén (MIK).22 Till ordförande i den nya kommittén utsågs Gösta Björck.
Övriga ledamöter blev Nils Backlund, Bertil Falconer, Paul Högberg och Eric
Lindé samt Pontus Lindberg, som kommitténs sekreterare.23 Dess ordförande
Björck var medlem av såväl överstyrelse som förvaltningsutskott, ordförande i
Svenska och Internationella Handbollförbundet och medlem av RF:s ungdoms-
kommitté.24 Det är talande att kommittén inte rymde någon representant för
Gymnastikförbundet, det förbund som varit mest aktivt när det gällt att stimu-
lera motionsaktiviteter inom RF. Gymnasterna drev som förvaltare av ”det bästa
systemet för fysisk fostran”25 sin egen linje, när det handlade om att propagera
för hälsosamt uppbyggliga fysiska aktiviteter.

Kommitténs främsta uppgift skulle vara att främja idrottsförbunds och
idrottsklubbars intresse för motionsidrott. Med MIK hoppades RF kunna få
människor som var passiva att bli aktiva idrottsutövare med förbättrad hälsa som
mål för sitt idrottsutövande. Enligt RF:s VD, Einar Råberg, hade man inom
RF tidigare föreställt sig att motionsidrotten skulle komma som en logisk följd
av tävlingsidrotten. Man hade därför trott att man inte behövde lägga några
resurser på motionsidrotten. Denna tanke hade visat sig vara felaktig och RF-
ledningen var därför beredd att skjuta till resurser för att utveckla motions-
idrotten.26 Vid den nybildade motionsidrottskommitténs första sammankomst
slogs fast att målet med kommitténs verksamhet skulle vara: Idrott åt alla.27

Råbergs uttalande är intressant inte bara på grund av att han erkänner att RF
tidigare inte gjort tillräckligt för att främja idrott i en flexibel mening utan fram-
för allt för att det underkänner den inom RF mycket omhuldade tesen, att topp,
det vill säga elitidrott, föder bredd. Det är ett synsätt som varit en förutsättning
för RF:s hegemoniala ställning.

För att etablera den nya kommittén bland dem som stod för idrotts-
utövandet, specialförbunden, arrangerade MIK en konferens i januari 1948.
Konferensen inleddes med att Gösta Björck underströk att satsningen på mo-
tionsidrott inte var ämnad att konkurrera med den redan etablerade tävlings-
idrotten. Avsikten var istället att söka nya arbetsfält. Från specialförbundens sida
ville MIK därför framför allt ha uppmuntran och stöd. De församlade special-
förbundsrepresentanterna visade ingen större entusiasm inför initiativet. De
uttalade sig istället skeptiskt om det både vad gällde lämpliga idrottsgrenar och
målgrupp. Flera mötesdeltagare ansåg att just deras idrottsgren antingen inte
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passade som motionsidrottsaktivitet eller att man inte hade resurser att ta sig an
den nya grupp av idrottsutövare som motionärerna utgjorde. Om en allvarligt
menad satsning på motionsidrott skulle göras krävdes rejäla resursförstärkningar
vad gällde både ledare och pengar. Vem skulle stå för dessa resurser? Från cykel-
och simhåll framhölls dessutom att de redan upprättat främjandeorganisationer
för att handha de aktiviteter som MIK nu ville att de skulle ta sig an.28

En månad efter mötet med specialförbunden hölls ett liknande möte med
representanter för distriktsförbunden och RF:s damidrottskommitté. Dessa
borde ha varit mer intresserade av motionsinitiativet då de, liksom RF centralt,
inte svarade för någon egentlig idrottsutövning utan hade att tillvarata idrot-
tens intressen och stärka dess framtoning i samhället.29 Distriktsrepresen-
tanterna visade dock inte någon större begeistring inför den centrala ledning-
ens nyvaknade intresse för motionsidrott. De riktade istället kritik mot RF:s
och idrottsföreningarnas dittillsvarande agerande. Då det tagit mellan 30 och
40 år att mobilisera detta intresse för motionsaktiviteter, var man tveksam till
vad som nu kunde tillföras från centralt håll. De ansåg dessutom att det var ris-
kabelt att börja bygga upp en motionsidrottsorganisation från toppen. Distrik-
tens representanter var också ense med specialförbundsrepresentanterna om att
ledarfrågan måste lösas om en satsning på motionsidrott skulle kunna föras i
hamn på ett framgångsrikt sätt.30 Den stora frågan var alltså: Hur skulle RF bära
sig åt för att ordna fram motionsledare?

Det motstånd som motionsidrottsarbetet möter på vissa håll beror i allmänhet inte
på oförståelse för uppgiftens berättigande utan på oviljan från idrottsledarna att
åtaga sig ännu mera arbete. De ha i allmänhet en mycket tung arbetsbörda och man
måste förstå dem. Ska vi lyckas måste vi få fram nya ledare som hjälper till.31

RF:s försök att etablera sig som motionsidrottsorganisation möttes alltså inte
av någon större entusiasm inifrån den egna organisationen. De som var tänkta
att svara för arrangerandet av aktiviteterna höll sig avvaktande. Idrottsrörelsens
representanter varnades dock av en av MIK:s medlemmar, Gångförbundets Eric
Lindé. Han varnade dem för att den överdimensionerade tävlingsidrotten ris-
kerade att tappa sin framträdande position inom en snar framtid. En reaktion
mot den kunde förväntas komma och då gällde det för RF-idrotten att ha något
annat och bättre att erbjuda den svenska befolkningen. Motionsidrotten var just
detta, något bättre än tävlingsidrotten.32

Trots den skepsis som visats vid de två planeringskonferenserna angående
utformningen av MIK konstaterade förvaltningsutskottets ordförande, Bo Eke-
lund, vid överstyrelsens vårsammanträde, att den nya kommittén i sitt arbete
mötts av förståelse och sympati.33
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Ett år efter att kommittén bildats hade lite hörts om dess verksamhet. Man
hade inte funnit de rätta formerna för att bedriva sitt arbete med att etablera
hälsosam idrott som en verklig folkrörelse.34 Britsen på konkreta resultat av ar-
betet och talet om svårigheter att finna en form för verksamheten kan inte tol-
kas på annat sätt än att motionsidrott representerade en ny typ av aktivitet inom
RF-komplexet. RF hade alltså inte varit en organisation med plats för all typ av
idrottsutövning. Det verkar mer som om det funnits en arbetsdelning, där RF
svarade för den tävlingsmässigt inriktade idrotten, samtidigt som man med
varm hand överlät den motionsinriktade idrotten på främjandeorganisationer.
Denna arbetsdelning påverkades av Korpförbundets inträde på det nationella
idrottsfältet.

När MIK-ordförande Björck på hösten 1948 offentligt förde fram sina syn-
punkter på och planer för motionsidrotten, tog han avstamp i den inom RF så
omhuldade idén om ett intimt samband mellan elit- och breddidrott. Idrottslig
bredd var ett grundvillkor för en framgångsrik elitidrott. Den verkliga bredd-
idrotten hade ditintills saknats i Sverige och det berodde i stor utsträckning på
ledarbrist, vilken nu motionsidrottskommittén skulle inrikta sitt arbete på att
lösa. Huvudsyftet var dock inte att skapa förutsättningar för elitidrott. När
Björck argumenterade för verksamheten var det inte heller med renodlade
folkhälsoargument. Argumentationen ser snarare ut som ett beredskapsargu-
ment från krigsåren:

Klart står helt visst för oss alla att den svenska idrottens bredd ständigt måste ökas,
ej endast för att vårt relativt lilla land allfort skall kunna hävda sin internationella
slagkraft, utan också och främst för att vårt folk, unga och gamla, män och kvinnor
skall bli fysiskt sunt och friskt och för att alla – om så skulle behövas – skola kunna
hävda vår nationella slagkraft.35

Björcks argumentation för den nya satsningen är en smula oklar. Han
argumenterade för det nya och inte helt förankrade initiativet med hjälp av den
omhuldade idén om ett intimt samband mellan elit- och breddidrott. Verklig
breddidrott var ett grundvillkor för en framgångsrik elitidrott varpå han, om
man tar hänsyn till att de ur svensk synvinkel mycket framgångsrika olympiska
spelen i London just avslutats, förnekar detta samband med påståendet att verk-
lig breddidrott saknats i Sverige.36 Hur användbart argumentet om sambandet
mellan bredd och elit varit, framkommer av att det ett par år senare användes av
förvaltningsutskottet för att inför riksidrottsmötet argumentera omvänt. Goda
elitresultat sades skapa en ökad bredd, vilket var den väsentligaste uppgiften för
RF.37 Sambandet mellan elit- och breddidrott kunde alltså användas för att mo-
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tivera stöd till den elitinriktade verksamheten, eftersom den utgjorde en ut-
märkt propaganda för en ökning av motionsidrotten, samtidigt som det använ-
des för att motivera stöd för breddverksamhet som en förutsättning för att en
elit skulle utvecklas.

Till en början märktes inte mycket av MIK men man sände ut RF-
konsulenter i distrikten för att kartlägga hur idrottsutövningen såg ut i fören-
ingarna runt om i landet. När konsulenternas vedermödor sammanfattades
framträdde en inte alltför smickrande bild. Mycket talade för att det fanns plats
för andra och konkurrerande organisationer inom idrotten. Av konsulenternas
rapporter framkom nämligen att endast hälften av föreningarnas medlemmar
var aktiva och att föreningarna i huvudsak koncentrerade sina resurser på de
duktigaste tävlingsidrottande männen i senioråldern. Ungdoms- och motions-
idrottsarbetet kom i andra hand, och de föreningar som hade kvinnliga med-
lemmar saknade ofta arbetsprogram för dessa. På det stora hela ansågs omsor-
gen om medlemmarna vara ett försummat område.38

Fotbollen är dominerande nästan överallt. Ett glädjande undantag är bl.a. Möln-
torp, där fotboll ej får förekomma på idrottsplatsen… Tyvärr är det inte många för-
eningar som har någon av ovan nämnda avdelningar [ungdoms-, motions- och
damavdelningar]. Man har inte tid med andra än tävlingsidrottsmännen, det är ett
enda jäktande för att få fram en så god topp som möjligt. Och så skyller man på
ledarbristen.39

I tre av de idrottsföreningar jag besökte under denna tvåmånadersperiod har jag
mött ”Idrott åt alla”. Om jag ”åt alla” menar de som äro med i föreningen.40

De allmänna intrycken av besöken har visat att det går att fånga intresset bland ett
gäng idrottsgrabbar för synpunkter på idrottens grundidé. Det är litet svårare där
fotbollen fått rotfäste men även i dessa klubbar har man lyssnat märkbart intresse-
rat … Påfallande är att de klubbar, som helt domineras av fotbollen, har att uppvisa
en mycket sämre allmän standard på såväl ledare som aktiva. De individuella
idrotterna framskapar avgjort bättre, sundare och öppenhjärtigare typer. Framfö-
rallt mindre bortskämda.41

Sammantaget tyder konsulenternas uppgifter på att det låg åtskilligt i den kritik
som riktats mot RF.42 I slutet av 1940-talet organiserades idrotten inom RF av
män och för de män som ville tävla.

I samband med att MIK skulle etableras vände man sig också till RF:s
poliklinikkommitté för att få medicinska synpunkter. I den PM som poliklinik-
kommittén sände till RF finner man, att det från idrottsläkarhåll fanns betänk-
ligheter gentemot att stora delar av befolkningen skulle engageras i idrottsutöv-
ning. Svaret från kommittén kan betecknas som tvekande: att få människor som
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tidigare inte idrottat att börja idrotta var inte problemfritt. Från kommitténs
sida förespråkades därför:

➢ läkarundersökning för alla, men särskilt viktig för utövare över 40 år,

➢ att motionsidrott inte borde bedrivas i tävlingsmässig form,

➢ att lagbollspel inte borde utövas av dem som var över 50 år och att en tids-
begränsning motsvarande hälften av den normala tiden borde införas och

➢ att vid rekommendation av idrottsgrenar borde hänsyn tas till såväl gre-
narnas motionsvärde som rekreationsvärde i förhållande till utövarens dag-
liga verksamhet.

Enligt kommittén hade bordtennis, bowling, golf, konståkning och varpa över-
vägande rekreationsvärde medan badminton, bandy, cykel, fotboll, fäktning,
gymnastik, gång, handboll, friidrott, kanot, orientering, rodd, simning, skid-
löpning, skridskoåkning och tennis dessutom hade ett motionsvärde. Alla
idrottsgrenar, med undantag av fotboll, kunde enligt kommittén utövas av så-
väl kvinnor som män. Bland de idrottsgrenar som inte utövades inom RF an-
sågs squash, korgboll, volleyboll och fjällvandring ha stort motions- och rekrea-
tionsvärde medan ridning, segling och skytte framför allt hade rekreations-
värde.43

Hur ställde sig Korpförbundet till RF:s nya kommitté? Det finns en del
som talar för att kommittén faktiskt bemöttes positivt. Arbetsfältet påstods vara
så stor och viktigt att det fanns plats för alla som ville göra en insats och organi-
sationerna sades rikta in sig mot olika medborgarkategorier. RF kunde alltså nå
många motionsbehövande som Korpförbundet inte kunde nå och vice versa.
För att kommittén bemöttes negativt talar först och främst att erkännandet av
att man arbetade för det gemensammas bästa har en tendens att skjutas i bak-
grunden när knappa resurser ska fördelas och att kommittén hade sjösatts utan
att korprepresentanterna i RF:s korporationsidrottskommitté informerats i för-
väg.44 Det hela sammantaget talar för att de negativa argumenten vägde över.
RF:s nya kommitté välkomnades endast utåt av Korpförbundet.

I november 1951 beslöt MIK att informera RF:s förvaltningsutskott om att
den verksamhet kommittén bedrivit skulle avslutas och att man ställde sina plat-
ser till förfogande. MIK beskrevs som en försöksverksamhet. Det fortsatta
motionsidrottsarbetet inom RF borde enligt kommittén bedrivas av represen-
tanter för specialförbunden. Dessa borde samarbeta med varandra när de be-
drev motionsidrottsaktiviteter och en framtida kommitté kunde förväntas ha
som huvudsyfte att propagera för olika former av breddidrott.45 MIK:s öde bär
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stora likheter med det öde som drabbade RF:s propagandakommitté på 1920-
talet.46 Ett öde som visar på tävlingsidrottens hegemoniska position inom RF.

Hur bör den verksamhet som bedrevs av motionsidrottskommittén sam-
manfattas? Vad var det man främst hade åstadkommit under de fyra år man fun-
nits? Helt klart tycks vara att det var under denna period, som motionsidrott
verkligen blev en aktivitet som upptog RF-ledningens intresse. MIK hade delat
ut visst finansiellt stöd till specialförbund för att dessa skulle genomföra
motionsidrottsarrangemang. Det var framför allt förbunden för gång, handboll
och varpa som drog nytta av detta understöd. Under perioden 1947–1950 hade
kommittén haft 84 900 kronor till sitt förfogande. Av dessa medel hade hälften,
42 000 kronor, använts för att stödja olika motionsaktiviteter: 20 550 hade gått
till Gångförbundet, 12 800 till Handbollförbundet och 7 300 till Varpakast-
ningsförbudet. Lejonparten av det övriga anslaget hade använts för att arrang-
era konferenser.47

Ett av få offentligt synliga resultat av motionsidrottskommitténs verksam-
het var Bertil Falconers med fleras skriftliga bidrag i Svensk Idrott under 1949. I
en rad artiklar gavs praktiska tips om lämpliga motionsidrottsgrenar, till exem-
pel: långfärdsskridskor, husmorsgymnastik, gång och simning.48

En effekt, om än indirekt, av RF-ledningens satsning på motionsidrotten
kunde ses i den handbok som RF gav ut 1949. I den sades att 90 procent av all
idrottsutövning inom RF utgjordes av motionsidrott.49 Detta var något helt nytt
om man jämför med den handbok som gavs ut sex år tidigare.50 I den nämndes
inte med ett ord att motionsidrott var en viktig del av den idrott som utövades
inom RF. Hur kunde det komma sig att motionsidrott på så kort tid kom att bli
den överlägset största aktiviteten inom RF? Motionsidrottskommittén hade inte
uträttat speciellt mycket. Det är inte troligt att det rörde sig om en förändring
av de aktiviteter som faktiskt utövade men man finner en förändring beträf-
fande ordval. Ett nytt sätt att tala om idrott och nyttan av idrott hade uppstått
under de mellanliggande sex åren. Det framstår som uppenbart att skrivningen
kom till för att inför omvärlden visa upp att den idrott Korpförbundet sades sig
vilja sysselsätta sig med var något som till stor del redan utövades inom RF. En-
ligt en barmhärtig tolkning av RF:s agerande var den viktigaste effekten av MIK
att ett mer flexibelt idrottsbegrepp etablerades inom organisationen. En krass
tolkning av RF:s agerande blir istället att RF var en smula osportsligt och endast
försökte utnyttja sin egen storlek och ordens och begreppens makt över tanken.

Ett tecken på att ett idrottsbegrepp med vidgat innehåll höll på att etable-
ras under slutet av 1940-talet var att de av RF:s specialförbund skapade främ-
jandena för cykel, gymnastik, rodd och simning tillsammans med Skid-
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främjandet under hösten 1947 beslöt att bilda en samverkansorganisation, De
arbetande främjandeorganisationernas samarbetsnämnd. Organisationen skulle
ha till uppgift att handlägga frågor som ansågs vara av gemensam natur. Avsik-
ten var att de anslutna organisationerna skulle lämna varandra stöd vid förhand-
lingar med statsmakterna samt med statliga och kommunala myndigheter.
Dessutom skulle samarbetsnämnden företräda organisationerna vid överlägg-
ningar med utanför nämnden stående organisationer.51

Främjandeorganisationernas beslut att bilda en samarbetsnämnd sågs inte
med blida ögon av RF. När den nybildade nämnden diskuterades i överstyrelsen
fastslogs att man i framtiden med kraft skulle hävda RF:s centrala ställning, när
det gällde prövning och fördelning av statsmedel för idrott och fysisk fostran.
Eric Lindé uttrycker till och med åsikten att bildandet av en dylik organisation
var att betrakta som illojalt.52

Enligt RF:s VD Ernst Råberg hade samarbetsnämnden troligtvis bildats
på grund av att RF:s förvaltningsutskott i ett remissyttrande avstyrkt att Skid-
främjandet skulle få anslag ur Fonden för idrottens främjande. Det hade man
gjort eftersom man ansåg att stöd till dessa skulle lämnas ur Fonden för frilufts-
livets främjande.53 När man läser RF:s yttrande blir man inte förvånad över att
främjandeorganisationerna kände sig manade att bilda en organisation som
skulle tillvarata deras intressen. Tron på att RF skulle verka för deras sak måste
ha fått sig en törn.54 Det är troligt att främjandeorganisationerna ansåg att RF
brutit mot en outtalad arbetsdelning mellan organisationerna i och med att man
började arbeta med att främja motionsidrott inom den egna organisationen.
RF:s nyupprättade motionsidrottskommitté var ur främjandeorganisationerna
synvinkel inte ett bålverk mot korpidrotten utan ett försök att ta över en form
av fysisk aktivitet som varit främjandenas angelägenhet under åtminstone ett
decennium.

Samarbetsnämnden sökte även kontakt med Korpförbundet och det be-
slutades att en kontaktman från respektive organisation skulle närvara som ad-
jungerad ledamot då respektive arbetsutskott behandlade frågor som låg inom
båda organisationernas intressesfär. Till Korpförbundets kontaktman utsågs
Åke Svahn och som samarbetsnämndens Skidfrämjandets Svante Fleetwood.55

Frågor, som föranledde ett ömsesidigt deltagande från de båda
sammanslutningarna, dök dock inte upp speciellt ofta. Ett undantag utgjordes
av MIKA-kampanjen 1953 (se avsnitt 5.1.1 nedan) då företrädare för Korp-
förbundet och Skidfrämjandet möttes för att diskutera den uppkomna situa-
tionen.
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3.3 Förhållandet mellan RF och Korpförbundet
I direkt anslutning till att den nationella korporganisationen bildades sändes
ett telegram till ordföranden i RF:s förvaltningsutskott. I detta framfördes för-
hoppningar om ett gott samarbete mellan de båda riksorganisationerna:

Svenska Korporationsidrottsförbundet, som bildats i kväll, sänder Eder sin hjärt-
liga hälsning och sitt tack för visad välvilja och förståelse. Från förbundets sida skall
ingen möda lämnas osparad för att åstadkomma ett gott samarbete med Eder och
Edra organisationer till den svenska idrottens gagn.56

Den första gången frågan om korpidrott på allvar hade tagits upp inom RF var
i juni 1942, då en rapport om överläggningar för att komma till rätta med träng-
sel på idrottsplatserna i Stockholm, främst för fotbollens vidkommande, läm-
nades. RF:s förvaltningsutskott tillsatte en kommitté för att närmare utreda frå-
gan. Kommittén avslutade sitt arbete i november 1943 och kom att konstatera:

Det vore lyckligast, om all idrottsutövning kunde inrangeras i RF, och att korpora-
tionsidrotten erhöll en sådan organisation, att ett friktionsfritt samarbete med RF:s
organisationer möjliggöres. Vissa utsikter härför torde förefinnas, om SF [special-
förbund] i samförståndets tecken söka samarbete med de utanför RF stående
korporations- och motionsidrottsföreningarna.57

Inom kommittén hade även möjligheten av att skapa ett specialförbund för
korpidrott inom RF diskuterats, men en majoritet av ledamöterna hade ansett
att korpidrottsfrågorna borde lösas inom RF:s specialförbund.58

Vid överstyrelsens sammanträde i april 1945 var den nybildade riks-
organisationen givetvis uppe till diskussion. RF-ledningen kom fram till att det
var av betydelse för idrottens framtid i Sverige att man fann lämpliga former
för ett gott och fruktbart samarbete.59 Ett första officiellt möte mellan repre-
sentanter för de båda förbunden hölls i juni 1945. Båda organisationerna före-
träddes av sina ledande representanter. På mötets dagordning stod frågan om
Korpförbundet skulle förbli ett eget förbund eller träda in i RF som ett special-
förbund. Om korpförbundet gick upp i RF var tanken att dess ställning skulle
bli densamma som Skolidrottsförbundets, det vill säga ett förbund som orga-
niserade en bestämd kategori av människor och inte en speciell form av idrotts-
utövning, vilket var den gängse organisationsstrukturen inom RF. Under mö-
tet diskuterades även ekonomiska frågor, tävlingar och tävlingsbestämmelser,
organisationsfrågor på det lokala och regionala planet, idrottsmärken samt
amatör- och bestraffningsbestämmelser. Det beslutades att RF och Korp-
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förbundet skulle utse varsin ledamot som på grundval av vad som diskuterats
skulle utarbeta ett förslag till avtal för Korpförbundets eventuella anslutning
till RF.60

RF:s representanter lät under mötet även meddela att handelsministern,
Bertil Ohlin, lovat att ställa sig förstående till anslagsäskanden från RF:s sida
som kunde motiveras av Korpförbundets anslutning till RF och dess verksam-
het.61 Redan ett par månader efter korpförbundets bildande hade alltså RF, trots
en tidigare avvisande inställning, fattat beslut om att undersöka förutsättning-
arna för skapandet av ett specialförbund för korporationsidrott inom RF. Vad
berodde det på? Var orsaken att RF:s ledning svängt i sin syn på korpidrotten
och ansåg att den borde finnas inom RF som ett specialförbund eller berodde
det på att man ansåg att idrottsrörelsens organisatoriska enhet var viktigare än
en organisationsstruktur med specialförbund som ansvarade för varsin idrotts-
gren? Med tanke på hur RF agerade under de kommande decennierna är det
inte speciellt vågat att hävda att den förändrade inställning till korpidrottens
plats inom RF-komplexet berodde på att man ansåg att den organisatoriska en-
heten var viktigare än organisationsstrukturen med specialförbund som ansva-
rade för sin idrottsgren.

Efter diskussioner inom respektive förbund beslutades att Korpförbundet
inte skulle anslutas till RF utan istället knytas till RF genom en ständig kom-
mitté, RF:s korporationsidrottskommitté. Till medlemmar i kommittén utsågs
Korpförbundets arbetsutskott samt två representanter från RF, C. A. Ledin och
Einar Råberg.62 Kommittén skulle fungera som organ för handläggning av ge-
mensamma frågor och verka för ett ur idrottens synpunkt gagnande samarbete
mellan organisationerna. I den överenskommelse som träffades mellan RF och
Korpförbundet slogs det fast att Korpförbundet skulle undvika att använda be-
nämningar som var alltför lika dem som användes inom RF i sin organisation.
Tävlingar skulle helst vara utformade enligt de bestämmelser som gjorts upp
inom RF:s specialförbund. RF och Korpförbundet skulle ömsesidigt respektera
varandras bestraffningsåtgärder.63

Från korphåll var man inte mån om att ansluta sig till RF. Förbundet lärde
sig omgående att uppskatta sin självständighet, en självständighet man var oro-
lig att mista om man blev ett specialförbund inom RF. Argumentet mot en RF-
anslutning var att förbundets motionsinriktning riskerade att skjutas i bakgrun-
den av RF:s mer tävlingsinriktade verksamhet.

När mötena inom korporationsidrottskommittén startade under 1947 ville
korprepresentanterna förändra kommitténs sammansättning. Enligt ordfö-
rande Anderson borde kommittén vara sammansatt av lika antal representanter
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från båda organisationerna. Det skulle leda till att resultatet av en överläggning
skulle bli jämförbart med en avtalsförhandling. En typ av förhandling som of-
tast var moraliskt bindande.64 Förslaget om lika antal representanter i kommit-
tén kom också att accepteras av RF:s förvaltningsutskott.65

Gränsdragningar kom att uppta mycket tid när de båda organisationerna
försökte definiera förbundens verksamhet i förhållande till varandra. Vilken typ
av idrott var det som man skulle syssla med inom den egna organisationen? Vil-
ken typ av idrott var den andra organisationens domän? När den frågan tycktes
besvarad dök frågan om vilken typ av idrott man verkligen sysslade med upp.
Sysslade man verkligen med den idrottsutövning som man sade att man stod
för? Från RF:s sida uttrycktes tidigt önskemål om en tydlig gränsdragning mel-
lan RF-idrott och korpidrott, idrott och motionsidrott. RF:s önskemål var att
Korpförbundet skulle göra som sina norska kollegor och enbart sysselsätta sig
med motionsidrott, vilket man 1947 ansåg innebära idrottsutövning som sak-
nade tävlingsinslag. Från korphåll framhölls att man hade diskuterat det men
att man ännu inte var på det klara med hur man ville ha det.66

Argumentet att tävlingsmomentet inte hade i motionsidrott att göra kom
att användas från RF-håll, när kritik riktades mot utanför RF stående organisa-
tioners verksamhet. När de anordnade tävlingar ansågs de göra intrång på RF:s
revir. Om argumentet att tävlingsmomentet inte hörde hemma inom motions-
idrotten var sant, så är det svårt att föreställa sig hur 90 procent av den verksam-
het som bedrevs inom RF var att hänföra till motionsidrotten.

Bland de konflikter som uppstod, där den ena organisationen ansågs gå in
på den andras territorium eller inte respekterade den andras beslut, kan några
nämnas och framhävas. Så väcktes ont blod exempelvis när RF:s förvaltnings-
utskott 1956 beslöt att anta Motionsserien i Stockholm som medlem i RF som
en förening67 liksom när RF inte respekterade Korpförbundets bestraffnings-
beslut.68 Kraftigt ifrågasattes också Sport 60:s direktinbjudning till korp-
klubbarna69 och RF:s satsning på MIKA, vilket sågs som ett försök att tränga sig
in på ett område där såväl Korpförbundet som Skidfrämjandet redan hade eta-
blerat sig.70 I andra riktningen uttalade RF:s specialförbund missnöje med att
korporationsidrottsrörelsen ägnade sig åt andra uppgifter inom idrotten än den
rena korporationsidrotten, till exempel familjemotion.71 Sin plats i detta sam-
manhang har även det hetsiga meningsutbyte som utspelade sig om Östersunds
Korporationsidrottsförbund vintern 1958.72

Arbetet med att sprida motionsidrottens välsignelser till befolkningen för-
flöt således inte friktionsfritt. Över huvud taget kom förbundens samexistens
att kantas av konflikter. Vid riksidrottsmötet 1948 kom debatten att domineras
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av korpidrotten. Korpförbundet hade under sina första verksamhetsår expan-
derat snabbt. På vissa håll i landet hade det kommit att uppfattas som en allvar-
lig konkurrent till den mer etablerade RF-idrotten. Den som kom att hamna i
skottgluggen för den kritik som riktades mot Korpförbundet var dess ordfö-
rande Carl Albert Anderson, som i egenskap av ordförande för Gymnastik-
förbundet samt medlem av RF:s överstyrelse deltog vid mötet. Mötesdeltagarna
framförde kritik mot korpidrotten på flera punkter. Korpförbundet hade över-
gett motionstanken och bedrev istället tävlingsidrott på samma sätt som de re-
dan etablerade RF-förbunden. Denna typ av idrottsutövning var dessutom häl-
sovådlig för deltagarna, då många äldre och otränade lockades att delta i Korp-
förbundets tävlingar och matcher. Det var också fel att RF-idrottare i vissa orter
fick delta i korpidrotten. Sist och slutligen var det oacceptabelt att Korp-
förbundet planerade att införa egna idrottsmärken som konkurrerade med
RF:s.73

Frågan om idrottsmärken hade diskuterats vid riksidrottsmötet och inom
RF:s korporationsidrottskommitté redan ett år tidigare. Det hade handlat om,
huruvida Korpförbundet skulle skapa egna motionsidrottsmärken eller samar-
beta med RF:s motionsidrottskommitté och hur korpidrottsföreningarnas pro-
paganda för RF:s idrottsmärke skulle utformas. Den innebar nämligen admi-
nistrativa problem i och med att korpföreningarna var tvungna att gå genom
RF:s byråkrati när de befordrade idrottsmärket, och vinsten från märkes-
försäljningen kom därigenom inte korpidrottsföreningarna till godo.74

När Anderson gick i svaromål mot kritikerna medgav han att Korp-
förbundet anordnade tävlingar. Det berodde på att man inte ansåg det möjligt
att skapa intresse för verksamheten om man helt avstod från tävlingsmomentet.
Man arbetade dock med att styra utvecklingen bort från tävlingsidrotten. De
idrottsmärken Korpförbundet avsåg att lansera var till skillnad från RF:s idrotts-
märken inga prestationsmärken utan hade karaktären av deltagar- eller propa-
gandamärken. Korpförbundet hade visserligen fattat beslut om att lansera ett
motionsmärke men skjutit dessa planer på framtiden, bland annat beroende på
att man funnit bestämmelserna för detta ligga alltför nära dem för RF:s märke.
Till sist höjde han ett varningens finger mot dem som kritiserade Korp-
förbundet på ett i hans tycke alltför hårt sätt. Det avtal som träffats mellan RF
och Korpförbundet hade ingåtts mellan två parter och det var därför viktigt att
båda dessa gjorde sitt bästa för att samarbetet skulle löpa friktionsfritt.75

Att Korpförbundet angreps på riksidrottsmötet 1948 är inte så märkligt.
Detta år hade RF för första gången på allvar försökt definiera sig som främjare
av motionsidrott genom att motionsidrottskommittén börjat sitt arbeta inom
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organisationen (se avsnitt 3.2 ovan). Det är också helt naturligt att flera av RF:s
specialförbund blev oroliga när Korpförbundet ville lansera idrottsmärken.
Under andra världskriget hade flera av RF:s specialförbund lanserat rena del-
tagarmärken, märken som hade visat sig vara lönsamma. Idrottsmärkesmark-
naden var en viktig intäktskälla för många förbund och då var det naturligt att
de, som redan fick del av intäkterna, inte ville dela dem med fler aktörer.76

Året därpå förbättrades förhållandet mellan organisationerna och hösten
1949 beslöt deras årsmöten att ge representanterna i RF:s korporationsidrotts-
kommitté i uppdrag att försöka åstadkomma ett förslag för hur Korpförbundet
skulle anslutas till RF.77 Vid korporationsidrottskommitténs sammanträde i
november 1950 säger protokollet att de kommitterade beslöt att inför sina riks-
organisationer enhälligt förorda att Korpförbundet skulle anslutas till RF efter i
stort sett samma bestämmelser och former som för Skolidrottsförbundet.78

Detta beslut ville Hans Karlsson inte kännas vid när protokollet skulle justeras.
Enligt Karlsson var protokollet alltför kategoriskt skrivet då det ännu fanns
många oklarheter och motsättningar. Från Korpförbundets sida ville man att
detaljerna skulle klargöras innan man började diskutera ramarna för en anslut-
ning till RF.79

Under de förhandlingar som följde kom Korpförbundet att uppvisa ett allt
mindre intresse för en fastare knytning till RF och började istället betona sin
särart i förhållande till RF-idrotten. Det tycks som om man var nöjd med den
rådande situationen och därför inte fann anledning att förändra förhållandet
mellan organisationerna. När det fördjupade samarbetet med RF diskuterades,
intresserade man sig också mest för vilka fördelar man skulle kunna uppnå, om
man valde att ge upp sin frihet och i stället underordna sig och ingå i RF-sfä-
ren.80 I ett direktiv till förhandlarna hette det:

Förbundsstyrelsen uppdrager åt förhandlingsdelegerade att söka erhålla konkreta
uppgifter om vilka fördelar Korporationsidrottsförbundet kan erbjudas som kom-
pensation därest förbundet uppgiver sin nuvarande fria och självständiga verksam-
hetsform.81

När detta uttalande lästes upp vid korporationsidrottskommitténs samman-
träde, uttryckte RF:s representanter sin sorg över att ett dylikt aktstycke hade
hamnat på deras bord. De kunde på grund därav inte återvända till sina upp-
dragsgivare med någon optimistisk syn på förhandlingarna. Dock begärde RF
att Korpförbundet närmare skulle precisera sina främsta önskemål.82

Den gemensamma kommittén tycks därefter inte ha sammanträtt förrän i
oktober 1952, då RF:s VD Torsten Wiklund lade fram ett förslag om att Korp-
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förbundet skulle anslutas till RF. Förslaget kan ses som en eftergift från RF:s
sida. Det innebar att RF:s motionsidrottsresurser skulle tillfalla Korpförbundet
med anslag och allt, att lokalförbunden skulle kunna fortsätta samarbeta som
tidigare och att Korpförbundet liksom tidigare skulle kunna söka statsanslag
direkt från regeringen. Korpförbundet beslöt dock, då motståndet mot ett sam-
gående sades vara massivt inom organisationen, att tacka nej till att uppgå i RF
enligt förslaget och meddelade samtidigt att man inte hade för avsikt att gå upp
i RF under en överskådlig framtid.83

Korpförbundet tackade inte bara nej till erbjudandet om att gå med i RF,
man plockade dessutom fram tvivlarkortet när det stod klart att de båda organi-
sationerna även i fortsättning skulle komma att stå åtskilda. I tidningen Sport
för alla publicerades en stor intervju med författaren Ivar Lo-Johansson, där det
framgick att han fortfarande tvivlade på tävlingsidrotten men att han var sym-
patiskt inställd till Korpförbundets arbete med att ge idrotten nytt innehåll.84

Korpförbundets ställningstagande väckte missnöje inom RF, speciellt som
man från korphåll inte presenterat något motförslag till det förslag RF lagt fram.
Samarbetet inom korporationsidrottskommittén låg också nere under de föl-
jande åren. Förbunden enades dock om att den överenskommelse som träffats
mellan dem 1946 skulle fortsätta att gälla.85 Missnöjet med Korpförbundets age-
rande från RF:s sida blev mycket tydligt vid det överstyrelsesammanträde som
följde på förbundets besked.86

Förhållandet mellan de två nationella idrottsorganisationerna RF och Korp-
förbundet var av betydelse för hur motionsidrotten i Sverige organiserades un-
der de 30 år som Korpförbundet var ett självständigt riksförbund. Carl Albert
Anderson lär ha känt sig kränkt av den behandling korpidrotten fick från le-
dande RF-håll under 1940-talet. RF ansågs ha agerat enligt tron att korpidrott
var en dagslända som snabbt skulle självdö. Denna inställning och därav följ-
ande uppträdande innebar att Carl Albert under hela sin livstid å det starkaste
motsatte sig att Korpförbundet skulle gå upp i RF.87 Denna inställning delades
av den mångårige VD:n Henry Ohlson.88 Det sätt, på vilket förhållandet mel-
lan RF och Korpförbundet utvecklades under de kommande 30 åren, talar för
att Carl Albert och andra i hans generation verkligen motsatte sig en anslutning
av Korpförbundet till RF.

Under sina första 20 år som riksorganisation utvecklades Korpförbundet
från att ha omfattat åtta lokalförbund vid starten 1945 till att år 1964 omfatta 153
lokalförbund samt ett antal direktanslutna korporationer och idrottssamman-
slutningar. Under samma period hade RF:s specialförbund tredubblat antalet
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medlemmar från 555 761 medlemmar 1945 till 1 633 522 år 1964. Det rörde sig
dock inte enbart om en tillväxt inom RF-idrotten. Under de första 20 åren efter
andra världskriget togs 22 nya specialförbund upp i RF-familjen. Andelen av
statens anslag till idrotten som gick till Korpförbundet ökade från 4 procent
1950/51 till 5,8 procent 1960/61.89

Exakt hur stor Korpförbundets verksamhet har varit är svårt att uttala sig
om, då man inte hade några individuella medlemmar. Förbundet bedrev dock
en omfattande verksamhet och antalet starter i lokalförbundens aktiviteter över-
steg en miljon 1958, och under alla omständigheter hade man lyckats etablera
sig som ett ideologiskt och faktiskt idrottsalternativ till den i mångas ögon allt-
för tävlingsinriktade RF-idrotten. Det skedde till stor tack vare det nära samar-
bete med försäkringsbolaget Folksam (se kapitel 6), där man ville visa att en
måttfullt utövad idrott hade en viktig samhällelig uppgift att fylla. Korpför-
bundet lyckades formulera en uppgift som idrotten hade att fylla, en uppgift
som man dessutom hävdade hade negligerats av RF-idrotten, som förblindats
av den spektakulära tävlingsidrotten, och därför måste fyllas av utanför RF stå-
ende idrottssammanslutningar.90

3.4 Gymnastikförbundet blir ett specialförbund
bland andra

Med vajande fanor och klingande spel blåstes 1949 års Lingiad in. Med sänkta fa-
nor och sorgmusik sattes punkt för 1949 års Lingiad. På några få månader har en i
sig själv stolt idé bidragit att bringa dess skapare till ett förtvivlans steg. Om moti-
vet till den direkta handlingen går kannstöperierna men endast otillräckliga speku-
lationer kan tyda det direkta skälet till dödssprånget.91

Med hänsyn till vad som framkom i kapitel två framstår det som självklart att
Gymnastikförbundet skulle komma att spela en framträdande roll inom
motionsidrottsfältet under efterkrigstiden. Under mellankrigstiden hade för-
bundet varit den främsta företrädaren för fysiska aktiviteter som ett medel för
att förbättra folkhälsan ur såväl praktisk som ideologisk synvinkel. Gymnastik-
förbundet innehade också en särställning inom idrottsrörelsen. Rent formellt
var det endast ett specialförbund inom paraplyorganisationen RF. Samtidigt
gjorde man anspråk på att vara jämställt med hela den övriga idrottsrörelsen.
Det kunde som enda specialförbund på egen hand gå till regeringen med sina
anslagsäskanden istället för att som övriga förbund gå genom RF:s centrala för-
valtning. Allt detta förändrades under hösten 1949.
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Fyra år tidigare hade Gymnastikförbundet i samarbete med Sveriges Lä-
karförbund genomfört någonting ditintills okänt inom svenskt idrottsliv. Till-
sammans genomförde de en kampanj, Hälsokampanjen 1945. Det var en kam-
panj vars syfte var att aktualisera hälsans problem för den stora allmänheten på
ett nytt sätt. En viktig orsak till förbundens beslut att arrangera kampanjen var
samhällets ökade engagemang för medborgarnas hälsa. Enligt en uppsats av
nationalekonomen Sven Rydenfelt, som publicerades i tidskriften Friskt folk
1943, kostade sjukdom och ohälsa samhället två miljarder kronor årligen i di-
rekta och indirekta kostnader.92 Dessa kostnader var dessutom i stigande. Det
fanns således starka skäl för en satsning på den förebyggande hälsovården.93

Med den planerade hälsokampanjen syfta arrangörerna sålunda till att efter delvis
nya linjer med utnyttjande av modern propaganda aktualisera själva hälsans pro-
blem för den stora allmänheten. Det har nämligen gång på gång visat sig, att hälsan
för den stora allmänheten i regel icke är något problem förrän i det ögonblick, då
individen drabbas av sjukdom eller olycksfall. Då först upptäcker man i regel, att
hälsan för varenda människa är ett personligt problem av den mest allvarliga karak-
tär. Men då kan det i många fall redan vara för sent att göra den upptäckten; skadan
kan i många fall redan vara skedd under det att den möjligen skulle ha kunnat und-
vikas eller i varje fall uppskjutas om vederbörande i tid fått sin uppmärksamhet
riktad härpå.

Hälsokampanjen vill alltså med andra ord med utnyttjande av den moderna
propagandans alla tillbuds stående medel söka göra klart för den stora allmänhe-
ten, att man med sund livsföring verkligen har möjlighet att stärka sin hälsa och sin
motståndskraft mot sjukdom. Och vidare vill arrangörerna också under
hälsokampanjen söka lämna upplysningar om, vilka hjälpmedel vetenskapen och
vårt samhälle nu tillsammans lyckats åstadkomma för att söka bota de sjukdomar,
som trots all försiktighet och alla förebyggande åtgärder i alla fall kunna drabba
oss.94

Det var många ämnen man ville informera allmänheten om: hälsoproblemet
för den enskilde, familjer och samhället, sund föda och sunda vardagsvanor,
arbetshygien och bostadshygien, fritidens rätta utnyttjande för skapandet av
bättre andlig och kroppslig hälsa, fostran till hälsa och kampen mot folksjuk-
domar.95 Kampanjmakarna närmade sig, som framgår av exemplen på typ-
föredrag, hälsan från en mängd olika infallsvinklar, men de måste trots detta ses
som omfattande ett minimalistiskt hälsobegrepp. Från början hade kampanjen
planerats till 1943, men på grund av problem med finansieringen kom det att
dröja till 1945 innan den kunde förverkligas.96

Det råder inget tvivel om att kampanjmakarna hade rätt, när de hävdade
att kostnaderna för sjukdom och ohälsa var i stigande. De bästa jämförelsesiffror
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som finns tillgängliga berör kostnaderna för hälso- och sjukvårdsändamål 1928

och 1947, vilka mellan åren steg från 82,49 till 544,29 miljoner kronor.97 Det är
emellertid svårt att med bestämdhet säga något om i vilken utsträckning
kostnadsökningen berodde på en medveten utbyggnad, förbättring och effekti-
visering av vården samt en allmän prisökning (levnadskostnadsindex hade sti-
git med nästan 43 procent under perioden) i förhållande till ett ökat utnyttjande
av hälso- och sjukvård beroende på att befolkningen blivit i sämre skick.

I Gymnastikförbundets självbild ingick att man var en folkrörelse för folk-
hälsans höjande. Med folkhälsokampanjen fick förbundets självsyn reell sub-
stans. I och med att kampanjen var det första direkta samarbetet mellan läkar-
nas riksförbund och ett av idrottens, hade man tagit steget från att vara en orga-
nisatör av fysiska aktiviteter till att bli allmänt folkhälsouppfostrande. Man ge-
nomförde en kampanj som inriktades på omvårdnad av de friska.

När kampanjen drogs igång bildades ett medicinskt expertråd för att utar-
beta kampanjprogrammet, besluta om vilka ämnen som borde belysas, ta kon-
takt med lämpliga föredragshållare och författare av typföredrag. Totalt författa-
des 29 olika typföredrag av specialister inom hälsovårdens olika områden.98

Dessa gavs ut av Läkarförbundet med titeln Ett friskare folk när kampanjen av-
slutats, efter det att förbundet köpt äganderätten till dem från Gymnastik-
förbundet för 5 000 kronor.99 Genom att utnyttja de propagandakanaler som
fanns att tillgå: radio, tryck och massmöten skulle man försäkra sig om att nå ut
med sitt budskap till en så stor del av befolkningen som möjligt. I samband med
kampanjen utarbetade Agne Holmström även en filmsynopsis med titeln Livets
underfulla gåta. En hymn till livet, ungdomen och hälsan. Filmen kom så vitt
framkommit av min undersökning aldrig att produceras men en översikt över
vad den skulle innehålla visar på vad som ingick i folkhälsoprojektet, nämligen
hur människan skulle leva på ett riktigt sätt från vaggan till graven.100

I enlighet med kampanjens uttalade målsättning beskrevs kroppsövningar
som förebyggande hälsovård och att aktivt arbeta för att hålla sig frisk sågs inte
bara som en personlig angelägenhet utan också som en plikt gentemot med-
människorna.

Hälsan är en tillgång i livet, som inte kan överskattas. God hälsa i den mån den går
att förvärva är en plikt inte blott mot oss själva utan också mot våra medmänniskor
och mot samhället. Det är en plikt inte blott därför, att samhället – skolan – gett oss
möjlighet att stärka vår hälsa utan också därför, att man inte mer än alldeles nöd-
vändigt bör anlita samhällets sjukvård. Man kan också säga, att det är en plikt mot
fosterlandet att skaffa sig en god fysisk kondition. En dag kan en sådan komma att
krävas. Ja, det är en plikt mot kommande släkten att under ungdomsåren grund-
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lägga en god hälsa genom sunda levnadsvanor. Endast det folk, som har en sund
ungdom, kan bli ett friskt folk.101

Kroppsövningar gav människan reservkraft vilken gjorde den dagliga tillvaron
lättare och ökade förmågan att uthärda påfrestningar, vilket underlättade över-
vinnandet av sjukdom. Genom att tillförsäkra sig en större fysisk förmåga än
vad man normalt behövde utnyttja i det dagliga livet skulle dessutom hållningen
förbättras och livet kunna levas på ett mindre ansträngande sätt.

Alla människor använder i det dagliga livet ett flertal muskler bara för att hålla sig
upprätta. Om dessa muskler äro svaga måste större ansträngningar användas en-
bart för balansen än vad som är nödvändigt och hindrar utförandet av det egentliga
arbetet.102

När kampanjen sammanfattades kunde arrangörerna konstatera att över 1 000

lokalkommittéer hade varit engagerade, över 600 läkare, 240 skolkökslärarinnor
samt gymnastikdirektörer, tandläkare och veterinärer hade deltagit som före-
dragshållare utan ersättning. Typföredragen hade rekvirerats i en sammanlagd
upplaga på 15 037 exemplar, föredraget om sund föda hade dessutom distribu-
erats i en extraupplaga på 15 000. En broschyr till Sveriges skolbarn hade med
hjälp av Kooperativa förbundet tryckts i 850 000 exemplar och delats ut till
samtliga svenska skolbarn. Det medicinska expertrådets hälsoråd hade publice-
rats i över 100 dagliga tidningar. I kampanjkansliets pressklippsamling fanns
5 000 pressklipp som haft en sammanlagd upplaga på över 60 miljoner exem-
plar och praktiskt taget alla landets dags- och varanannandagstidningar hade
publicerat ett eller flera ledaruttalanden om kampanjen.103

Hälsokampanjen visar på och konkretiserar Gymnastikförbundets särart
inom RF-kollektivet. Förbundet hade satsat stora resurser på en kampanj som
inte hade någon direkt koppling till fysiska aktiviteter. För förbundet var det
inte tillräckligt att vara förvaltaren av det bästa systemet för att bygga upp en
god fysik hos varje individ. Det ville vara en folkrörelse i hälsans tjänst på både
det praktiska och teoretiska planet.

RF:s inställning till Gymnastikförbundets satsning på en bredare upplagd
hälsokampanj med få om ens några idrottsinslag var njugg. Förbundet lycka-
des inte få RF att centralt engagera sig i Hälsokampanjen 1945.104 RF-ledning-
ens inställning var att gymnasterna borde ägna sig åt att utöva gymnastik och
inget annat, då RF:s medlemsorganisationer inte skulle syssla med allmän-
förebyggande hälsoarbete utan med idrott. Annat folkhälsoarbete var något
som idrottsrörelsen inte skulle öda sina knappa resurser på.105 Efter förslag från
förvaltningsutskottet avböjde överstyrelsen att engagera sig i kampanjen trots
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att man sa att initiativet var lovvärt; det låg dock utanför den rent idrottsliga
verksamheten. Ordföranden i Gymnastikfrämjandet, Medicinalstyrelsens
generaldirektör Axel Höjer, var emellertid av den motsatte åsikten och poäng-
terade istället vikten av att gymnasterna vidgade sitt arbete för folkhälsans främ-
jande.106

Ett resultat av Hälsokampanjen var att Gymnastikförbundet inledde ett
samarbete med Korpförbundet under hösten 1945, det förbund som skulle
komma att ta över från Gymnastikförbundet som den främsta kritikern av RF-
idrottens insatser på motionsidrottsområdet under decennierna efter andra
världskriget. Tillsammans genomförde organisationerna kampanjen Hälsa ge-
nom gymnastik. Motiveringen för att genomföra arrangemanget hämtades di-
rekt från hälsokampanjen:

Utgångspunkt för denna gymnastikkampanj har bl. a. utgjort det under hälsokam-
panjen av medicinska experter framhållna faktum, att hållningsfelen nu utgöra vår,
näst tandröta, mest utbredda folksjukdom, som direkt och genom därmed sam-
manhängande följdsjukdomar vunnit en sådan utbredning, att förebyggande åt-
gärder äro i hög grad av behovet påkallade och härutinnan kan den frivilliga gym-
nastiken spela en mycket betydelsefull roll både när det gäller att förebygga upp-
komsten av hållningsfel samt då det gäller att motverka följderna av hållningsfel.107

Gymnastikförbundet och Korpförbundet fann varandra från första början.
Korpförbundet avsåg som framgick i avsnitt 3.1, att liksom gymnasterna eta-
blera sig som en organisation för folkhälsans främjande. Gymnastikförbundets
inriktning på det bredare och mer ideologiska arbetet för fysiska aktiviteter
gjorde att det var naturligt för korpidrottarna att söka samarbete med just
gymnasterna. Båda förbunden ägnade sig åt folkhälsoretorik och viss tävlings-
kritik. Samarbetet bör ha underlättats högst väsentligt av att Carl Albert Ander-
son var ordförande i både Gymnastikförbundet och Korpförbundet. De båda
organisationerna anordnade en massuppvisning i industrigymnastik tillsam-
man på Stadion i maj 1946.108 Korpförbundet övertog också det övergripande
ansvaret för företagsgymnastiken från Gymnastikförbundet 1950. Argumentet
för ansvarsflytten var att Korpförbundet hade naturliga förutsättningar att nå
ett bra resultat på arbetsplatserna genom att förbundet var uppbyggt just kring
arbetsplatser.109

RF:s inställning till hälsokampanjen ledde till en anmärkningsvärd replik-
växling vid det överstyrelsemöte, där beslutet att inte stödja kampanjen centralt
togs. Gymnastikförbundets Gustaf Lindstedt hävdade att orsaken till att
förvaltningsutskottet hade rekommenderat avslag på förbundets förfrågan var
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att det var just gymnasterna som var inblandade och att allt hade fått en annan,
positiv utgång om Läkarförbundet ensamt stått bakom kampanjen. Lindstedts
antydan om att beslutet berodde på att man från förvaltningsutskottets sida vill
hålla efter gymnasterna förnekades heller inte av förvaltningsutskottets ordfö-
rande Bo Ekelund. Ett visst stöd för sin satsning på ett brett upplagd folk-
hälsoarbete fick dock Gymnastikförbundet från regeringen genom att man till-
läts använda 15 procent av intäkterna från ett varulotteri till arbetsuppgifter på
hälsovårdens område.110

Allting talade för att Gymnastikförbundet skulle komma att spela en av
huvudrollerna inom idrottsrörelsen när motionsidrotten slog igenom på allvar
efter andra världskriget. Den övriga RF-idrotten hade med sina beredskaps-
kampanjer börjat nosa på den nya idrotten. Den var dock fortfarande i stor ut-
sträckning fast i en traditionell syn på vad idrott var och hur den skulle bedri-
vas. Man kan säga att den satt fast i ett tävlingsidrottstänkande med en rigorös
syn på vad föreningsidrott innebar.

I oktober 1949 tog Agne Holmström sitt liv. Denna handling kan ses som slutet
för en epok inom svensk kroppskultur. Holmströms tid som agitator för svensk
gymnastik markerade kulmen och i viss mån också slutpunkten för den mer
storvulna utvecklingen av den specifikt svenska gymnastiken i föreningsform.
Holmström hade som heltidsanställ generalsekreterare i Gymnastikförbundet
sedan 1930 varit den drivande kraften bakom de flesta av förbundets initiativ
för att bli, som man uttryckte det i sin både pretentiösa och i åtskilligt relevanta
självkaraktäristik, en folkrörelse för folkhälsans främjande. Holmström var även
huvudansvarig för den andra Lingiaden i Stockholm 1949. Ett internationellt
evenemang som inte bara innehöll gymnastikinslag som uppvisningar, kurser
och kongress utan även en gymnastik- och idrottsutställning, världssport-
utställningen. Utställningen genomfördes på kommersiell basis och utan
förhandsgarantier och tillräcklig planering, vilket ledde till att den slutade med
ekonomisk katastrof för det arrangerande Gymnastikförbundet. När ansvar
skulle utkrävas kom detta främst att drabba Holmström.111

Lingiaden 1949 var ett försök att upprepa den succé Lingiaden 1939 varit.112

Den planerade gymnastik- och idrottsutställningen i samband med Lingiaden
hade behandlats i RF:s överstyrelse i oktober 1948. Där hade ordföranden i ut-
ställningens arbetsutskott, Åke Svahn, redogjort för dess ändamål och omfatt-
ning. Han hade talat sig varm för utställningen. Enligt Svahn omfattade den
svenska sportindustrin 500 företag och sysselsatte 100 000 arbetare.113 Därmed
fanns förutsättningarna för att genomföra en världssportutställning ekonomiskt.
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RF:s överstyrelse hade heller inget att invända mot utställningen. En eventuell
förlust skulle dock inte komma att täckas med anslag ur Fonden för idrottens
främjande och om utställningen gav vinst, borde vinsten tillfalla fonden genom
att den skulle avräknas från det statsanslag som Lingiaden fått ur den.114

Det ekonomiska fiasko som utställningen gjort tvingade RF:s överstyrelse
att hålla ett extra sammanträde 3 augusti 1949. Orsaken till mötet var en begä-
ran från Gymnastikförbundet om ett lån på 500 000 kronor för att förbundet
skulle kunna åstadkomma en uppgörelse med fordringsägare i världssport-
utställningen. När förvaltningsutskottets förslag väl presenterades för över-
styrelsen hade summan gymnasterna behövde låna stigit till 600 000 kronor.
Gymnasterna fick lånet men Gymnastikförbundet blev tvunget att inordna sig
bland de andra specialförbunden inom RF och dess gamla rättigheter och till-
kämpade privilegier inom RF-kollektivet kom att upphöra.115

Den förändrade relationen till regeringen och det faktum att verksamheten
inom förbundet drabbades av den ekonomiska krisen påverkade givetvis
Gymnastikförbundets möjlighet att påverka hur motionsidrotten utvecklades i
efterkrigstidens Sverige. Förbundet kom aldrig att spela den huvudroll som man
hade kunnat förvänta sig med hänsyn till dess dittillsvarande verksamhet. För-
bundet kom att koncentrera sina insatser på det interna gymnastikarbetet och
att utveckla motionsgymnastiken. Den bredare folkhälsoagitationen trappades
ned, vilket bland annat innebar att Gymnastikfrämjandets årsbok slutade
komma ut och det övergripande ansvaret för företagsgymnastiken övertogs av
Korpförbundet. En viss roll kan även ha spelats av att den person, som framför
andra kom att drabbas när ansvar skulle utkrävas, var Agne Holmström. Holm-
ström hade varit den drivande kraften inom Gymnastikförbundet under de 30

expansiva år som föregått kraschen i leran på Gärdet sommaren 1949.
Gymnastikförbundets inriktning på det interna gymnastikarbetet innebar

inte att gymnastiken gick tillbaka som aktivitet. Förbundet återhämtade sig för-
vånansvärt snabbt från den svåra motgången116 och mellan 1949 och 1985 ökade
antalet organiserade gymnaster i stort sett kontinuerligt från 108 516 till
359 440.117 Efter 1949 arbetade man med att stabilisera den inre verksamheten i
långt högre grad än med extern propaganda. Gymnastik kom faktiskt att eta-
bleras som en allt populärare motionsaktivitet, en utveckling som fick hjälp av
insatser från organisationer utanför den etablerade idrottsrörelsen.

En av dessa aktiviteter var husmorsgymnastiken som startats i Konsum
Stockholms regi 1942 och blev en av den svenska idrottsrörelsens största och
mest oväntade succéer. År 1944 togs initiativet upp av Kooperativa förbundet
för att även husmödrarna runt om i landet skulle få möjlighet att delta. Vid star-
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ten hade 17 kvinnor deltagit och år 1966 hade husmorsgymnastiken vuxit till att
omfatta 70 000 gymnaster på 1 500 platser. År 1965 utgjorde de 55 procent av de
vuxna kvinnliga gymnasterna inom Gymnastikförbundet. När Konsum Stock-
holm och KF tog upp husmorsgymnastiken var målet att hjälpa husmödrarna
till ökad spänst, bryta deras isolering och ge dem omväxling i det i många fall
ensidiga hushållsarbetet. Gymnastiken var en modifierad form av motionsgym-
nastik med enkla övningar utan redskap och oftast till musik. Den var nära be-
släktad med sjukgymnastiken och många av dess rörelser var så avpassade att de
stärkte rygg och fötter.118

Den gränslinje, som funnits mellan de olika kroppsövningsformerna gym-
nastik och idrott under mellankrigstiden, kom också att tonas ned efter kriget.119

Gymnastiken miste sin särart och särställning men blev istället RF:s mest fram-
gångsrika motionsidrott. Gymnastikföreträdare tycks inte längre ha misstrott
idrott som den engelska sjukan och dess, i äldre gymnastikföreträdarnas ögon,
förhärligande av prestation, vilken ansågs leda till en ensidig specialisering och
tävlingshysteri. Tävlingstänkandet kom att breda ut sig även inom gymnasti-
ken, medan idéer om värdet av fysisk träning som rekreation och förebyggande
av ohälsa kom att etablera sig allt mer inom den övriga idrotten. Ett utrymme,
som motionsidrotten kunde träda in i, skapades där det tidigare funnits en klyfta
mellan två kroppskultursystem.

Hade då denna händelseutveckling någon betydelse för idrottsfältet? Den
hade som framgått ovan organisatorisk betydelse. Världssportutställningens ef-
terspel innebar att Gymnastikförbundets ställning inom RF-komplexet föränd-
rades. Det innebar också en förändring av inriktningen på det interna arbetet
inom förbundet som försköts från praktiskt gymnastikarbete och allmän pro-
paganda till att nästan uteslutande inriktas mot praktiskt gymnastikarbete och
specifik gymnastikpropaganda. Efterspelet bör dock också ha haft betydelse för
hur andra aktörer förhöll sig till idrottsutövning och idrott. Trots att källmate-
rial saknas och att det inte går att uttala sig kontrafaktiskt, inbjuder Gymnastik-
förbundets fall till spekulation om vilken betydelse det kan ha haft. En konse-
kvens av att gymnasterna anpassade sig till de andra specialförbunden var att
RF fick lättare att driva en gemensam linje och tala med en röst som företrädare
för organisationerna inom organisationen. Det bör ha stärkt RF:s ställning i
förhållandet till statsmakterna. Det blev lättare för dem att hysa förtroende för
RF som företrädare för hela paraplyorganisationen i och med att man höll sams
internt. Gymnastikförbundets fall stärkte alltså RF:s ställning som högsta
idrottsmyndighet. I och med att den interna spänningen inom RF lättade och
förbundets förhållande till fysiska aktiviteter blev mer homogent, fick å andra
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sidan utanför RF stående idrottsorganisationer en tydligare motpart att förhålla
sig till. Gymnastikförbundets anpassning till den övriga RF-idrotten innebar
alltså att det blev lättare för till exempel Korpförbundet att profilera sig i förhål-
lande till RF-idrotten. Det blev lättare att bunta ihop de fysiska aktiviteter som
bedrevs inom RF till en homogen aktivitet och hävda att den var att hänföra till
ett restriktivt idrottsbegrepp, vilket bör ha försvagat RF:s ställning som företrä-
dare för en samlad svensk idrottsrörelse. När för och emot vägts samman blir
slutsatsen att RF:s ställning stärktes i och med att Gymnastikförbundet blev ett
specialförbund bland de andra inom RF.

Gymnastikförbundets fall 1949 bör också ha haft betydelse för Korp-
förbundets agerande i förhållande till RF. Från korphåll var man inte mån om
att ansluta sig till RF då man fruktade, att man skulle mista sin självständighet
om man blev ett specialförbund inom RF. Behandlingen av Gymnastik-
förbundet när det hamnade i en krissituation kan inte ha gjort mycket för att
övertyga Carl Albert Anderson om att Korpförbundets självständighet på sikt
skulle garanteras, om man valde att bli en del av RF-komplexet.

3.5 Avslutande diskussion
Den idrottsutövning som rymdes under det paraply RF skapat var ursprungli-
gen rigoröst definierad som organiserad fysisk aktivitet, där den mätbara pre-
stationen var av överordnad betydelse. Under andra världskriget kom ett mer
flexibelt idrottsbegrepp att tillämpats av RF:s specialförbund. Frågan om mo-
tionsidrott och hur den skulle organiseras som en del av den idrott som bedrevs
av RF:s specialförbund, som hade varit en icke-fråga, kom att bli ständigt aktu-
ell inom RF-komplexet. Trots RF:s dominerande ställning inom den frivilligt
organiserade idrotten hade man inte försökt formulera ett idrottsbegrepp, som
talade om vilka typer av fysiska aktiviteter som var att betrakta som idrott. RF-
ledningen hade snarare valt att bortse från dylika frågor och koncentrerat sig
på den verksamhet som man bedrev och litat på dess inneboende attraktions-
kraft. En latent konflikt om resurser mellan olika typer av idrott tycks inte ha
bekymrat de ansvariga inom RF. De som ville etablera sig som oberoende orga-
nisatörer av fysiska aktiviteter kunde tack vare RF-ledningens ideologiska oin-
tresse göra det genom att definiera de aktiviteter de hade för avsikt att utöva
som ett alternativ till RF-idrotten, ett alternativ inte bara vad gällde aktivite-
terna utan även när det gällde mål med och effekter av idrottsutövningen. Den
tävlan om idrottsutövare som kom att utspela sig gällde i lika hög grad begrepp
och symboler som praktiker.



Sin egen hälsas smed

86

Huvudanledningen till att ett nationellt korpidrottsförbund bildades 1945

framstår vid första påseende som rent praktisk. För att den växande korp-
idrotten skulle kunna söka och få statsanslag var den tvungen att vara organise-
rad genom en riksorganisation. Det ökade antalet korpidrottsföreningar hade
dessutom gjort det önskvärt att skapa ett nationellt enhetligt regelverk för hur
korporationsidrotten skulle bedrivas. Samma utveckling hade skett inom den
civila idrotten runt sekelskiftet 1900. För att ett växande antal idrottsutövare
skulle kunna ha gemensamt utbyte krävdes gemensamma bestämmelser.

Det var emellertid inte enbart för att organisera en viss typ av idrottsutöv-
ning som förbundet skapades. Från första början hade man två tydligt uttalade
mål för sin verksamhet: att stärka folkhälsan genom att organisera en hälsosam
motionsidrott samt att stärka sammanhållningen på arbetsplatserna genom att
föra samman de anställda på idrottsplatsen. Genom att de anställda blev fris-
kare skulle produktionsbortfall på grund av ohälsa minska, samtidigt som en
ökad sammanhållning skulle leda till en ökad produktivitet. Förbundet hade
en samhällsförbättrande mission med sin verksamhet. Tack vare de aktiviteter
man ämnade bedriva skulle såväl samhälls- som företagsekonomiska vinster
göras.

Det nybildade förbundet valde, i och med att man betonade idrotts-
utövandets hälsofrämjade aspekter, att definiera den idrott man hade för avsikt
att bedriva i förhållande till den ledande idrottsorganisationen RF. Det gjorde
man genom att peka ut den idrott som bedrevs inom RF som en rigoröst defi-
nierad idrott, det vill säga man sade att RF sysslade med tävlingsidrott. Inom
RF hade man inte heller ägnat motionsidrotten någon större uppmärksamhet
före andra världskriget. En form av idrottsutövning, som blev den kanske
idrottspolitiskt viktigaste efter 1945, hade i stor lämnats över till olika främ-
janden. Korpförbundet blev, med sin klara koppling till det omgivande sam-
hället, en stark utmanare till den förhärskande organisationsstrukturen inom
svensk idrott. RF var inte längre den självklara organisatören av all idrottsutöv-
ning förbundet var intresserat av. Korpförbundet lanserade sig som motions-
idrottens företrädare vid en tidpunkt när de samhälliga förutsättningarna för
begreppets genomslag existerade.

Till skillnad från de konflikter, som tidigare funnits mellan Gymnastik-
förbundet och den övriga RF-idrotten, handlade det inte längre om oenighet
inom familjen. När Korpförbundet bildades skapades en organisation som inte
bara konkurrerade med RF om idrottsutövarna. Det var dessutom en organisa-
tion som sedan den väl etablerats inte visade något större intresse för att bli en
del av den svenska idrottens paraplyorganisation och därtill uttalat sin vilja att
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ta ansvar för folkhälsan och trivseln på arbetsplatserna och att på så sätt verka
som ett självständigt alternativ till RF-idrotten.

RF valde att bilda en motionsidrottskommitté 1947 för att skaffa sig ett
brohuvud inom motionsidrotten. Idrottsfältet höll på att vidgas och RF ville
inte lämna det nya området till övriga organisationer att verka inom, organisa-
tioner till vilka man hade ett ansträngt förhållande vid den tidpunkten. Att man
sedan ändå inte gjorde mer av kommittén kan förklaras med ett bristande in-
tresse från de idrottsutövande organisationernas sida men även av att man sam-
tidigt strävade efter att få Korpförbundet att gå in i RF och där verka som ett
specialförbund för motionsidrotten. Även om Korpförbundet inte hade som
uttalat syfte att konkurrera med RF, väckte den nya organisationen irritation
och oro inom RF-lägret och om man ska välja ut en egenskap som utmärker RF
så måste det bli förmågan att ta upp det nya och passa in det i organisationen.
Idrotten har förändrats under hela 1900-talet men RF har bestått som den le-
dande organisationen. Det innebär att man inte kunde förvänta sig att RF pas-
sivt skulle låta den nya motionsidrotten utvecklas utanför det egna hägnet.

En effekt av det nymornade intresset för motionsidrott kunde ses i hur RF-
ledningen talade om sin verksamhet. Från att inte ha berörts i RF:s handbok
från 1942 sades 90 procent av all idrottsutövning inom RF vara motionsidrott i
handbokens nästkommande upplaga 1949. Det är som sagt inte troligt att det
rörde sig om en förändring av den idrott som faktiskt utövades inom RF. Ett
nytt sätt att tala om idrott och nyttan av idrott hade uppstått under de mellan-
liggande sex åren. Utan tvivel tillkom skrivningen för att visa upp inför omvärl-
den att den idrott Korpförbundet sades sig vilja sysselsätta sig med var något
som till stor del redan utövades inom RF.

I och med att det nationella korpförbundet bildades förändrades förutsätt-
ningarna för idrottsorganisationerna. RF fick en ny, och som det skulle visa sig,
allvarlig konkurrent när det gällde att erbjuda befolkningen idrottsutövning.
Även om den idrott, som faktiskt utövades inom Korpförbundet, inte på något
avgörande sätt skilde sig från den idrott som organiserades inom RF, etablerade
sig Korpförbundet som ett ideologiskt och praktiskt alternativ till RF. Korp-
förbundet beskrev sig självt som en förkämpe för det negligerade motionsidrotts-
området, det vill säga en typ av idrottsutövning som sades förbättra folkhälsan
och därför kunde hjälpa till att sänka samhällets kostnader för sjukvården. Korp-
företrädare såg på den egna verksamheten som någonting mer än enbart idrott
organiserad utifrån var utövarna var yrkesverksamma. Man var ett idrottsför-
bund som strävade efter att förbättra hela befolkningens hälsotillstånd samt sam-
hällets och företagens ekonomi.
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En kamp om motionärer kom i och med att korpidrotten etablerades att
utspelas mellan två organisationer som båda ville ta sig an medborgarnas fysiska
aktiviteter och föra in dem i sina organisationsstrukturer. Att organisera fysiska
aktiviteter på samma sätt som de svenska folkrörelserna organiserat sig hade va-
rit mycket framgångsrikt beträffande tävlingsidrott under 1900-talets första
hälft. Såväl RF som Korpförbundet försökte nu organisera även motionsidrot-
ten efter samma principer. Det är inte självklart att denna organisationsmodell
var den mest lämpliga, för även om tävlings- och motionsidrott ofta är till för-
växling lika, skiljer de sig från varandra i vissa hänseenden. Detta innebär att
det inte behöver vara naturligt att organisera dem på samma sätt. Fram till an-
dra världskriget hade motionsidrott framför allt organiserats av främjanden,
som inte hade samma organisationsstruktur som RF. Någon debatt om vilken
organisationsstruktur som olika typer av idrottsutövning passade inom, före-
kom emellertid inte.

Korpförbundet hade med sin betoning av folkhälsoaspekten ett förhåll-
ningssätt till fysiska aktiviteter som påminde om Gymnastikförbundets, en strä-
van efter att bli en folkrörelse för folkhälsans främjande. Genom Carl Albert
Anderson, som var ordförande i både Gymnastikförbundet och Korpförbundet,
fanns en personlig koppling mellan organisationerna på toppnivån. Ett samar-
betsorgan mellan förbunden inrättades också redan 1945.

Gymnastikförbundets särställning inom RF fick ett abrupt slut 1949 då för-
bundet efter det ekonomiska fiaskot med världssportutställningen i samband
med Lingiaden tvingades att inordna sig som ett specialförbund bland alla an-
dra inom RF. Inriktningen mot hälsoupplysande verksamhet fick därefter stå
tillbaka till förmån för en koncentration på den interna verksamheten. Trots
förskjutningen av fokus i Gymnastikförbundets arbete drabbades förbundet
inte av någon tillbakagång när det gällde att locka till sig gymnaster. Det fram-
står snarare som om det var en framgångsstrategi ur ett medlemsrekryterande
perspektiv. En nedtoning av retoriken var i alla fall inte negativ för den lockelse
gymnastiken utgjorde för potentiella utövare runt om i landet. I och med
Gymnastikförbundets avtåg från den idrottsideologiska scenen genom den
självförvållade krisen och därav följande förlust av särställning 1949, tog Korp-
förbundet över som tävlingskritisk bärare av en idrottslig folkhälsodiskurs i op-
position till RF-idrotten.

Rent organisatoriskt var situationen inom den svenska idrotten mer osä-
ker vid ingången till 1950-talet än den varit vid 1930-talets slut. En ny organisa-
tion hade etablerats som inte stod RF efter när det gällde att argumentera för
sin verksamhet. Det fanns dessutom en nästan total uppslutning kring den typ
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av idrott som den nya organisationen sade sig vara företrädare för. En sund
motionsidrott, som skulle rädda befolkningen från välfärdens degenerations-
risker, kunde inte annat än lovprisas. Den typ av idrottsutövning, som RF:s
specialförbund under mellankrigstiden med varm hand överlåtit åt främjande-
organisationer eller negligerat för att de inte ansåg sig vilja slösa resurser på den,
var helt plötsligt en av de viktigaste framtidsfrågorna inom idrottsrörelsen, i alla
fall i retoriken angående idrottens samhällsnytta.
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Bilden av befolkningens
fysiska status 1950–1970

I detta kapitel studeras hur den svenska befolkningens fysiska tillstånd be-
skrivits i pressen. Det görs i huvudsak med utgångspunkt från vad som skrevs

om befolkningens fysiska tillstånd i Expressen, Året Runt och Det Bästa under
1950- och 1960-talen. Då de studerade tidningarna och tidskrifterna hade en
tämligen odefinierad allmänhet som målgrupp är det rimligt att anta att det
publicerade materialet motsvarar vad en relativt bred allmänhet kände till om
de faror som hotade och om hur man skulle agera för att bevara sin hälsa. Vi får
åtminstone veta vilken bild av befolkningens fysiska tillstånd som kommuni-
cerades till folket i populärt hållen press och hur man ansåg att befolkningen
borde reagera på denna bild av deras hälsotillstånd. Som fond för beskrivningen
av befolkningens fysiska förhållanden fungerar artiklar ur Socialmedicinsk tid-
skrift samt populärvetenskaplig litteratur från sagda period med Bernt Bern-
holm, Torgny Sjöstrand och Per-Olof Åstrand som författare. De frågor jag vill
besvara med hjälp av detta material är:

➢ Varför skrev pressen om befolkningens fysiska status?

➢ Vilka frågor sammanhängande med befolkningens fysiska status var det
framför allt som uppmärksammades i pressen?

➢ Vad kunde människor enligt pressen göra för att förbättra sin fysiska sta-
tus?

➢ Hur var de kommersiella alternativ utformade som erbjöds befolkningen
som ville förbättra sin fysiska förmåga?

➢ Hur beskrevs svenskarnas fysiska förmåga i ett internationellt perspektiv?

Genomgången av materialet har delats i upp i fem delar. I den första delen kom-
mer den dystopiska bild som målades upp av vissa skribenter att presenteras.

4Kapitel
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Det är en bild som inte hade många anhängare men som i en lättvariant funnits
som en fond för de flesta som bedömt befolkningens fysiska aktiviteter och fy-
siska förmåga vara ett problem. Den andra delen behandlar skriverier om be-
folkningens vikt, oftast övervikt. Den tredje handlar om texter som har publi-
cerats om befolkningens behov av och propaganda för fysiska aktiviteter. Den
fjärde delen uppmärksammar de annonser för träningshjälp som funnits i tid-
ningarna. De tas upp eftersom förekomsten av annonser kan ses som ett tecken
på att intresset för befolkningens hälsotillstånd inte bara fanns hos folk-
uppfostrare utan även hos dem som insåg att det fanns pengar att tjäna på män-
niskors vilja att förbättra sin fysiska förmåga. Förekomsten av annonser i stora
tidningar av allmänkaraktär talar för att en oro eller ett medvetande om det per-
sonliga behovet av ökad fysisk aktivitet faktiskt existerade. I den sista delen ges
ett omvärldsperspektiv med bilden av ”de andra” för att sätta in den svenska
bilden i ett lite större sammanhang.

Det går inte att med säkerhet uttala sig om den bild av befolkningens fy-
siska status som presenterades i pressen baserades på hur det verkligen var då
det inte finns några egentliga historiska undersökningar av befolkningens fy-
siska förmåga.1 Materialet som presenteras måste därför ses som uppfattningar
om den verklighet man utgav sig för att beskriva.2

4.1 Tidningarna
Expressen, Året Runt och Det Bästa har studerats eftersom de var ledande inom
tre olika tidningssegment: kvällstidningar, veckotidningar och månadsmagasin.
De olika tidningarnas upplagor framgår av tabell 4. Genom dessa tidningar an-
ser jag mig kunna fånga en bild av den syn på fysiska aktiviteter och befolkning-
ens hälsotillstånd som förmedlades till allmänheten mellan 1950 och 1970.

Upplageutvecklingen för de svenska kvällstidningarna var en enda lång
framgångshistoria från andra världskrigets slut fram till 1970. Ett utmärkande
drag för upplageökningen mellan 1945 och 1970 var att antalet kvällstidnings-
exemplar ökade utanför Stockholm. När Expressen, som startats av familjen
Bonnier i november 1944, upplagemässigt passerade Aftonbladet under hösten
1951 var det en följd av en medveten satsning att öka upplagan utanför Stock-
holm. Det var framför allt i övriga Sverige som Expressen var den dominerande
av de två Stockholmskvällstidningarna. Expressen var därmed den första verk-
ligt riksspridda dagstidningen. I slutet av 1950-talet såldes ⅔ av upplagan utan-
för Stockholmsregionen och tidningen hade en hushållstäckning på minst fem
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procent i hela landet utom i Göteborgs- och Malmöregionerna. Expressens pro-
fil var en tidning för unga människor med en fräck och sensationsinriktad jour-
nalistik. Den försökte fånga upp vad som låg i tiden och följde ofta upp popu-
lära fenomen för att höja såväl upplagan som intresset för fenomenen.3

Medan dagstidningsmarknaden i första hand varit geografiskt uppdelad har
marknaden för veckotidningar varit nationell men skiktad med hänsyn till läsar-
nas kön, ålder, intresse, organisationstillhörighet med mera.4 Året Runt som star-
tades av Åhlén och Åkerlund 1946 var den sista stora familjetidningen som eta-
blerades på den svenska marknaden. Åhlén och Åkerlund var marknadsledande
inom svensk populärpressutgivning med en marknadsandel mellan 40 och 50
procent under 1950-talet.5 Året Runt introducerade det vanliga människoödet
som ersättning för en del av den fantasi och fiktion som tidigare utgjort en stor
del av materialet i den typen av tidningar. Året Runt var en snällare tidning än
många andra med en inriktning på vardagsmänniskor och deras problem och
glädjeämnen snarare än skvaller och skriverier utan faktisk bakgrund.6

Året Runt blev snabbt marknadsledande inom familjetidningsnischen och
innehade under flera decennier en tätposition i svensk veckopress och lyckades
nå den högsta upplagan någonsin för en svensk veckotidning. Året Runts läse-
krets utgjordes framför allt av kvinnor i åldrarna 45–70 år och den hade sina
största läsarskaror på landsbygden under devisen, Stad och land, hand i hand.7

Tidskriften Reader’s Digest grundades i USA 1922 och publicerade förkor-
tade artiklar från ledande tidningar i fickformat. Den etablerades snabbt som

Tabell 4. Upplagor för Expressen, Året Runt och Det Bästa vart femte år 1950–1970

  År Expressen* Året Runt** Det Bästa

1950 156 500 83 000 245 000
1955 265 300 498 000 291 000
1960 373 400 436 000 294 000
1965 455 900 464 000 341 000
1970 608 800 494 000 373 000

Källor: Bernow, Roger & Österman, Torsten, Svensk veckopress 1920–1975 (Stockholm,
1979), s 179, 185. Kungliga bibliotekets tidningsupplagestatistik, tillgänglig [online]:
<www.kb.se/nl/titlar/5.htm#UPPL> [2003-09-29].
* Upplagan för Expressen gäller vardagar.
** Året Runt slogs samman med Vårt Hem 1952. 1951 hade Året Runt en upplaga på 126 000

och Vårt Hem en upplaga på 105 000 exemplar per vecka.
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en av de mest lästa månadstidningarna. Från 1938 började tidningsföretaget ge
ut internationella utgåvor som spred historier om och reklam för en amerikansk
livsstil runt om i världen. År 1942 hade the Office of War Information anhållit om
tillåtelse att ge ut en svenska utgåva av tidningen men fått avslag. Men 1943 bör-
jade en svensk utgåva ges ut under namnet Det Bästa. Den blev snabbt den
största månadstidningen i Sverige och dess fickformat blev stilbildande. Reader’s
Digest publiceras i ett stort antal nationella varianter över hela världen och var
världens mest lästa tidskrift decennierna efter andra världskriget. Vid 1950-ta-
lets ingång fanns internationella upplagor för tio olika europeiska marknader,
Australien, Kanada, Sydafrika samt Latinamerika.8 Då merparten av artiklarna
i Det Bästa var artiklar som översatts från framför allt amerikanska tidningar var
den bild tidningen gav mer påverkad av tillståndet i USA än de rent svenska
tidningarna Expressen och Året Runt.9

4.2 Barkbröd
Den ökade levnadsstandarden kunde beskrivas som ett problem. Det ökade väl-
ståndet innebar att befolkningen fick det för bra och förlorade den riktiga kamp-
andan, en invändning som fördes fram vid kritik mot många av de sociala
utjämningsprogram som sjösattes efter andra världskriget.10 Denna ståndpunkt
stödde sig ofta på uppgifter om vad sjukdom och socialutgifter kostade samhäl-
let årligen, kostnader som förvisso ökade, även om det inte går att förklara dem
med att befolkningen fått det för bra.11

Hotet, som den ökade levnadsstandarden sades utgöra mot folkhälsan,
uppmärksammades under 1950-talet med jämna mellanrum. Den sågs som or-
saken till en rad nya folksjukdomar. Ett av de mer utmanande inläggen i denna
genre gjordes av provinsialläkaren Mauritz Lindblad i Socialmedicinsk tidskrift
1952. Enligt Lindblad var det allom känt att vällevnad och bekvämlighet hade
en rad sjukdomstillstånd i sitt släptåg. Det rörde sig om sjukdomstillstånd som
hade trängts tillbaka i tider av knapphet och livsmedelsbrist, eftersom de fram-
för allt hade orsakats av överkonsumtion av livsmedel. Denna överkonsumtion
understöddes dessutom genom statliga stödåtgärder för födoämnen med högt
kaloriinnehåll. Det var en politik som ledde till att befolkningen blev fetare.
Samtidigt hade energikonsumtionen minskat på grund av bekvämlighet, ned-
satt arbetstakt, ökad fritid, bilism etcetera, vilket innebar att människor blev än
mer överviktiga. Den ökade folkfetman ledde till att folk sökte läkare för hjärt-
besvär i betydligt större utsträckning än tidigare, då hjärtkraften kommit i miss-
förhållande till kroppsvikten.12
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Även mer etablerade kommentatorer som medicinalstyrelsens general-
direktör Arthur Engel kunde uttala sig om den stigande levnadsstandarden som
ett problem. I ett radioföredrag på världshälsodagen 1957 talade Engel om kost
och hälsa. Han konstaterade att övernäring hade blivit en hälsorisk i den indu-
strialiserade världen. Perioder av viss brist på näringsämnen hade kommit att
utmärkas av en förbättrad folkhälsa, framför allt när det gällde sjukdomar som
hjärt-, kärlsjukdomar och sockersjuka samt fetma. Dylika sjukdomstillstånd
kunde betraktas som moderna sjukdomar, övernäringssjukdomar. Dess verk-
ningar förstärktes dessutom av att det moderna livet gav så lite kroppsrörelse.
Sambandet mellan kost och hälsa var något som man borde betänka varje dag.13

Ett belägg för risken av ett alltför rikligt kostintag var att dödsfallen i åder-
förkalkning och därmed sammanhängande sjukdomar hade ökat kontinuerligt
under 1900-talet. Denna ökning hade avbrutits endast vid två tillfället. Den
sjönk för första gången mellan 1932 och 1934 och för andra gången under åren
1942 och 1943. Båda nedgångarna sammanföll med att befolkningen tvingats
dra åt svångremmen några hål. Detta sågs som bevis för att man kunde förlänga
sitt liv med ett eller annat år genom att äta förståndigt. När livsmedelsransone-
ring införts under andra världskriget, hade dödssiffrorna sjunkit markant och
legat lägre så länge ransoneringen funnits kvar. I ett historiskt perspektiv kunde
man alltså konstatera att många människor fått ett längre liv tack vare
livsmedelsransoneringen.14

Flera av de organisationer, som försökte få människor att idka fysiska akti-
viteter, hävdade i början av 1950-talet att det behövdes initiativ i detta samman-
hang. Den fysiska aktivitetsnivån sades ha sjunkit avsevärt sedan beredskaps-
tiden. Från bland annat Skidfrämjandets, Orienteringsförbundets och Central-
kommittén för fältsports sida tecknades en dyster bild av befolkningens fysiska
förmåga. Organisationerna påstod att det inte längre var lika många människor
som rörde sig ute i markerna som på 1940-talet. Därför behövdes en ny spänst-
kampanj för att rycka upp befolkningen från sofflocken.15

Anhängare av barkbrödsdoktrinen fick förstås inte stå oemotsagda. Ett av
de skarpare inläggen mot denna inställning formulerades i samband med den
debatt som blossade upp bland sportjournalister efter de olympiska vinterspelen
i Oslo 1952. Frågan var om svenskarna hade det för bra för att kunna ta guld-
medaljer vid de olympiska spelen. Flera skribenter hade anklagat det svenska
folkets välstånd för uteblivna framgångar i de olympiska tävlingarna i Oslo. I
Expressen fick Idrottsbladets redaktör Torsten Tegnér stå till svars för sina angrepp
på den ökade levnadsstandarden:
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Nu görs denna levnadsstandard till syndabock, i en straffpredikan, fylld av götiskt
renlevnadspatos och tomma nationalistiska bombasmer. Hur mycket sådant är värt
i ett resonemang om fakta, även när det gäller idrott, kan den ytligaste undersök-
ning visa.16

Mycket riktigt påpekades att det inte fanns några bevis för att ett folk som var
magert skulle vara moraliskt, fysiskt eller socialt bättre rustat för att bli olym-
piska toppmän än mätta och ”socialdaltade” svenskar.17

Även den tekniska utvecklingen kunde som sagt utgöra ett hot mot med-
borgarnas fysiska välbefinnande. På grund av den tekniska utvecklingen mins-
kade den ”naturliga” rörligheten och en fysisk degeneration hotade. Många
människor rörde sig helt enkelt mindre än vad som kunde anses vara optimalt
ur biologiskt hänseende. Enligt fysiologen Eric Hohwü Christensen hade man
”købt disse arbejdsbesparende fordele på bekostning af sundhedsmæssige
værdier”. 18 Det var emellertid inte nödvändigt att betala detta pris om man an-
vände sin fritid till att på ett förnuftigt sätt utöva fysiska aktiviteter.19

Ett av hälsoupplysarnas största problem ansågs vara det faktum att hälsan
tiger still. Först när människor drabbades av sjukdom insåg de hälsans värde,
för så länge de hade den tänkte de över huvud taget inte på hälsoproblem och
levde inte heller som de borde för att behålla hälsan. De flesta visste även allde-
les för lite om hur man skulle sköta sig för att undvika ohälsa och sjukdom. Det
fordrades därför ökad kunskap om kroppen, en kunskap medborgarna var skyl-
diga att skaffa sig, då kostnader för ohälsa blivit alldeles för höga. Med en för-
nuftig livsföring kunde många angrepp på hälsan lätt undvikas. Alltfler läkare
hade övertygats om att de nya folksjukdomarna som magsår, högt blodtryck,
för tidig åderförkalkning, cirkulationsstörningar med mera var orsakade av ett
olämpligt levnadssätt, jäkt och hets, dåliga matvanor, brist på fysisk aktivitet,
sol och frisk luft.20

Den svenska befolkningens alltför låga fysiska aktivitets nivå uppmärk-
sammades allt oftare i samhällsekonomiska termer mot slutet av 1960-talet. När
Expressen samlade en panel21 för att diskutera bristen på fysisk aktivitet 1967 häv-
dade de medverkande läkarna att det svenska folket höll på att sitta ihjäl sig och
att den därmed sammanhängande fåtöljdöden hotade tiotusentals svenskar. Det
var en död som ansågs vara helt onödig eftersom den kunde undvikas med hjälp
av ökad fysisk aktivitet. De medverkande läkarna var kritiska till myndigheterna
som de ansåg vara snåla och sakna förståelse för att många människor måste
sporras till en ökad fysisk aktivitet. Samhället skulle enligt dem tjäna på att satsa
på konditionsträning och läkarna borde få sjukskriva folk som de ansåg måste
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motionera. Det var heller aldrig farligt att motionera, däremot att sitta still.
”Överfeta” personer påstods vara rädda för att röra på sig. Som situationen var
kunde de inte förstå att inte mer pengar gavs till den förebyggande hälsovården
för att hålla människor friska genom att lura dem till att öka sin fysiska aktivi-
tet. Samhället hade dittills vägrat att helhjärtat gå in för hälsovården, vilket var
att betrakta som en skandal. Gymnastiken i skolorna var även den ett problem
enligt läkarna, eftersom det skolkades för mycket och för lätt och många gym-
nastiklärare körde ”för mycket med plintar och bommar, för litet med kondi-
tionsträning”.22

I en annan artikel i Expressen från samma år uppgavs det svenska folkets
sjukdomar kosta samhället 17 miljarder kronor om året. Denna summa kunde
minskas om de som bestämde i landet beslöt sig för att hjälpa människor att
motionera. Enligt docent Sten-Otto Liljedahl hade myndigheterna ”missat
massor av miljoner kronor på att inte hjälpa folk till mer motion”.23 Läkare och
motionsförespråkare hade under flera år försökt bekämpa slöheten, stilla-
sittandet, slappandet framför TV, bekvämligheten och det eviga bilåkandet. När
detta till sist börjat ge resultat och motionsintresset ökat gjordes ingenting från
myndigheternas sida för att fånga in de motionsintresserade. Man byggde sjuk-
hus åt dem som redan blivit sjuka istället för att satsa på den förebyggande sjuk-
vården. De idrottsanläggningar som faktiskt byggdes var dessutom utformade
för manlig ungdom mellan femton och tjugofem år och inte för den motions-
behövande allmänheten.24

Välståndsökningen och den tekniska utvecklingen anklagades, av vissa
skribenter, för att försämra folkhälsa i början av 1950-talet. Befolkningen ansågs
helt enkelt ha fått det för bra och klarade inte av att på egen hand hantera den
uppkomna situationen. Det ökande välståndet sammankopplades under hela
perioden med försämrad hälsa och medborgare som inte klarade av att leva i de
nya förhållandena. De sätt man argumenterade på såg dock inte lika dana ut
under hela perioden. Från att de socialpolitiska åtgärderna bedömdes att i viss
utsträckning ha förorsakat problemen, kom statsmakterna under 1960-talet att
anklagas för att inte göra tillräckligt för att förmå och underlätta för medbor-
garna att öka sin fysiska aktivitetsnivå. En argumentationslinje har dock förbli-
vit oförändrad: att använda sig av välstånd och överflöd för att förklara uteblivna
svenska framgångar i det internationella tävlingsidrottsutbytet.

Alla aktörer som har uppmärksammats kan sägas ha använt sig av ett
minimalistiskt hälsobegrepp. De tog alla sin utgångspunkt i olika sjukdoms-
tillstånd och det var ingen som försökte tala om vad han verkligen avsåg med
hälsa. Även om de använde samhällsutvecklingen för att förklara uppkomsten
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av sjukdomstillstånd, så handlade lösningarna aldrig om befolkningens psy-
kiska eller sociala situation, utan uteslutande om att få människors kropps-
funktioner att fungera i enlighet med vad den medicinska vetenskapen ansåg
vara önskvärt.

4.3 Övervikt
Enligt de studerade tidningarna var ett resultat av det ökade välståndet att be-
folkningen ökade i vikt. Detta fick mycket uppmärksamhet. Tack vare en Gal-
lupundersökning, som presenterades i Expressen sommaren 1951, vet man även
något om hur svenskarna såg på sina kroppar. Undersökningen presenterades
mot bakgrund av att en kaloridebatt utspelat sig under våren. Den visade på att
nästan varannan svensk kvinna, 42 procent, ansåg sig vara fet och var fjärde för-
sökte också gå ner i vikt med hjälp av bantning. Männen var mindre oroade för
sin vikt. Bland dem var det 17 procent som ansåg att de behövde gå ner i vikt.
Undersökningen framhöll också att kvinnor och män använde sig av olika me-
toder för att gå ner i vikt. Den vanligaste bantningsmetoden bland kvinnor var
olika former av diet medan män satte större tilltro till fysisk aktivitet och bastu-
bad.25

Varför uppmärksammades övervikt i pressen? Den ansågs helt enkelt vara
farlig: att vara överviktig gav hälsoproblem. De amerikanska livförsäkrings-
bolagen hade börjat uppmärksamma riskerna med övervikt vid sekelskiftet
1900. De publicerade regelbundet idealvikttabeller och statistik över den ökade
dödsrisk övervikt innebar.26 Svenskarna sades äta sig mot en för tidig död. De åt
på tok för mycket och skulle må mycket bättre om de tog det lite lugnare vid
måltiderna.27 I rådgivningsspalter var övervikt ett återkommande tema. I Året
Runts läkarspalt hette det i början av 1950-talet ”att läkarna på senare tid mer
och mer gått till storms mot övergödning och överflödigt fett och givit detta
skulden för åtskilliga sjukdomar och för tidig död är väl allom bekant”.28 Det
ansågs stå utom allt tvivel att fetma inverkade negativt på människors livs-
funktioner. Hjärta och lungor, njurar och matsmältningsapparaten, leder och
ryggrad belastades hårdare än normalt vilket innebar att de förslets i förtid.29

Övervikt var något som inte bara drabbade äldre, utan även ungdomar ansågs i
ökad utsträckning ha blivit överviktig.30

Att övervikt inte var något eftersträvansvärt framgick med alla önskvärd
tydlighet. Den kände rehabiliteringsläkare Howard A. Rusk beskrev den som
den farliga fetman. Överviktiga personer sades ha blivit ett folkhälsoproblem
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av första ordningen. Amerikanska livförsäkringsbolag hade statistiskt belagt att
dödligheten ökade kraftigt med ökad vikt. Rusk varnade emellertid för olika
mirakelkurer när man hade för avsikt att gå ner i vikt. Inga lätta metoder var
nämligen ofarliga och ingen ofarlig metod lätt. Den som drabbats av övervikt
var tvungen att inse att det enda som ledde till varaktig viktminskning var att en
gång för alla förändra sina kostvanor.31

Vid mitten av 1960-talet meddelade Expressen att det fanns 200 000

svenskar för mycket på grund av att befolkningens felaktiga kostvanor. Siffran
200 000 var framräknad från de femton miljoner kilos övervikt befolkningen
sades bära på. Ett enkelt samband fördes fram: man åt för mycket fet mat vilket
innebar en ökad risk att drabbas av välfärdssjukdomar som hjärtbesvär och gall-
sten. Det var inte bara övervikt som var ett problem, många riskerade även att
drabbas av bristsjukdomar eftersom de åt för lite av rätt mat.32

Övervikt var helt enkelt ett ämne som engagerade och det cirkulerade
många uppfattningar om den. I och med att den ansågs vara farlig och samti-
digt rymde en estetisk dimension var vad som var sant och osant ett tacksamt
tema. Enligt chefen för Harvarduniversitetets näringsfysiologiska institut,
Fredrick Stare, var det sant att för hög kroppsvikt förkortade en människas liv
och att feta människor lättare blev sjuka. Han ville emellertid nyansera proble-
met och upplyste om att det fanns mycket som talade för att den största risken
inte låg i att vara överviktig utan i att bli överviktig. Det fanns heller inga lätta
sätt att hålla kroppsvikten nere och enligt doktor Stare kunde fetma betraktas
som en sjukdom.33

Samtidigt som övervikt behandlades som ett seriöst folkhälsoproblem
kunde man givetvis propagera för mirakelmetoder, där de som ville gå ner i vikt
inte behövde sätta sig själva på en strikt diet. Nya fantastiska metoder presente-
rades. Ett exempel var en diet som inkluderade både majonnäs och vispgrädde
och där man inte behövde räkna kalorier så länge man undvek kolhydrater.34

Även den gamla religiösa praktiken att fasta kom att föras fram som en effektiv
metod för den som ville gå ner i vikt.35

Bland artiklar med råd om hur läsarna skulle gå till väga för att gå ner i vikt
fanns också de som poängterade vikten av att äta en ordentlig frukost. Ett allt-
för knapphändigt morgonmål påstods vara en av orsakerna till att många vuxna
personer var överviktiga. De som åt rejäla, proteinrika frukostar höll sig nämli-
gen mätta längre och okynnesåt därför inte.36 Vidare spelade kostens samman-
sättning en stor roll för att förebygga fetma och sjukdom och det var därför vik-
tigt att propagera för en hälsosammare vardagskost.37

Det ansågs inte vara någon lätt sak för dem som drabbats av övervikt att gå
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ner i vikt. Detta illustrerades tydligt i en artikel i Expressen sommaren 1960. Där
kommenterades en amerikansk undersökning om bantandets vedermödor. I en
grupp på 100 personer med över 20 procents övervikt som försökt banta under
ett år under läkarövervakning hade endast sex personer lyckats uppnå normal-
vikt. Resultatet sades bero på tre faktorer: brist på motivation, bristande intelli-
gens samt svåra känslomässiga problem bland de bantande.38 Det krävdes med
andra ord karaktär för att gå ner i vikt.

Hur skulle man nu gå till väga för att bli av med sin övervikt? Att hålla en
lämplig diet var den mest förespråkade metoden under perioden, även om fy-
sisk aktivitet under 1960-talet allt oftare fördes fram som ett komplement. När
övervikt diskuterades under 1950-talet fördes fysisk aktivitet sällan fram som en
bot och dess inverkan på en persons vikt sågs inte som helt självklar. Det påpe-
kades snarare att fysiska aktiviteters förmåga ofta överskattades av dem som ville
gå ner i vikt. Den ökade energiförbrukning som träningen gav var förhållande-
vis liten och upphävdes för det mesta av att aptiten ökade. Den som tränade
intensivt förlorade visserligen en del vikt, men det mesta av den förlorade vik-
ten utgjordes av vätska. Måttlig, regelbunden kroppsrörelse kunde vara effek-
tiv. Den som dagligen tog en promenad på någon kilometer förbrukade kalo-
rier utan att aptiten steg i motsvarande grad. Även om fysisk aktivitet inte var
det mest effektiva sättet att banta ansågs den inte vara onyttig. Rätt bedriven
byggde den upp kroppen och ökade dess motståndskraft mot infektioner och
andra skadliga inflytanden. Den som var överviktig var emellertid tvungen att
lära sig att det enda som ledde till varaktig viktminskning, var förändrade mat-
vanor. Det fanns som sagt inget lätt sätt att banta som var ofarligt, och ingen
ofarlig metod som var lätt.39

Fysiologen Per-Olof Åstrand menade dock att man inte skulle underskatta
den fysiska aktivitetens betydelse när det gällde att gå ner i vikt. Även om varje
enskild aktivitet inte hade någon större effekt så gav den fysiska aktiviteten be-
tydande effekt på sikt. Om man promenerade i lugn takt en timma varje dag så
gav det en viktminskning på drygt fem kilo per år. Den som gick i rask takt
kunde nöja sig med 20 minuters promenad om dagen för att uppnå samma vikt-
minskning och en halvtimmes vedhuggning om dagen minskade vikten med
över tio kilo på ett år. Åstrand betonade också att aptiten var ungefär densamma
om man var helt inaktiv eller motionerade måttligt. På lång sikt var alltså regel-
bunden fysisk aktivitet ett bra medel mot fetma. Människor hade helt enkelt
inte, likt Gustav II Adolf, rätt att med åren bli tämligen feta; tvärtom låg ideal-
vikten för äldre personer under 20- till 30-åringens värden.40

Under 1960-talet ökade sålunda tilltron till fysisk aktivitet som ett viktigt
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och verksamt medel för den som ville gå ner i vikt. Sveriges Radios program-
serie Träna med TV (se kapitel 7) presenterades ett halvår före starten med rub-
riken: ”TV lär oss att banta i programserie i höst”.41 Den nya TV-serien skulle
hjälpa till att ta bort dubbelhakan.42 I en artikel om övervikt avslöjade Expres-
sens medicinska skribent Bernt Bernholm att feta personer inte alltid åt mer än
magra men att de rörde sig mindre.43

När Träna med TV sändes i en andra omgång 1968 berättade Bengt Bedrup
för Året Runts läsare om hur han bantat 13 kilo på 18 veckor framför TV-kame-
ran i samband med den första omgången av Träna med TV. Den nya serien
skulle starta ”direkt efter allt julfirande med mycken mat och dryck”.44 Serien
beskrevs som en ”jättesatsning för bättre folkhälsa”.45 Enligt Träna med TV:s
träningsansvarige, Folke Mossfeldt, var ett av syftena med träningsprogrammet
att gynnsamt påverka fettomsättningen och minska onödig fettanhopning.46

Befolkningens tilltagande vikt var ett tema som uppmärksammades konti-
nuerligt under hela perioden. Övervikt beskrevs som ett farligt och hälsovådligt
tillstånd som det gällde att se upp med. Hur sambanden mellan övervikt och
ohälsa verkligen ser ut är dock långt ifrån självklart.47 Den rika förekomsten av
bantningsartiklar strider mot Roger Bernows och Torsten Östmans iakttagelse
att bantningsråd, tvärtemot en ofta framförd uppfattning, skulle ha varit ett
sparsamt förekommande ämne i veckotidningarna.48 Historikern Sven Ulric
Palme redogjorde för överviktens historia i Året Runt 1957 för att ge ett perspek-
tiv, eftersom bantning ansågs ha blivit ett högaktuellt begrepp året om för de
flesta moderna människor.49 I samband med att Socialstyrelsen drog igång sin
kampanj för Kost och motion i början av 1970-talet (se avsnitt 8.4), kände sig
de ansvariga till och med tvungna att ge ut en informationspromemoria, i vil-
ken man bland annat kritiserade veckopressen för att den lät spekulativa syften
gå före ansvaret mot läsekretsen, när den publicerade olika revolutionerande
metoder för den som ville gå ner i vikt.50

4.4 Fysiska aktiviteter
Kondition uppmärksammades allt mer under 1950- och 1960-talen. Att tillför-
säkra sig en god grundkondition ansågs vara en viktig del i en förnuftig livsfö-
ring och det var något som dess förespråkare ville lära ut till hela befolkningen.
Litteraturen om fysiska aktiviteter och hälsa var full av konditionspropaganda.
Per-Olof Åstrand framstår som konditionsträningens mest konsekventa före-
språkare och den av honom år 1958 utgivna boken Hur man skall få bättre kon-
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dition gavs ut i ständigt nya utgåvor under den följande 15-årsperioden, i senare
upplagor kallad Bättre kondition.51

När fackmän gjorde propaganda för konditionsträningens välsignelse,
undvek de oftast att försöka motivera värdet av regelbunden och systematisk
träning med direkta samband mellan fysisk aktivitet och hälsa då de slutgiltiga
vetenskapliga bevisen saknades. Konditionsträning förespråkades eftersom den
ansågs ge ökad funktionell kapacitet åt hjärta, blodomlopp och andning. Trots
att de slutgiltiga bevisen för sambandet mellan fysisk aktivitet och hälsotillstånd
saknades, kunde man argumentera för att det var förnuftigare att ta chansen att
leva ett friskar och kanske längre liv med hjälp av regelbunden fysisk aktivitet
än att sitta och vänta på det slutgiltiga beviset. Människan var en gång för alla
allmänbiologiskt sett en djurorganism byggd och dimensionerad för fysisk ak-
tivitet. Människan hade ett behov av rörelse även om det var illa ställt med lus-
ten att röra på sig. Medicinska undersökningar hade dessutom visat på att män-
niskor med stillasittande arbeten löpte väsentligt större risk att avlida av hjärt-
sjukdom än de med mera rörliga arbeten.52

Även om de tunga vetenskapliga bevisen för konditionsträningens välsig-
nelser saknades, börjande man i början av 1960-talet att mäta människors kon-
dition på ett vetenskapligt sätt.53 Med hjälp av ergometercykel fick man fram
mätresultat med vars hjälp man uttalade sig om såväl personers fysiska arbets-
förmåga som deras allmänna hälsostatus.

I början av 1950-talet kunde fysiska aktiviteters värde för hälsan ifrågasät-
tas. I juli 1952 fick Det Bästas läsare veta att de inte behövde träna för att hålla sig
friska. Artikelförfattaren poängterade att han framför allt riktade sig till perso-
ner över 40 år. Fysiska aktiviteter sades vara för ungdomen och författaren gick
till angrepp mot åsikten att det skulle vara nödvändigt att motionera. Många
människor hade okritiskt svalt det godtyckliga påståendet att lite motion var
just vad de behövde trots att fysiska aktiviteter inte skyddade mot sjukdomar.
De som ägnade sig åt dem riskerade snarare att överanstränga sig och få men av
dem. De som ville hålla sig friska skulle istället koncentrera sig på att hålla sig
smärta, få tillräckligt med sömn, undvika överansträngning och se till att ta le-
digt så ofta som möjligt.54

De rent motionsifrågasättande artiklarna får emellertid betraktas som un-
dantag. En intressantare fråga var istället vilken fysisk kapacitet människan be-
hövde ha. Det var en fråga som inte var helt lätt att besvara för de fysiska
aktiviteternas förespråkare. Ett vanligt förekommande uttryck var reservkraft,
vilket innebar att en person borde ha en sådan fysisk kapacitet att hon inte låg
nära sin maximala fysiska prestationsförmåga i sin normala livsföring. Enligt
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Eric Hohwü Christensen, professorn i fysiologi och föreståndare för GCI, borde
inte en yrkesarbetandes arbetsbelastning överstiga 50 procent av den maximala
arbetskapaciteten, med hänsyn till syreupptagningsförmågan, under någon
längre period av arbetsdagen. Det berodde på att lungventilationen var rätlinjig
med syreupptagningen vid en arbetsbelastning på 50 procent, men mer brant
vid en högre belastning. Samma sak gällde blodmjölksyran som var relativt oför-
ändrad jämfört med vid vila upp till en 50 procentig arbetsbelastning för att
därefter öka märkbart.55

Ett problem för dem som ville få befolkningen att bli mer fysiskt aktiva var
att få den att ta sig tid att träna. För alla dem som inte ansåg sig ha tid att hålla
sig i form publicerades artiklar om att träna i förbifarten. Tips om hur man utan
redskap, utan kostnader och med minimal uppoffring av tid kunde hålla figur
och muskler i trim.56 Ett tips om hur man kunde motionera utan att anstränga
sig alltför mycket gick ut på att öva sina muskler när man kom åt, framför teven,
på bio eller någon annanstans kunde man till exempel rulla med fötterna, lyfta
upp hakan, dra in magen. Det gällde bara att passa på och arbeta igenom krop-
pens muskulatur bit för bit.57 Tips om olika träningsformer som passade alla
och envar presenterades regelbundet som något som alla borde ta till sig.58 I slu-
tet av 1960-talet presenteras Kenneth Coopers motionssystem aerobics som ett
system som kunde ge spänst åt alla åldrar, från början utarbetat för personalen
inom det amerikanska flygvapnet.59

Fysisk aktivitet blev mer accepterat som ett medel för att förbättra det all-
männa hälsotillståndet åren runt 1960.60 Under 1960-talet sammanfördes, som
framkom i avsnitt 4.3, fysisk aktivitet också allt oftare även med viktminskning.
Med hjälp av enkel träning sades man kunna förbättra sin figur och bli spänstig-
are.61

I samband med att Träna med TV gick mot sitt slut sändes en TV-debatt
om fysisk aktivitet och samhälle, där kända förespråkare för fysiska aktiviteter
som Torsten Tegnér, Bo Bengtson och Torgny Sjöstrand frågades ut av Paul
Högberg och Sven Tumba. Av bemötandet debatten fick i Expressen förefaller
det som om deltagarna varit ense om att fysiska aktiviteter hade en viktig roll att
spela i samhället men att de därtill varit nästintill fundamentalistiska i sitt före-
språkande av fysiska aktiviteter. Debatten beskrevs som moralfärgad, vilande
på axiomet att det bodde en sund själ i en kropp som visade upp hyggliga
träningsvärden på en motionscykel.62

Fysisk aktivitet framställdes även som ett medel mot trötthet. Istället för
att bara vila när man var ledig rekommenderades att också vara fysiskt aktiv. För
mycket vila var inte bra. Enligt läkaren Per Strömbäck hade man ända fram till
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1940-talet ordinerat vila vid praktiskt taget alla sjukdomstillstånd. Denna ordi-
nation hade dock visat sig gälla nästan enbart vid infektionssjukdomar. Tack
vare erfarenheter från idrottsmedicinen och testundersökningar hade man fått
upp ögonen för den fysiska aktivitetens betydelse.63

Under andra hälften av 1960-talet propagerade Expressen intensivt för ökad
fysisk aktivitet bland befolkningen. Expressen engagerade sig, som den kampanj-
drivande tidning den var, alltid när TV gjorde propaganda för att få befolk-
ningen att röra på sig i större utsträckning. I samband med att TV i januari 1967

startade en programserie om motion med målet att skapa två miljoner nya gym-
nastiksalar i de svenska vardagsrummen, startade tidningen en årslång kampanj
med namnet Friskare tag med Expressen. I TV skulle Per-Olof Åstrand tillsam-
mans med Mats Benjaminsson ge råd med ”lätta, roliga övningar” så att alla
skulle kunna delta, alla de en och en halv miljon människor som enligt en RF-
undersökning inte kom sig för, av blyghet eller av andra orsaker, att vara fysiska
aktiva i något annat sammanhang.64

TV:s motionsserie visade att det fanns ett visst revirtänkande bland de or-
ganisationer som befordrade motionsidrott. Programmet fick heta Kom i form
istället för det tilltänkta Hålliform, då Skidfrämjandet namnskyddat detta
namn och endast var villigt att låta Sveriges Radio använda det, om man fick
med en person i programredaktionen.65

Enligt Expressen hade 2,3 miljoner svenskar motionerat framför TV-ap-
parater i samband med Kom i form-serien. Trots att fysisk träning blivit all-
mänt accepterad som något befolkningen borde ägna sig åt för att förbli friska
var det inte helt lätt att ge sig ut och träna på allmän plats. I samband med att
Kom i form avslutades kommenterades omgivningens syn på den tränande. En
av de TV-tränande, Anne-Marie Forsberg, berättade att man inte sprang ”i
träningsoverall bland kåkarna på den egna gatan även om det är en verklig
förort”66 och enligt en av de ansvariga för serien, Mats Benjaminsson, var det
”ett problem det där med att springa i skogen. Många vill vänta till det är
mörkt, men då vågar sig inga kvinnor ut”.67 Enligt Per-Olof Åstrand skulle man
dock inte ”skämmas för att man springer”.68

Under hösten 1967 presenterades även en undersökning av fysiologen
Bengt Saltin rörande medelålders män anställda vid försäkringsbolaget Framti-
den. De preliminära resultaten tydde på att inaktiva män i medelåldern kunde
förbättra sin kondition snabbare än man dittills trott.69 Saltin ansåg att resulta-
ten var förbluffande när han sammanfattade undersökningen i december
samma år. Efter åtta veckors träning hade deltagarnas kondition förbättras med
25 procent. Det var de som haft den sämsta konditionen vid försökets början
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som förbättrat sig mest, ett resultat som talade för att det aldrig var för sent
att börja träna.70

När 1965 års idrottsutredning presenterades i Expressen var det med rubri-
ken: Nu ljusnar det för hurtbullarna. Utredningens förslag sades vara positiva
för landets tiotusentals motionsidrottare. Tidningen visste att meddela att utre-
darna skulle komma att föreslå en kraftig ökning av stödet för motionsidrotten,
ökat statligt stöd för motionscentraler och elljusspår, mera pengar till forskning
om konditionsträning och större anslag till utbildning av motionsledare. Men
utredarna ville också att motionsidrottens organisationer skulle sluta konkur-
rera sinsemellan. Man ville se en enda organisation för den samlade motions-
idrotten.71

Tidningarnas inställning till fysiska aktiviteter i slutet av 1960-talet kan
sammanfattas med Bernt Bernholms ord i en artikel om långlopp. ”Detta är en
ny väckelse. Ingen tvekan om den saken. Att ha kondition ger status.”72 Denna
uppfattnings fick sin främsta manifestation av att även kungligheter kom att
verka som motionsledare. Gustaf VI Adolf medverkade i Träna med TV och
framställdes som ett föredöme.73 I en stort upplagd artikelserie i Husmodern un-
der 1967 kunde tidningens läsare ta del av den GCI-utbildade prinsessan Birgit-
tas tränings- och bantningsråd för husmödrar och mammor.74 Birgittas
träningsprogram i Husmodern kom även ut som grammofonskiva där prinses-
san själv talade om hur rörelserna skulle utföras och därmed fungerade som
gymnastikledare.

Prinsessan Birgittas kurs i bantningsgymnastik är något av en sensation, inte bara
för att det är en kunglig prinsessa som på detta frimodiga sätt gör personlig propa-
ganda för en sundare livsstil utan också för att kursen är så bra, så välkomponerad
och så väl presenterad.75

Fysiska aktiviteters ställning som ett verksamt medel för att förbättra och upp-
rätthålla hälsan stärktes under perioden. Det propagerades regelbundet i svenska
media för att befolkningen var i behov av att stärka sin fysiska förmåga av häl-
soskäl. Den hälsa förespråkarna för fysiska aktiviteter talade om låg närmare en
minimalistisk hälsouppfattning än en maximalistisk. Det var således den mät-
bara fysiska förmågan, som uppmärksammades och som ansågs säga något om
individens allmänna hälsotillstånd. Över huvud taget var det fysiologerna som
under 1960-talet dominerade den offentliga debatten om fysiska aktiviteters
förhållande till hälsa ur en medicinsk synvinkel och nyckelordet var kondition.
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4.5 Annonser för träning och viktminskning
Annonser för träningshjälp och träningsprodukter fanns att läsa under hela pe-
rioden och de var utformade på ett likartat sätt. De som köpte tjänsten eller
produkten som erbjöds skulle med dess hjälp relativt snabbt och enkelt få en
möjlighet att komma i god form och i det sammanhanget dessutom förbättra
den fysiska apparitionen. De erbjöds på kort tid vältrimmade kroppar och
styrka, energi och god kondition. Det som marknadsfördes kunde vara nya ”ve-
tenskapliga” träningsmetoder, kända och inarbetade träningssystem eller olika
maskiner och apparater. Det fanns en efterfrågan på någon form av kunskap
om hur man på ett enkelt sätt skulle förbättra sin fysiska förmåga.

Ett illustrativt exempel är en annons för isometrisk träning, den nya veten-
skapliga träningsmetoden, som sades vara ett system som visat sig vara överläg-
set alla tidigare metoder när det gällde att snabbt bygga upp en stark och vital
kropp. Det var dessutom en träningsmetod som inte krävde vare sig redskap
eller förkunskaper, en träningsmetod som därmed var särskilt lämpad för ny-
börjare.76

Den flitigaste annonsören av träningshjälp var Arne Tammer. Under hela
perioden erbjöd han sig att hjälpa behövande att låta kalaskulan försvinna, ge
den som behövde en stark och vacker kropp, särskilt om de lovade att ge honom
en kvart om dagen. Arne Tammers ”trevliga” träningsprogram lovade resultat
inom en månad.77

Tammers brevkurser måste ses som ett bevis för att den svenska befolk-
ningen verkligen var intresserad av den träningshjälp som bjöds ut av olika
entreprenörer. Hans uppmaning Ge mig en kvart om dagen är en av de mest
kända reklamslogans som funnits i Sverige. Den träningsform, Tammer sålde
till svenskarna i form av brevkurser, var uppbyggd på ett sätt som alla skulle
kunna ta till sig: styrketräning hemma utan redskap och med återkommande
vägledning i form av kursbrev var tredje vecka. Köparen gick helt enkelt till pos-
ten och löste ut kursbrevet. Totalt blev det så småningom dussinet kursbrev från
vännen Arne.78

Från slutet av 1940-talet till 1973 syntes dessa hans annonser i pressen.79

Under 1950- och 1960-talen var det knappast möjligt att öppna en vecko- eller
en serietidning utan att man möttes av Tammers svällande muskler och leende
ansikte. Det uppskattas att 400 000 svenskar hörsammade hans uppmaning
och postade kupong med namn och adress till Idrottsskolan AB i Stockholm.
Hur många som verkligen avslutade korrespondenskursen är omöjligt att uttala
sig om. Det Tammerska träningsprogrammet innebar inte att man skulle träna
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en kvart om dagen utan det var uppbyggt kring tre träningstillfällen i veckan
som utslaget på veckans sju dagar gav en träningsdos på ungefär en kvart om
dagen.80 I sina brevkurser betonade Tammer sin egen betydelse:

Hälsans och kroppskulturens väg kan ofta vara törnbeströdd och knagglig. Det är
inte lätt för den obevandrade att finna sin träningsmelodi. De flesta har säkerligen
gjort bittra erfarenheter, innan den rätta vägen blivit funnen. Föret i portgången är
som bekant värst. Får man då ingen hjälp av någon i gamet kunnig och erfaren kan
alla ansträngningar vara förgäves och man ger upp. Detta har jag konstaterat ota-
liga gånger och alltid har det gällt personer som inte vill ta emot råd. Några goda
råd kan göra hela problemet enkelt som korvspad och lätt växla in träningen på rätt
spår.81

Det frälsningstema som ofta framförts av förkämpar för fysiska aktiviteter var
närvarande även hos Arne Tammer.82 I boken Min väg till styrka beskrev han sig
själv som det klena och sjukliga barnet som inte kunde hänga med lekkamra-
terna, när deras aktiviteter krävde litet spänst och styrka. Redan under skolti-
den hade han dock att besluta sig för att bli lika stark som den kraftigaste av sina
kamrater.83 Tammer poängterade även att han satt sig in i de förhärskande
träningslärorna och funnit att de inte innehöll lösningen på problemet. Enligt
Tammer utmärktes all träningslitteratur av en specialisering som gränsade mot
ensidigheten. Den utvecklade en viss skicklighet i specifika idrottsgrenar på all-
mänfysikens och hälsans bekostnad. Det var därför han börjat experimentera
med olika träningssystem och kommit fram till sitt system som var uppbyggt
kring ”de tre fasta länkarna i den effektiva uppbyggnadsträningens starka kedja
– gymnastik, skivstångsträning och löpning”.84 Tammers råd till de unga och svaga
var enkelt. Det handlade om att själv ta ansvar för sin fysik:

Vill du bli en rakryggad man med spänstig och hurtig gång? Vill du skaffa dig en
vältrimmad fysik med kraftiga bålmuskler och en okuvlig styrka i armar och ben?
Vill du få en fysik som de gamla grekernas idealgestalter? Kort och gott, vill du bli
en genomgjuten, sund, frisk och stark människa med ett glatt humör i livets alla
skiften? – ja, då kan du också bli det. Ty ingen som inte vill vara fysiskt klen eller
svag behöver vara det. Finns det en vilja, så finnes det också en väg. Och den heter
fysisk träning.85

Användandet av titlar på min och mitt, beskrivningen av sig själv som ett klent
och sjukligt barn samt utvecklandet av ett eget system efter att ha satt sig in i
den befintliga träningslitteraturen kan ses som en hänvisning till dansken Jör-
gen Peter Müllers (från 1911 Muller) bok Mit system från 1904, översatt till
svenska samma år.86 Müller var en av motionsgymnastikens och folkhygienens
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föregångsmän och hans bok översattes till 24 språk och utkom i miljontals ex-
emplar under den följande 20-årsperioden.87 Även Tammers slogan, ge mig en
kvart om dagen, ger associationer till Müllers bok då denna innehöll 15-minu-
ters program för rörelser, bad och hudmassage.88

En annons kunde inledas med frågan: Hur mycket motion fick Ni igår? Där-
efter slog man fast att brist på kroppsrörelser i det långa loppet var något direkt
livsfarligt. Det var individens egna fysiska kraftresurser som var avgörande för
hur hon skulle klara kampen för tillvaron. Den som ville klara av denna kamp
kunde till exempel beställa en Adams Trainer från AB BOFA i Stockholm. Detta
träningsredskap behövde man endast använda tio minuter om dagen för att
hålla sig i form. Tidsåtgången framstår som en viktig faktor för återförsäljarna
av träningshjälp. Man kunde själv bestämma intensiteten och det var därför
användbart för såväl elitidrottsutövare som sjukhusens rehabiliterings-
patienter.89

Toppform på 90 dagar med hjälp av 10 minuters träning varannan dag var
ett av de mer generösa erbjudandena. Det var vad Olav Hansen, som varit fina-
list i Mr. Universumtävlingen i London 1962, utlovade. Träningsmetoden mark-
nadsfördes av Skandinavisk hälsostudio i Malmö och var uppbyggd kring vikt-
träning. Den sades vara vetenskapligt utarbetad i USA och speciellt för dem som
inte tränat tidigare. Varför skulle man träna efter detta system? Jo, för att män
med framgång var män med styrka och systemet lovade, att det kunde bygga
muskler på den tanige och ta bort överflödigt fett från den överviktige.90

Världsmästaren i tungviktsboxning Cassius Clay figurerade i Positiv Fritid
AB:s reklam för träningsredskapet Bullworker som han påstods använda fem
minuter varje dag för att hålla sig i form.91 Med hjälp av Bullworkern utlovades
fantastiska resultat efter 35 dagars användning, vilket gavs trovärdighet av rekla-
mens före- och efterbilder. Den kom även att marknadsföras för kvinnor som
med hjälp av 84-sekundersmetoden kunde skaffa sig såväl slankare linjer som
en allmänt fulländad figur.92

Tidsfaktorn underströks över huvud taget kraftigt och en smula hårdraget
kan man säga att man marknadsförde redskap och metoder som hjälpte köparna
att komma i fysisk form utan att de behövde träna.

Även försäljare av livsmedel kunde marknadsföra sina produkter, som ett
hjälpmedel för dem som ville hålla sig i form. När Träna med TV-vågen svallade
som starkast, annonserade Wasabröd för sitt bröd Wasa Sport Extra med bilder
från programserien. Brödet sades vara brödet för dem som ville ge kroppen lite
extra spänst. Wasa Sport hade av tradition marknadsförts som ett hälsosamt och
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sportigt bröd. Redan under andra världskriget marknadsfördes det som prima
vägkost av segrarna i 1944 års fjällorientering.93 Liknade argument användes
också för att sälja havregryn. Svenska kvinnor uppmanades äta havregrynsgröt
som sades ge charm och spänst 94 medan barn fick tipset när orken tröt: ”kraf-
terna kommer med havregrynsgröt!”95

Fysiska aktiviteter dök även upp inom den mer nöjesinriktade världen un-
der 1960-talet. Hösten 1965 gav Jan Johanssons orkester ut en skiva med titeln
Rädda Sverige, som innehöll gymnastikmusik och uppmanade lyssnaren att följa
det träningsprogram som fanns i skivkonvolutet, vilket kunde hängas upp på
väggen när man tränade samtidigt som man lyssnade på musiken. Skivan på-
stods vara det första funktionsdugliga blandkonstverket.96 Även de personer,
som ville fortsätta att träna på samma sätt som de gjort med Träna med TV,
kunde köpa en EP-skiva utgiven av Sveriges Radio. Den byggde just på TV:s
träningsprogram med musik och instruktioner i tal, text och bild samt såldes
för 13 kronor och 75 öre.97

Annonserna för träningsprodukter och träningstjänster måste ses som ett
belägg för att det fanns en motionsidrottsmarknad där det fanns konsumenter
som var villiga att betala för de hjälpmedel de ansåg sig behöva i sitt motions-
idrottande och producenter som var villiga att tillhandahålla dem.98

4.6 Ett omvärldsperspektiv
Även om behovet av och nyttan med fysiska aktiviteter oftast diskuterades i ett
nationellt sammanhang, var hälsotillståndet i andra länder inte utan intresse.
Det handlade inte enbart om positiva argument när man propagerade för nyt-
tan av fysiska aktiviteter. Det räckte inte med att tala om hur nyttigt det var att
röra på sig och att nämna alla fördelar det kunde leda till såväl fysiskt som pri-
vat- och samhällsekonomiskt. Det krävdes också att man plockade fram de an-
dra, det avskräckande exemplet som visade hur illa det skulle gå om man inte
såg till att röra på sig i tillräcklig utsträckning. USA, som i många hänseenden
var ett föregångsland för resten av världen under decennierna efter andra världs-
kriget, kom att tjäna som ett avskräckande exempel när det handlade om vad
samhällsutvecklingen kunde leda till, om man inte såg till att på ett systema-
tiskt sätt upprätthålla den fysiska förmågan. Samhällsmoderniseringen innebar
inte bara nya möjligheter utan den utgjorde också ett hot. Det hade utveck-
lingen i USA visat. Det var ännu inte den egna befolkningen som var ”de dege-
nererade”; dessa hittade man i det mest utvecklade landet, i USA.
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Under 1950-talet uppmärksammades USA flera gånger som ett skräm-
mande exempel på hur det kunde gå om man lät den fysiska lättjan ta över-
hand. De amerikanska militärmyndigheterna hade varit tvungna att kalla in
755 000 män för att kunna rekrytera 196 000 friska och dugliga soldater under
Berlinkrisen 1949.99 År 1953 publicerades en artikel av Hans Kraus och Ruth
Hirschland som jämfört resultaten av Kraus-Weber-test som företagits på 4 264

amerikanska och 2 870 europeiska ungdomar.100 När resultaten publicerades
framkom att 57 procent av de amerikanska ungdomarna hade misslyckats med
provet medan motsvarande siffra för de europeiska ungdomarna var 8 procent.
Detta testresultat kom att användas av den fysiska aktivitetens propagandister
under hela 1950-talet.101 Resultatet hade även återverkningar i USA där presi-
dent Eisenhower talade om ”den amerikanska ungdomens fysiska förveklig-
ande”102 och startade en stor kampanj för att förbättra ungdomens fysiska för-
måga. Det rådde nämligen ingen tvekan om att det moderna livet hade försäm-
rat denna.103

En annan undersökning från USA, som kom att refereras flitigt, handlade
om vikten av kontinuerlig fysisk aktivitet. En grupp studenter hade frivilligt
intagit sängläge under sex veckor och undersökningen visade tydligt på effek-
terna av orörlighet. Efter att ha legat till sängs försämrades den fysiska förmå-
gan radikalt, skelettet hade kalkats ur och muskler förtvinat. Den fysiska reak-
tionen var, även om den kunde ses som en degeneration, en följd av aktiv regle-
ring. Det var oekonomiskt att underhålla ett tungt skelett och stora muskel-
massor som inte användes.104 Allt detta var mycket användbara argument för
den fysiska aktivitetens förespråkare.

Direkta jämförelser mellan USA och Sverige utföll till svenskarnas fördel.
Svenska skolbarn visade sig i en undersökning vara spänstigare än amerikan-
ska. När 15-åringar jämfördes visade det sig att de svenska pojkarna var i lite
bättre kondition än de amerikanska, medan de svenska flickorna var i betydligt
bättre form än sina amerikanska systrar. Det sades bero på att de amerikanska
pojkarna idrottade en hel del och ännu inte gripits av den kroppsliga inaktivi-
teten, åka bil och titta på TV, i så hög grad som de amerikanska flickorna i
samma ålder. Utvecklingen i Sverige hade ännu inte nått dithän.105 Det var
emellertid inte nog med detta. Det kanske mest graverande indiciet på att den
fysiska förmågan i USA var underlägsen den svenska, kom i början av 1960-
talet. Svenska husmorsgymnaster uppvisade då en bättre fysisk arbetsförmåga
och högre maximal syreupptagningsförmåga än en grupp amerikanska polis-
män de jämförts med.106 Resultatet upprepades vid mitten av 1960-talet då en
jämförelse gjordes i samband med att svenska husmorsgymnaster besökte USA.
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Dessa visade sig vara i bättre fysisk form än staden Philadelphias poliser.107

Även de amerikanska matvanorna uppmärksammades som någonting ne-
gativt eftersom amerikanerna ansågs äta på ett ohälsosamt sätt var de än kom.108

Detta påstående fick stöd från den amerikanska försvarsledningen, som ville
förändra USA-soldaternas diet, för att de inte skulle riskera att dö i förtid på
grund av åderförkalkning och hjärtsjukdomar. Belägget för att någonting be-
hövde göras var att 77 procent av de stupade USA-soldaterna i Koreakriget visat
tecken på begynnande kalkavlagringar i ådrorna.109

Den blivande presidenten John F. Kennedy tog till orda om den fysiska
förmågan hos befolkningen i artikeln The Soft American i Sports Illustrated i
december 1960. Där framhöll han att även om den federala regeringen skulle
komma att fortsätta det arbeta för att främja fysisk aktivitet och hälsa, som ini-
tierats av Eisenhowers administration, så kunde nationens fysiska hälsa, oavsett
vilka insatser som regeringen vidtog, endast återupprättas om varje amerikan
var villig att ta ansvar för sin egen och sina barns fysiska förmåga.110

Denna bild av amerikanerna som överviktiga och fysiskt inaktiva fanns inte
i början av perioden. I den Gallupundersökning från sommaren 1951 som refe-
rerades i avsnitt 4.3 beskrevs USA istället som en nation som bedömdes som
magrare än den svenska.111

”De andra” kom i alla fall att användas som skrämmande exempel på hur
det kunde gå om utvecklingen fick ha sin gång utan att man försökte parera den
minskade ”naturliga” rörligheten med hjälp av fysiska aktiviteter på fritiden.
Den bild av ett fysiskt degenererat svenskt folk som målades upp av barkbröds-
förespråkarna i början av 1950-talet, framstod som en realitet i det USA som
uppmärksammades när man vill ha andra att jämföra och skrämmas med.

Under 1970-talet kom svenskar att börja utgöra ”de andra” i positiv me-
ning, när fysiska aktiviteter skulle befordras i Nordamerika. I samband med att
kampanjen Sport Participation Canada startades för att förmå kanadensarna att
öka sin fysiska aktivitetsnivå, sändes reklaminslag i TV där det påstods att 30-
åriga kanadensare stod på samma fysiska nivå som 60-åriga svenskar. Detta på-
stående var inte baserat på några vetenskapliga fakta utan användes endast för
att visa att det fanns rum för förbättring av kanadensarnas fysiska förmåga.112

Temat de sunda svenskarna fördes till sin spets av Zina Provendie som i en bok
om träning och viktreduktion beskrev svenskarna i allmänhet som strålande av
hälsa tack vare att de var fysiskt aktiva och åt sunt.113
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4.7 Avslutande diskussion
Det fanns en allmänt utbredd oro för att befolkningens fysiska förmåga höll på
att försämras i början av 1950-talet, en oro som med olika styrka genomsyrade
hela samhället. Från vad som kan ses som en extrem ståndpunkt skylldes den
sämre fysiska förmågan på välståndsökningen och den tekniska utvecklingen.
Det var en ståndpunkt som, även om den var extrem, i urvattnad form låg
bakom mycket av massmediers skriverier om fysiska aktiviteter och hälsa. Ut-
vecklingen i USA presenterades som ett exempel på att en allmän välståndsut-
veckling på intet sätt garanterade fysiskt friska och sunda medborgare, om den
fick ha sin gång. Risken var snarast att det motsatta inträffade.

Genomgången av materialet visar att befolkningens hälsotillstånd upp-
märksammades under hela perioden. Den läsande allmänheten hade alla förut-
sättningar att känna till den oro som uttrycktes rörande den svenska befolk-
ningens tilltagande vikt samt att åtminstone från åren runt 1960 ha varit med-
veten om att fysiska aktiviteter var något som kunde tänkas hjälpa dem att för-
bli friska i det överflödssamhälle som höll på att skapas.

Det sätt på vilket det argumenterades för fysiska aktiviteter i pressen varie-
rade mellan olika avsändare. De mer officiella förespråkarna för fysiska aktivi-
teter, med fysiologerna i spetsen, argumenterade enligt ett minimalistiskt hälso-
begrepp. De uttryckte sig i allmänna och på sakkunskap stödda termer om folk-
hälsa, när de förespråkade fysiska aktiviteter och tog allt som oftast avstamp i
olika sjukdomstillstånd. De mer kommersiella och populistiska aktörerna in-
riktade sig å andra sidan framför allt mot rent personliga motiv och belöningar.
De betonade viktkontroll, fysisk form och välbefinnande för den enskilde. De
som tydligast framhävde de personliga belöningarna var de som aktivt försökte
sälja olika träningsmetoder med hjälp av annonser i pressen, vilka till och med
kunde tala om att män med framgång var män med styrka. Den hälsa, man
kunde uppnå med hjälp av de fysiska aktiviteter de förespråkade, låg närmare
ett maximalistiskt hälsobegrepp, varmed alltså avses högsta möjliga fysiska, psy-
kiska och sociala välbefinnande.

De som ville påverka befolkningens beteende var oroliga för vad befolk-
ningens ökade vikt och minskade fysiska aktivitetsnivå skulle leda till. Från
1960-talet fördes de två problemen ofta samman. Om befolkningen började röra
på sig i större utsträckning, skulle den förutom att få del av den bättre hälsa som
förbättrad kondition gav få hjälp att komma till rätta med sitt viktproblem. Den
bild av befolkningens fysiska status som målades upp i såväl tidningar som den
populärvetenskapliga litteraturen hade alarmistiska drag. Befolkningens fysiska
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förmåga var allvarligt hotad, men den enskilde kunde fortfarande genom att
själv ta tag i sin livssituation förhindra att det värsta inträffade. Det var framför
allt individerna själva som hade att ta tag i sin livssituation och förändra sin livs-
stil så att den kom i tak med tidens krav. Statsmakternas uppgift var att upplysa
om hur individerna skulle bära sig åt för att inte drabbas av övervikt och bistå
dem som ville öka sin fysiska aktivt med de materiella förutsättningarna i form
av till exempel elljusspår och simhallar.

Det är värt att påpeka att tävlingsidrott inte uppmärksammades som en
fysisk aktivitet som hade en roll att spela i kampen mot befolkningens till-
tagande vikt och minskade fysiska aktivitet. När det skrevs om hälsosamma fy-
siska aktiviteter i Expressen så var det inte heller på tidningens sportsidor artik-
larna publicerades. Expressen höll sig alltså med ett rigoröst definierat idrotts-
begrepp när det gällde vad som hade tillträde till tidningens sportsidor.

Fysiska aktiviteter flyttade alltså fram sin position i medierna på ett mar-
kant sätt under 1960-talet. De kom att framställas som ett verksamt och viktigt
medel för att bevara eller förbättra hälsan. För dess förespråkare stod det utom
allt tvivel att befolkningen hade behov av att motionera och det var bra för dem,
då fysisk aktivitet ökade välbefinnandet, gav reservkrafter och samhällsekono-
miska vinster, men även därför att viktkontrollen underlättades. När nyttan av
fysiska aktiviteter berördes var, såsom framgått, den förbättrade konditionen
det stora ledmotivet.

De människor som accepterade problembeskrivningen om riskerna med
en för låg fysisk aktivitet erbjöds hjälp av olika kommersiella intressen som
marknadsförde sina produkter och metoder i tidningarna under hela undersök-
ningsperioden. Den som ansåg sig behöva ett stöd lovades i annonser hjälp som
framför allt hade två fördelar: produkter och metoder möjliga för alla att an-
vända sig av och de tog inte mycket tid i anspråk. Användarvänlighet och beak-
tande av tidsfaktorn framstår som de viktigaste försäljningsargumenten.
Träningshjälpmedlen marknadsfördes dessutom med att de gjorde det mindre
ansträngande att träna. Sammantaget kan man säga att de kommersiella aktö-
rerna riktade in sig mot samma kategori av människor som Korpförbundet sade
sig vända sig till eller med andra ord de människor som av en eller annan anled-
ning inte kunde eller ville underkasta sig den ”hårda träning som tävlingsidrot-
ten fordrade”.

Trots att den bild som målades upp av svenskarnas fysiska förmåga, inne-
höll både varningar och framtida skräckscenarier framstod den svenska befolk-
ningens hälsotillstånd som tämligen gott när det sattes in i ett internationellt
perspektiv. De jämförelser som gjordes gällde framför allt USA och då konsta-
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terades att svenskarna stod sig relativt väl. I USA beskrevs läget som krisartat,
illustrerat av att president Eisenhower startade en kampanj för att förbättra den
amerikanska ungdomens fysiska förmåga. Den uppkomna situationen förkla-
rades till stor del av bilismen, TV-tittande och en överkonsumtion av livsmedel.
Det fanns emellertid ingen orsak för svenskarna att slå sig för bröstet. Situatio-
nen i USA skulle ses som en varning om hur det skulle gå, om man inte såg upp
och arbetade hårt för att kompensera det ökade stillasittandet med en ökad fy-
sisk aktivitet på fritiden.
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RF och motionsidrotten
1953–1964

I detta kapitel riktas uppmärksamheten mot RF som befordrare av motions-
idrott under framför allt 1950-talet. RF:s förhållande till motionsidrotten

kommer att studeras på två plan. Först kommer RF:s konkreta agerande för att
organisera motionsidrott att behandlas och därefter de mer principiella diskus-
sioner om olika fysiska aktiviteters förhållande till varandra som fördes inom
RF:s högsta ledning. Med RF avses förbundets högsta centrala nivå, det vill säga
riksidrottsmötet och överstyrelsen eller riksidrottsstyrelsen och de arbetsgrup-
per som var knutna till RF centralt för att arbeta för motionsidrottens utbred-
ning. Syftet med kapitlet är att fastställa hur RF agerade som befordrare av mo-
tionsidrott under 1950-talet. De frågor som ska besvaras i detta kapitel är:

➢ Varför intensifierade RF sina insatser på motionsidrottens område?

➢ Varifrån inom organisationen kom initiativen till satsningarna att öka
engagemangen för motionsidrotten?

➢ Hur lade RF upp arbetet för att sprida motionsidrott till den svenska be-
folkningen?

➢ Försökte RF använda sin maktposition för att påverka vilka som fick möj-
lighet att befordra motionsidrott?

➢ Hur såg man inom RF-ledningen på motionsidrotten i förhållande till öv-
rig idrottslig verksamhet?

Även om RF, som tidigare nämnts, varit den ledande organisatören av idrott i
Sverige allt sedan förbundet bildades 1903 har organisationen kritiserats och
med jämna mellanrum anklagats för att vara en tävlingsmaskin som visat föga
intresse för annan typ av idrottsutövning än tävlingsidrott i olika former. Ur

5Kapitel
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kritikernas perspektiv svarade RF därmed inte upp mot sin egen självbild som
hela idrottens paraplyorganisation. När kritiken följdes av handling innebar det
att RF:s ställning som den samlade svenska idrottsrörelsens ledande organ ut-
manats. Det har framför allt skett när det handlat om motionsidrottsutövning.
Anledningen till att RF kom att utmanas inom motionsidrottsfältet under ef-
terkrigstiden är inte helt entydig. En tänkbar förklaring är att RF faktiskt var en
organisation för tävlingsidrott och inte brydde sig om andra former av idrotts-
utövning. Denna förklaring är riktig till viss del men rymmer inte hela san-
ningen. Före andra världskriget gjordes inte mycket för motionsidrotten på cen-
tral nivå från RF sida. Men det fanns inte heller några andra organisationer, som
kan sägas ha utmanat RF genom att erbjuda motionsidrott i mer organiserad
form.

Gymnastikförbundet, som hade en uttalad hälsoprofil under mellan-
krigstiden, såg sig som aktör på ett annat fält än idrottens. Gymnastikförbundet
var dessutom ett RF-förbund vilket gör det svårt att klart och tydligt karaktäri-
sera förbundets aktiviteter i förhållande den övriga RF-idrotten. Samtidigt som
man var ett av RF:s största specialförbund såg man sig som artskilt från övriga
specialförbund. Gymnastiken befann sig inom en gymnastikdiskurs och inte
inom idrotten under mellankrigstiden. Frisksportrörelsen, som växte fram un-
der mellankrigstiden, var med en nära på fundamentalistisk helhetssyn på hur
människan borde leva, alltför extrem för att kunna bli en verklig utmanare om
människors motionsidrott.1 Det är också möjligt att frisksportrörelsens försök
att förändra människors levnadsvanor på ett genomgripande sätt, påminde allt-
för mycket om den organiska vision som funnits inom det nazistiska samhället
för att vara en möjlig väg att förespråka efter andra världskriget. Idéerna glöm-
des helt enkelt och man blev tvungen att upptäcka dem på nytt i ett annat sam-
manhang, innan de kunde föras ut i samhället igen. Samma sak skedde med
den forskning om och de belägg för sambandet mellan rökning och lungcancer
som gjordes i Tyskland under nazistregimen, som kom att upptäckas på nytt av
anglosaxiska forskare under 1950-talet.2

5.1 RF:s försök att organisera motionsidrott
Efter det att den verksamhet som bedrivits i den år 1947 skapade motionsidrotts-
kommittén avslutats, låg den uttalade motionsidrottsaktiviteten på central RF-
nivå nere, medan förhandlingar fördes med korpföreträdare om Korp-
förbundets inlemmande i RF (se avsnitt 3.4). Enligt den tidigare ordförande för
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MIK Gösta Björck så hade i alla fall han tänkt sig att all motionsidrott skulle
skötas av Korpförbundet medan RF ägnade sig åt tävlingsidrotten.3 Efter det att
Korpförbundet klargjort att man inte önskade gå in i RF beslöt RF-ledningen
att den egna organisationen måste ägna motionsidrotten större uppmärksam-
het.4 Om det skulle finnas täckning för slagordet Idrott åt alla, måste man för-
söka nå så många som möjligt och inte bara de som var tillfreds med att bedriva
fysiska aktiviteter inom det ramverk man ditintills erbjudit. En satsning på att
få så många människor som möjligt att utöva motionsidrott behövde komma
till stånd för att RF inte skulle få namn om sig att endast främja elitidrott och
tävlingsverksamhet.

5.1.1 MIKA

Det faktum att Korpförbundet valde att låta frågan om ett eventuellt uppgå-
ende i RF vila var huvudorsaken till att RF-ledningen valde att agera. När över-
styrelsens diskuterade en motionssatsning i november 1953 var detta uppenbart.
Då den nya satsningen skulle motiveras utåt ändras efter diskussion meningen
”Då Korpen förklarat sig icke ännu önska inträda i RF, måste tillsvidare erfor-
derlig uppmärksamhet ägnas åt motionsidrotten inom RF” till ”Åtgärder ha vid-
tagits för en effektivisering av motionsidrotten inom Riksidrottsförbundet.”5

Att Korpförbundets beslut att fortsätta i egen regi var betydelsefullt framstår
som uppenbart. Man ville dock inte visa det alltför tydligt utåt.

RF:s VD Torsten Wiklund presenterade storslagna planer för den kom-
mande motionsidrottssatsningen. Det var en satsning som härstammade från
RF:s kansli och inte från någon önskan från förbundets medlemmar eller
medlemsorganisationer. Den var alltså inte förankrad där idrottsaktiviteterna
skulle bedrivas. Den uppfattning, som framförts vid distriktsförbunds-
konferensen om motionsidrottens utformning och inriktning 1948, att man
borde bygga nerifrån och upp och inte uppifrån och ner, tycks inte ha vunnit
anklang hos Wiklund. Satsningen gick under namnet MIKA: motion, inspira-
tion, kondition, avkoppling.

Det var en satsning som inte bara var tänkt att involvera RF utan man hade
redan från början försäkrat sig om stöd från kommersiella intressenter. Sport-
varufabrikanternas samt cykel- och sporthandlarnas riksorganisationer hade
ställt sig bakom satsningen och lovat att bidra med 50 000 kronor per organisa-
tion. De hade dessutom sagt sig vara villiga att medverka i det praktiska arbetet
för att få befolkningen att öka sin fysiska aktivitetsnivå. Trots att man från RF:s
sida var medveten om att organisationernas engagemang bottnade i kommersi-
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ella överväganden, ansåg man inte att det innebar att man inte skulle acceptera
att samarbeta med dem. Förutom stödet från samarbetspartnerna räknade man
med att kunna använda 65 000 kronor av de statsmedel man förfogade över till
kampanjen.6 Engagemanget från sportvarufabrikanternas samt cykel- och
sporthandlarnas organisationer är liksom förekomsten av annonser för tränings-
hjälpmedel i avsnitt 4.5 tecken på att det fanns en marknad för motionsredskap
och -hjälpmedel.

RF:s överstyrelse beslöt sig för att satsa på den av Wiklund utarbetade pla-
nen och därmed starta en ny omfattande kampanj för motionsidrott.7 Tanken
var att den skulle bedrivas i samarbete med alla organisationer som sysslade med
motionsidrott och friluftsliv men under RF:s ledning. Med MIKA spände RF
bågen hårt. Syftet sades vara att blåsa liv i allmänhetens intresse för deltagande i
konditionsbefrämjande idrotts- och friluftsliv. Man ville återskapa beredskaps-
årens anda och intresse för att hålla sig i form,8 en tid som efter mindre än ett
decennium gång efter gång kom att framställas som en mytisk guldålder vad
gällde befolkningens fysiska status och intresse för fysiska aktiviteter.

Uttrycket MIKA var en nyskapelse, ett nytt ord som skulle vara lätt att an-
vända och tänkt att i framtiden med självklarhet komma att ingå i det svenska
språket. Det var en språklig innovation som gjordes för att man ansåg att de
begrepp som fanns i språket: motionsidrott, rekreationsidrott, friluftsliv med
mera var långa och tråkiga. Wiklunds argumentation för den språkliga innova-
tionen var utförlig:

”Motionsidrott”, ”rekreationsidrott”, ”friluftsliv” o.s.v. är långa och tråkiga ord.
Det finns tyvärr icke i svenska språket eller såsom låneord något kort, bra ord, som
betyder ”att röra på sig”, ”att hålla sig i form”, ”att motionera för att må väl”. Finns
inte detta ord måste man skapa och lansera ett nytt svenskt ord, som betyder just
det angivna, och som snabbt slås in i medvetandet. Detta ord bör vara 1) en benäm-
ning på verksamheten (idrotten), 2) ett verb, 3) en benämning på dem som utövar
verksamheten (maskulinum, femininum och pluralis), 4) ett prefix till idrottsord
såsom -orientering, -gymnastik, -brottning, -tävling, -utflykt, 5) ett namn på en
”symbol” för verksamheten ”-märke”.
Ordet får inte finnas i annan betydelse. Det får inte inbjuda till förvanskningar.
Har man på kort tid fått in i folks medvetande sådana ord som ”lifta”, ”fika”,
”shoppa”, ”campa” och t.o.m. ”korpa” och ”mjuka”, bör det inte erbjuda några svå-
righeter att få ett nytt ord att slå igenom.
Ett flertal ord har konstruerats med utgångspunkt från ”motionsidrott”, ”rekrea-
tionsidrott” o.s.v.9

Därefter lanseras ordet MIKA som beteckning på de fysiska aktiviteter man har
för avsikt att bedriva:
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Mika betyder Motion, Inspiration, Kondition, Avkoppling.
Mika är ett uppkok på MIK
Mika är ett verb. Var mikar du på söndag? ”Tänker Ni vara hemma i morgon?” –
”Nej, vi skall ut och mika.” Han, hon eller de som mikar är ”mikare”. ”Vi träffade
ett gäng mikare i skogen”. ”Förr var han ospänstig, men nu är han mikare.”
Mika kan bra användas som prefix – Mikaorientering, Mikagymnastik, Mika-
brottning, Mikapropaganda.
Hela rörelsen är Mikarörelsen.
Mika betyder nu ingenting.
Mika är ledigt som varubenämning, men för säkerhets skull vikt för RF.10

När RF:s överstyrelse väl beslutat att satsa på motionsidrotten sparades inte på
resurserna från centralt håll. Under 1954 innehöll Svensk Idrott 39 artiklar om
motionsidrott och MIKA. RF lät även skapa en symbol för satsningen, en spe-
ciell MIKA-figur i form av en rävliknande gestalt. Från nummer 35 1954 inne-
höll Svensk Idrott också en ny sektion, MIKA-nytt. Av Hans Brunnbergs ge-
nomgång av innehållet i Svensk Idrott framgår att motion som kategori upptog
5,9 procent 1954 vilket var den klart högsta siffran för något enskilt år under de
år hans undersökning omfattar, vart tredje mellan 1930 och 1972.11 Stödet för
MIKA från organisationer utanför RF blev dock obefintligt. Det sades emeller-
tid bero på att de missuppfattat RF:s syfte med MIKA.12 Att korprörelsen inte
har något till övers för MIKA framgår i flera artiklar i deras tidningar.13 Inte hel-
ler Gymnastikförbundet var helt övertygat om att RF-ledningens nyvaknade
intresse för motionsidrott var den rätta vägen att följa.14

Enligt Wiklund var det den gamla motionsidrottskommittén man skulle
blåsa liv i. Utformningen av kampanjarbetet skulle vara densamma som man
kommit fram till vid de båda i avsnitt 3.2 nämnda konferenserna i samband med
att motionsidrottskommittén bildades. Denna utformning sammanfattade
Wiklund som:

➢ att RF måste göra något för den brett upplagda motionsidrotten,

➢ att man borde ha en central RF-kommitté som huvudorgan,

➢ att det i varje distriktsförbund borde finnas en motsvarande kommitté,

➢ att det borde finnas platskommittéer eller eventuellt kontaktman i fören-
ingarna och

➢ att man borde samarbeta med såväl Korpförbundet som främjande-
organisationerna.15

Ungefär samtidigt som den nya satsningen på motionsidrott drogs igång på all-
var, i samband med Sverigeloppet på cykel sommaren 1954, startades en utred-
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ning om hur motionsidrotten skulle organiseras och beredas plats inom RF. En
kommitté tillsattes för att utarbeta ett förslag om hur motionsidrottsarbetet
skulle utformas. Målet var att öka samarbetet med andra organisationer. Dessa
organisationers inställning till MIKA innebar att det förslag som kommitténs
ledamöter: Bertil Nordenfelt, Paul Högberg, Nils Bågenholm samt Per Olof
Åstrand och Sigurd Kållberg som representerade idrottsmedicinsk och idrotts-
materialteknisk fackkunskap, kunde förväntas lägga fram inte skulle inkludera
en fortsatt satsning på MIKA.16

Intresset för MIKA försvann också redan i slutet av 1954 och RF-ledningen
kom istället att prioritera ett samarbete med Korpförbundet.17 Vid över-
styrelsens vårsammanträde 1955 konstaterades att Korpförbundet och
Skidfrämjandet hade accepterat att medverka i en ny motionsidrottskommitté.
Det sågs som ett steg på vägen mot det eniga samarbete rörande idrott och fri-
luftsliv i begreppets vidaste mening som RF eftersträvade.18 MIKA-sektionen
försvann också ur Svensk Idrott.

Trots de storslagna planerna som framfördes under planeringsarbetet gjorde
MIKA inga varaktiga avtryck i den svenska motionsidrottens mylla. Utanför RF
stående organisationer visade inte upp något som helst intresse för att medverka.
Även inom RF delades det ut en hel del besk kritik mot projektet. Den inte alltid
helt nyanserade Torsten Tegnér kallade till exempel lanserandet av arrange-
manget för ”det mest misslyckade jag någonsin skådat i reklamväg”19 vid riks-
idrottsmötet 1954. Man kan konstatera att MIKA-strängen brast. Satsningen
måste emellertid ses som ett allvarligt menat försök från RF-ledningens sida att
etablera förbundet som organisatör av motionsidrott; som sådan är den av stort
intresse. Kampanjen är intressant också för att RF på ett oblygt sätt släppte in
kommersiella krafter i verksamheten. I samband med MIKA såg tillverkare och
försäljare av idrottsutrustning möjligheter att få avsättning för sina varor. RF
och idrottsindustrin försökte tillsammans skapa en marknad, där företagen skulle
kunna sälja sina produkter och RF organiserade utövandet. I generellare termer
illustrerar försöket svårigheten med att försöka införa en ny aktivitet från ovan i
en organisation, vars sedan länge fastlagda strukturer saknade mottaglighet för
en partiell nyorientering, hur önskvärd den än var för de ledande aktörerna.

5.1.2 Förhållandet till andra organisationer

Förhållandet mellan RF och Korpförbundet hade varit ansträngt när MIKA-
kampanjen drogs igång. Efter år av förhandlingar hade Korpförbundet tackat
nej till att ansluta sig till RF. RF hade då dragit igång en stort upplagd kampanj
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i egen regi för att inte lämna motionsidrotten åt sitt öde. Det faktum att MIKA
övergavs så snabbt och utan större diskussion skulle kunna förklaras med att
kampanjen var ett misslyckande. I samband med att MIKA övergavs förbättra-
des också förhållandet mellan de organisationer som sökte organisera befolk-
ningens motionsidrottsutövning. Vad orsakade de förbättrade relationerna?
Något uttömmande svar finns inte i det bevarade källmaterialet, men då de sam-
manföll med tillsättandet av en statlig idrottsutredning år 1955 är det troligt att
en del av svaret är att söka där. Det var en utredning som hade i uppdrag att
utreda formerna för det ekonomiska stödet till idrotten och friluftslivet.20 Det
förbättrade samarbetsklimatet skulle kunna ha orsakats av att man från RF:s
sida inför utredningen ville visa att idrottsrörelsen kunde sköta sina inbördes
relationer utan statlig inblandning. Som högsta myndighet inom idrottsrörelsen
ville man visa att man kunde samarbeta inom rörelsen. I ett läge, där man inte
kunde samarbeta med övriga organisationer, skulle denna privilegierade posi-
tion lätt kunna ifrågasättas.

Från Korpförbundets och Skidfrämjandets sida var man inte nöjda med
RF:s position som högsta myndighet när det gällde idrottens ekonomiska för-
hållande till statsmakterna.21 De ville att situationen skulle förändras. För att
motivera en förändring visade man utredarna att man var ansvarsfulla organisa-
tioner, som kunde samarbeta med RF på lika villkor och därför i en framtida
nyordning var betjänta av att få samma relation till statsmakterna som RF. Om
ovanstående resonemang är riktigt innebär det å ena sidan att RF avvecklade
sin offensiv på motionsidrottsområdet och sökte ett närmare samarbete med de
andra organisationerna för att visa statsmakterna att det rådande systemet fung-
erade och inte behövde förändras. Korpförbundet och Skidfrämjandet å andra
siden gick in i en gemensam motionsidrottskommitté med RF för att visa att de
var ansvarsfulla aktörer, som förtjänade att få samma ställning i förhållande till
statsmakterna som RF eller åtminstone inte var betjänta av att sortera under
RF, när det gällde relationen till anslagsbeviljande myndigheter. Olika målsätt-
ningar för organisationerna innebar alltså att man kom att agera genom att starta
en gemensam kommitté.

5.1.3 Samarbetet med andra organisationer

Även om MIKA inte blivit det genombrott för hälsobefrämjande motionsidrott
inom RF som ledningen hoppats på var man övertygade om att det fanns behov
av MIKA-liknande aktiviteter. Enligt ordföranden i RF:s förvaltningsutskott,
Hilding Hallgren, var den svenska befolkningens kondition på upphällningen.
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En utveckling liknande den i USA hade tagit sin början i Sverige. Enligt Hall-
bergs var RF tack vare sin stora organisation bäst rustat, bättre än alla andra
organisationer tillsammans, att påverka den svenska befolkningen motions-
vanor och därmed förhindra en utveckling liknande den i USA. En lärdom hade
man dock dragit från MIKA-äventyret. Det hade varit fel att börja i toppen av
organisationen och försöka sprida budskapet nedåt.22

Under hösten 1954 tog RF kontakt med Korpförbundet för att ta reda på
hur man där ställde sig till att medverka i en ny motionsidrottskommitté. En-
ligt Hallgren hade man kommit överens om att Korpförbundets hade missupp-
fattat RF:s avsikter med MIKA och efter det att organisationerna klarat ut miss-
förståndet hade man närmat sig varandra. Han förväntade sig därför att ett sam-
förstånd skulle uppnås om hur motionsidrotten skulle organiseras.23 Vid ett
möte med RF:s korporationsidrottskommitté i november 1954 fick Korp-
förbundets representanter också veta att den kommitté, som RF hade för avsikt
att inrätta, skulle komma att tillföras 65 000 kronor av statsanslaget och 65 000

kronor från sporthandlarna att fördela till motionsidrotten.24

En av medlemmarna av RF:s ursprungliga motionsidrottskommitté, Eric
Lindé, emotsatte sig emellertid RF-ledningens ambition att bilda en ny
motionsidrottskommitté. Lindé ville inte att någon kommitté skulle tillsättas
eller att några organisatoriska initiativ skulle tas, förrän en konferens med be-
rörda specialförbund anordnats. Han var vidare av åsikten att 1947 års motions-
idrottskommitté ännu inte hade avslutat sitt arbete.25 Denna ståndpunkt hade
han utvecklat i ett brev till förvaltningsutskottet ett år tidigare. Brevet hade sänds
två åt efter det att denna motionsidrottskommitté beslutat av avsluta sin verk-
samhet.26 Att Lindé inte var tillfreds med att RF hade lagt sin motionsidrotts-
satsning på is var kanske inte så konstigt med tanke på hans uppfattning, att den
överdimensionerade tävlingsidrotten skulle drabbas av en tillbakagång för att
ersättas av motionsidrott, som han hade uttryckt vid MIK:s möte med distrikts-
förbunden 1948.

När frågan om en nyorganisering av motionsidrotten inom RF togs upp i
november, bestämdes det att RF skulle ha ett representantskap för motions-
idrott, till vilket de specialförbund som hade motionsidrott på sitt program
skulle sända representanter. Till mötet hade man även bjudit in Korpförbundet
och Skidfrämjandet. En ny motionsidrottskommitté, bestående av special-
förbund från RF, Korpförbundet och Skidfrämjandet, såg alltså ut att kunna
skapas. Henry Allard (se personförteckning) såg det hela som en stor framgång.
De olika idrottsorganisationerna skulle nu ta gemensamma tag för att komma
ur det dödläge som rått, ett dödläge som inte varit till nytta för någon av orga-
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nisationerna. Detta budskap delgav Allard även riksidrottsmötet samma höst.27

Vid överstyrelsens vårsammanträde 1955 berömde Hallgren den gångna
vinterns motionsidrottsarbete. Den nya kommittén sågs som ett stort steg mot
ett enigt samarbete för idrottens och friluftslivets främjande.28 Att det verkligen
var fråga om ett försök till samarbete framgår av att den nya kommitténs stad-
gar utarbetades gemensamt av RF och Korpförbundet. Kommittén skulle vara
uppbyggd enligt samma principer som Sveriges Olympiska Kommitté, det vill
säga med en stor kommitté inom vilken ett arbetsutskott utsågs för att sköta det
löpande arbetet.29 En tid av samarbete eller revirbevakning och initiativjakt stod
för dörren.

Den nya motionsidrottskommittén bildades officiellt i april 1955. Enligt
en redogörelse från kommitténs ordförande Henry Allard hade starten varit bra
och man hade förhandlingsvägen lyckats uppnå ett resultat som många av
specialförbunden var nöjda med.30 De tre mest inflytelserika organisatörerna av
motionsidrott hade enats om att samarbeta i en kommitté där det praktiska ar-
betet skulle utformas, en kommitté som bildades mindre än en månad efter det
att den första statliga idrottsutredningen på 35 år tillsattes.31

I stadgarna för den nya kommittén fastslogs att den skulle vara den svenska
idrottsrörelsens organ för rekreations- och motionsidrott.32 Kommittén och dess
arbetsutskott dominerades av RF. I arbetsutskottet ingick ordförande och åtta
ledamöter varav tre saknade koppling till RF.33 Henry Allard utsågs till arbets-
utskottets ordförande. Övriga ledamöter var Bertil Nordenfelt som represente-
rade RF:s förvaltningsutskott, samt Per-Olof Åstrand och Sigurd Kållberg som
representerade den idrottsmedicinska och -materialtekniska fackkunskapen.
Korpförbundet representerades av Nils Hagman och Henry Ohlson, Skidfräm-
jandet av Swante Fleetwood, RF:s specialförbund av Rudolf Eklöw, Erik Exter-
gren, Olle Friman och Eric Lindé.34 Den nya kommitténs uppbyggnad påminde
om den tidigare motionsidrottskommittén i det att den bestod av idrottsledare
på det nationella planet. Det innebär att frågan om satsningen var förankrad
bland dem som stod för idrottsutövandet åter infinner sig. Att RF-ledningen
menade allvar med satsningen framstår som klart, liksom att man den här
gången menade allvar med att försöka samarbeta på motionsidrottsområdet.
Den linje arbetsutskottet drev i motionsidrottsfrågor borde ha haft goda möj-
ligheter att nå ut. Helt avgörande för vilket genomslag satsningen på motions-
idrott skulle komma att få var dock om kommittén skulle lyckas få idrotts-
föreningarna med sig.

Vid arbetsutskottets första sammanträde bestämdes att verksamheten
skulle koncentreras på ett mindre antal kampanjer som skulle genomföras i en
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jämn rytm under hela året. Det innebar att många organisationer som sökt an-
slag blev utan. Av de 26 organisationer, som inkom med ansökningar om bi-
drag på sammanlagt 282 255 kronor, fick 13 dela på 83 000 kronor. Det beloppet
ansågs vara för litet för att kommittén på allvar skulle kunna verka för att varje
svensk medborgare skulle beredas möjlighet att utöva fysiska aktiviteter efter
vars och ens val. Om detta mål skulle kunna uppnås måste de medel, som ställ-
des till motionsidrottens förfogande, ökas avsevärt.35 Den summa kommittén
hade att fördela hölls dock runt första årets nivå under hela kommitténs verk-
samhetsperiod.36

Till en början flöt arbetet inom motionsidrottskommittén relativt frik-
tionsfritt. Kommitténs bevarade källmaterial är emellertid magert och kommit-
téns verksamhet var inte uppe till diskussion i överstyrelsen (från 1960 riks-
idrottsstyrelsen) eller riksidrottsmötet i någon nämnvärd utsträckning. Kom-
mittén gav stöd till motionsidrottskampanjer som Snöstjärnan, Kul på hjul och
olika riksmarscher. Snöstjärnan, ett samarrangemang mellan Skidfrämjandet
och Skidförbundet, lockad stora deltagarskaror snörika vintrar. Vintern 1963 var
antal genomförda prov över två miljoner.37

I slutet av 1950-talet gick emellertid verksamheten inom motionsidrotts-
kommittén i stå. Kommitténs idrottsmaterialtekniskt sakkunnige Sigurd Kåll-
berg hade redan vid kommitténs årsmöte 1957 påpekat att en aktivering av
motionsidrottskommittén behövdes om man ville uppnå några verkligt påtag-
liga och framför allt varaktiga resultat i sin kamp mot den tilltagande folkför-
soffningen.38 Han fick dock inte något gehör för sin vädjan från medelsansvarigt
håll.

Samarbetet tycks ha fungerat endast så länge som 1955 års idrottsutredning
arbetade. Dess betänkande Idrotten och samhället presenterades i september
1957. I betänkandet förespråkades en omorganisation av statens förhållande till
idrottsrörelsen. Bland annat skulle ett regelrätt ämbetsverk för idrottsfrågor in-
rättas, vilket skulle innebära att RF fråntogs sitt inflytande över anslagsfrågor.
Den ledde dock aldrig fram till någon proposition från regeringen. RF hade
gjort sin negativa inställning till förslaget känd redan innan utredningen pre-
senterades. Förbundets VD Torsten Wiklund, som var medlem av utredningen,
hade reserverat sig mot dess förslag att inrätta en statlig nämnd.39

I sitt remissyttrande över utredningen framhöll RF att utredningen inte
förstått hur den svenska idrottsrörelsen var uppbyggd. Utredningen hade näm-
ligen, till RF:s förtret, delat in idrotts- och friluftslivet i tre skilda rörelser före-
trädda av tre olika huvudorganisationer. RF svarade enligt den gjorda indel-
ningen för tävlingsidrotten medan Korpförbundet svarade för motionsidrotten
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och Skidfrämjandet för friluftslivet. Ur RF:s perspektiv var den gjorda uppdel-
ningen att betrakta som absurd då man ansåg att vart och ett av den egna orga-
nisationens 34 specialförbund var att jämställa med vilken annan nationell
idrottsorganisation som helst.40 Idrottsutredningens definition av den typ av
idrott som bedrevs inom RF med en uppdelning av idrotts- och friluftslivet i tre
områden kan karakteriseras som restriktiv och den svarade bättre mot hur man
från korphåll brukade definiera RF:s verksamhet än hur förbundet själv ville se
på den verksamhet man bedrev. Det är därför inte konstigt att både Korpför-
bundet och Skidfrämjandet förhöll sig positiva till utredningens förslag.41

Enligt RF var organisationens ändamålsparagraf, ”att genom främjande av
allmän utövning inom svenska folket av idrott och gymnastik samt friluftsliv i
olika former, bidraga till stärkandet av folkets andliga och fysiska kraft”42 utfor-
mad så att ingen idrotts- eller friluftsorganisation behövde stå utanför RF. Man
arbetade med ett flexibelt idrottsbegrepp. Det var därför meningslöst framhöll
man att som utredningen försöka definiera de utanför RF stående organisatio-
nerna som alternativ till RF genom att skilja mellan tävlingsidrott och motions-
idrott.43

Det går dock inte att komma förbi att det presenterade förslag om hur den
framtida idrottspolitiken skulle organiseras hotade RF:s framtida existens som
idrottslig enhetsorganisation. En av RF:s viktigaste maktresurser och ett medel
att locka idrottsorganisationer att söka medlemskap i paraplyorganisationen var
den kontroll man utövade över statens anslag till idrottsrörelsen. Den utgjorde
därmed ett kitt som höll RF-idrotten samman.

Ett tecken på att RF verkligen kommit att omfatta en flexibel definition av
idrott var att man förändrade sin ändamålsparagraf 1959. Istället för att som ti-
digare hålla fram idrott och gymnastik samt friluftsliv började man att tala om
tävlings- och rekreationsidrott: ”Sveriges Riksidrottsförbund har till ändamål
att genom tävlings- och rekreationsidrott höja vårt folks kroppsliga och andliga
kraft samt bereda särskilt de unga en värdefull fritidssysselsättning.”44

Det måste ha stått klart för Korpförbundet och Skidfrämjandet att RF inte
hade för avsikt att medverka till att det rådande förhållandet mellan idrotts-
rörelsen och statsmakterna förändrades. Detta bör ha påverkat samarbets-
klimatet inom motionsidrottskommittén. Korpförbundet kom att satsa sina
resurser under slutet av 1950-talet på arrangemanget Hälsoåret 58, ett initiativ
från Folksam där man tillsammans med LO och TCO arbetade för att väcka
intresse för rehabiliteringens betydelse och möjligheter (se avsnitt 6.4 nedan).
RF:s specialförbund satsade å sin sida på en egen kampanj, Sport 60, och där-
med gick samarbetet inom motionsidrottskommittén i stå.
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Idrottsutredningens förslag rann alltså liksom samarbetet i motionsidrotts-
kommittén ut i sanden. Utredningen hade tillsatts av John ”Kinna” Ericsson
men överlämnats till hans efterträdare som handelsminister Gunnar Lange, som
också var ordförande i RF:s största specialförbund, Svenska Fotbollförbundet.45

Frågan om hur den statliga idrottspolitiken skulle utformas hade inte kunnat
lösas och ytterligare en idrottsutredning tillsattes 1958. Dess huvuduppgift var
att undersöka möjligheterna till en sammanslagning av RF och Korpför-
bundet,46 vilket innebar en annan lösning på frågan om hur statens anslag till
idrotten skulle fördelas än det som förespråkats i utredningen Idrotten och sam-
hället. Om idrottsrörelsen samlades i en organisation skulle staten utan problem
och tal om att den gynnande eller missgynnade olika aktörer kunna samarbeta
med denna organisation. Detta utredningsuppdrag kunde inte förväntas på-
verka de enskilda idrottsorganisationernas ställning och inbördes relationer på
samma sätt som den tidigare utredningen och det fanns därför mindre anled-
ning för dem att låta sig påverkas av att utredningen tillsatts. Utredningen upp-
nådde också än mindre än 1955 års utredning då den aldrig lyckades presentera
något förslag utan begärde att befrias från sitt utredningsuppdrag i maj 1962.
Ordföranden för utredningen, Seved Apelqvist, VD för Folksam och känd för
sitt intresse för folkhälsofrågor (se personförteckning), menade att det fanns allt-
för djupgående motsättningar mellan RF och Korpförbundet. Dessa motsätt-
ningar tog sig under pågående utredning uttryck i åtgärder som Apelqvist ka-
rakteriserade som rena stridshandlingar. Enligt Apelqvist var den av vissa av RF:s
specialförbund anordnade Sport 60-kampanjen, som han betecknade som ett
misslyckande, riktad mot Korpförbundet. Korpförbundet hade å sin sida valt
att tillsätta en egen idrottsutredning 1961 för att undersöka korpidrottens status
och utveckling samt ekonomiska förutsättningar.47 Denna utredning slog fast
att korpidrotten i framtiden borde stå helt självständig gentemot RF.48

Den Apelqvistska utredningen hade, när man insett att det inte var möjligt
att nå resultat i sammanslagningsfrågan, i linje med sin ordförandes syn på fy-
siska aktiviteter börjat studera idrotten och folkhälsan. För Apelqvist framstod
det som ett axiom att begreppet idrotten och folkhälsan hade en säker grund i
verkligheten. Idrottsutredningen hade därför fört samtal med bland andra
fysiologerna Erik Hohwü Christensen, Torgny Sjöstrand och Per-Olof Åstrand,
som styrkt utredarna i uppfattningen om fysiska aktiviteters hälsofrämjande
effekter. Idrottens roll som sjukdomsförebyggande och konditionsbefrämjande
aktivitet skulle enligt utredarna komma att bli klarare markerad i framtiden.49

Idrotten kunde alltså överta Linggymnastikens traditionella roll som hälso-
främjare.
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I början av 1960-talet var förhållandet mellan RF och Korpförbundet allt
annat än harmoniskt. De båda organisationernas syn på hur idrotten i Sverige
var och borde vara organiserad skilde sig åt. Det framgick tydligt av de svar de
lämnade till idrottsutredningen på frågorna: Om de ansåg att förutsättningarna
fanns för att en sammanslagning av de båda organisationerna i enlighet med
utredningsdirektiven, om en sammanslagning skulle möjliggöra en effektivise-
ring och rationalisering av verksamheten för idrottens främjande samt om man
var villig att medverka till den organisatorisk samordning? RF:s syn framgår tyd-
ligt av det svar man avgav:

I diskussionen kring den idrottsliga verksamhet, som riksidrottsförbundets special-
förbund respektive korporationsidrottsförbundet bedriver, brukar ofta anföras att
de förra har hand om tävlingsidrotten och det senare om motionsidrott. En sådan
indelningsgrund är helt missvisande. Huvuddelen av den idrott, som bedrivs här i
landet utgör motionsidrott. Detta gäller således ej endast korporationsidrottsför-
bundet utan i lika hög grad riksidrottsförbundets specialförbund. Såväl inom kor-
porationssammanslutningarna som inom specialförbunden bedrives emellertid
idrotten huvudsakligen i form av tävling (matcher samt individuell lagmässig kon-
kurrens enligt fastställda regler). Begreppet tävling innebär dock icke, att vissa
anspråk ställs på deltagarnas resultatmässiga kvalifikationer. Oavsett deltagarnas
kvalifikationer måste nämligen idrottsutövning som regel inrymma ett tävlings-
moment. Det är detta som skapar spänningen och stimulerar intresset att deltaga.
Inom riksidrottsförbundets specialförbund – likaväl som inom korporations-
idrottsförbundet – utgör huvuddelen av idrottsutövningen sålunda motionsidrott
i tävlingsform - - - Riksidrottsförbundet anser, att det vore till stor fördel om alla
idrottsorganisationer inom landet tillhör den organisation, som har till ändamål
att utgöra ett idrottsorganisationernas riksförbund.

Riksidrottsförbundet anser att en effektivisering av idrottens breddarbete –
både bland ungdom och äldre – kan åstadkommas genom alla idrottsorganisation-
ers samgående i idrottsorganisationernas riksorganisation samt att härigenom även
bättre förståelse skapas för anspråken på bidrag från det allmänna.50

Från RF:s sida var alltså uppfattningen att den idrott som bedrevs inom organi-
sationen till största delen utgjordes av vad som kallas motionsidrott men att all
idrott hängde ihop i en helhet och att det inte rörde sig om jämförbara organi-
sationer. Korpförbundet var att jämföra med ett av RF:s specialförbund och inte
med RF.51 Denna helhets intressen tillvaratogs bäst av den egna organisationen.
Korpförbundet var av motsatt åsikt:

I skrivelse till Idrottsutredningen har vi meddelat att vi önskar verka som självstän-
digt organ och betonat att två väsentligt olika arbetsuppgifter föreligger beträffande
vårt folks fysiska fostran nämligen å ena sidan den hälsobefrämjande, motions-
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betonade idrotten och å andra sidan den mera renodlade tävlingsverksamheten.
Med denna förklaring anser vi uppgifterna för de båda förbunden klart fixerade,
och någon vidare gränsdragning är knappast behövlig.52

Från korphåll hade man alltså en helt annan syn på hur idrottsbegreppet hängde
samman eller rättare sagt inte hängde samman.

Rent formellt fortsatte motionsidrottskommittén sitt arbete under dessa
inaktiva men turbulenta år runt 1960. Vid motionsidrottskommitténs årsmöte
1963 togs emellertid frågan om kommitténs framtid upp för diskussion då inga
medel anslagits för verksamheten för 1963/64. Att inga medel längre anslogs till
motionsidrottskommittén motiverades från riksidrottsstyrelsens sida med att
anslag till motionsidrotten ingick i anslagen till specialförbunden. De anslag
som tidigare delats ut av kommittén sades ha tagits ur specialförbundens an-
slagsram under de föregående åren, dessa medel var nu inarbetade i special-
förbundens grundbelopp. Det fanns därför inget behov av att fördela motions-
anslag efter förbehandling i motionsidrottskommittén.53

Från motionsidrottskommitténs sida beslöts då att kommittén skulle läg-
gas ner 1 juli 1964 om inte medel ställdes till kommitténs förfogande eller ut-
vecklingen, av arbetsutskottet, bedömdes som att kommittén borde finnas
kvar.54 Några nya medel ställdes inte till kommitténs förfogande och efter skrift-
lig omröstning bland arbetsutskottets medlemmar i september 1964 upplöstes
motionsidrottskommittén.55

Specialförbunden inom RF hade redan 1961 bildat en egen kommitté,
Centralkommittén för svenska motionsidrottsförbund med Bertil Nordenfelt
som ordförande och Göte Sundqvist som generalsekreterare. Kommitténs syfte
var att verka för förbättrad folkhälsa genom anordnande av riksomfattande
motionsidrottsarrangemang.56 Den hade alltså ett mål som låg mycket nära
motionsidrottskommitténs. Den nya kommitténs aktiviteter stöddes ekono-
miskt av RF centralt men även av livförsäkringsbolaget Framtiden.57

År 1960 arrangerade sex specialidrottsförbund inom RF det av Seved
Apelqvist ovan kritiserade motionsidrottsarrangemanget Sport 60 under de-
visen Rör dig mer, bli mindre trött. Målet, att främja motionsidrott som den van-
liga medborgaren kunde utöva för sitt eget välbefinnande, kan kännas igen från
tidigare kampanjer. Deltagande var förbunden för: cykel, friidrott, gång, orien-
tering, simning och skidor. Kampanjen var utformad som en tävling mellan lan-
dets kommuner. Själva arrangemanget hade många likheter med den kampanj
som arrangerats av Korpförbundet i samband med Hälsoåret 58 (se avsnitt 6.4.1
nedan).
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Sport 60 var uppbyggt kring sex provperioder om vardera cirka tre veckor,
en för vart och ett av de deltagande förbunden. De som deltog kunde välja mel-
lan att avlägga motionsprov eller prov för de arrangerande förbundens ordina-
rie idrottsmärke. Det skulle finnas något för alla och envar. Avsikten med att
inkludera de arrangerade förbundens ordinarie märkesprov i kampanjen var
också att dessa skulle populariseras genom att de ingick i Sport 60.58 När Sport
60 sammanfattades redovisades ett stort antal starter. I tävlingen om Kungens
kanna hade 858 kommuner deltagit. Det totala antalet avlagda prov under året
uppgick till 7 476 696. Av dessa hade 2 268 893 prov avlagts i skidor, 2 134 317 i
gång, 1 179 651 i orientering, 762 430 i cykel, 650 581 i friidrott och 480 824 i
simning. Uppgiften om det totala antalet individer som deltagit varierade mel-
lan 500 000 och 700 000.59

Året efter arrangerades en liknande motionskampanj Sport 61–62 i ett för-
sök att upprepa den framgång som man uppfattade att Sport 60 varit. Denna
gång hade ytterligare ett par av RF:s specialidrottsförbund tillkommit som med-
arrangörer. De allmänna principerna som slogs fast för proven visar vad man
ville uppnå:

➢ proven skulle sikta på att få ut människor i naturen – att röra på sig,

➢ proven skulle vara naturliga och lättarrangerade,

➢ proven skulle inge förtroende för verksamheten,

➢ proven skulle inte sikta till elitprestationer, men väl ge individen möjlighet
att prestera något utöver genomsnittsmänniskan, det vill säga erövra
idrottsmärken,

➢ proven skulle ge reservkrafter och rekreation – de skulle vara något utöver
den dagliga rutinsysselsättningen,

➢ proven skulle leda fram till någon form av bevis för den som verkligen del-
tagit regelbundet – ett sportmärke och

➢ provtagarna skulle stimuleras av lokalpatriotism – kommuntävlingen,
byakamper med mera – samt av individuella priser på det lokala planet.60

Från arrangörshåll fanns emellertid en oro för hur kraven för specialförbundens
märken klarades av av motionärerna Man var osäker på om märkesfordringarna
verkligen passade för motionsidrottare och masspropagandor. I Sport 61–62

deltog 599 kommuner i tävlingen om Kungens kanna. Totalt genomfördes
5 638 000 prov under kampanjen.61 Bakom arrangemanget låg den centralkom-
mitté för motionsidrott som bildats samma år av nio RF-förbund, vilkas idrotts-
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grenar ingick i kampanjen.62 Arrangemanget fick som framgått ovan inte samma
genomslag som Sport 60 bland potentiella arrangörer.

Med Sport 60-talarrangemangen ville RF:s specialförbund uppmuntra till
regelbunden fysisk aktivitet utan överdrifter. Arrangemangen var tänkta att vara
en värdemätare på intresset för en typ av motionsidrott som var och en kunde
och borde utöva för sitt eget välbefinnande. Man misslyckades emellertid med
att intressera utanför RF stående organisationer att engagera sig i arrange-
manget.63 Även om de båda Sport 60-talarrangemangen visade upp ett stort an-
tal avlagda prov är det inte säkert att de lyckades i sin strävan att öka den svenska
befolkningens fysiska aktivitetsgrad. Det finns en del som talar för att det under
hela perioden funnits en relativt stor grupp fysiskt aktiva individer som flyttade
runt sina aktiviteter mellan de organisationer som gjorde propaganda för ökad
fysisk aktivitet bland befolkningen. Det skulle innebära att majoriteten av dem
som deltog vid arrangemang för att locka fysiskt inaktiva att bli fysiskt aktiva
redan var aktiva. En andra invändning mot kampanjernas effekt på befolkning-
ens fysiska aktivitetsnivå är att det inte är säkert att de människor som deltog i
de väl utskilda propagandaarrangemangen blev regelbundet fysiskt aktiva. En-
skilda evenemang lockade till deltagande men det är inte säkert att de hade nå-
gon effekt efter det att strålkastaren slocknat.64 Människor deltog och motione-
rade men bara ett par gånger.

Trots de satsningar som gjordes från RF:s sida på motionsidrotten under
perioden, lyckas man inte etablera någon fast form för dess organisering. Ett
faktum som beläggs av den verksamhetsplan för de kommande fem åren som
presenterades av förbundets nytillträdde VD Bo Bengtson 1963 (se avsnitt 8.2
nedan). Förbundsledningens försök att etablera RF som den ledande organisa-
tionen inom all form av idrottsutövning lyckades inte. Det största problemet
tycks ha varit bristen på ledare som kunde sköta det praktiska motionsidrotts-
arbetet på regelbunden basis. De ledare som fanns inom RF kunde inte förvän-
tas att ta ett utökat ansvar och man lyckades inte få fram en kader med
motionsidrottsledare i sådan omfattning att de kunde sköta jobbet.

5.2 Diskussioner inom RF:s ledning om idrottens mening
Vid riksidrottsmötet 1950 konstaterade Carl Gustaf Forslund att de idrottsliga
problemen för varje möte hade kommit att hamna allt mer i skymundan för att
ersättas av merkantila och materiella problem.65 Efter att ha gått igenom riks-
idrottsmöten samt överstyrelsens och riksidrottsstyrelsens sammanträden är det
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svårt att invända mot Forslunds iakttagelse. Idrottens mening, varför man
egentligen engagerade sig i det man gjorde, diskuterades sällan. Detta blir än
mer tydligt när riksidrottsmötet omorganiserades i slutet av 1960-talet. Trots
det förekom det att idrotten diskuterades på en mer principiell nivå. Det var
framför allt vid två tillfällen sådana diskussioner förekom: dels 1954 i över-
styrelsen, en diskussion som fortsatte vid riksidrottsmötet, dels vid riksidrotts-
mötet 1960.

Att idrotten diskuteras så sällan från principiella synpunkter på riksidrotts-
mötena kan tyckas en smula underligt. RF rymde en mångfald av världar som
inte hade samma inriktning och målsättningar. Det är snarast uppseendeväck-
ande att så olika världar kunnat leva tillsammans i en och samma organisation
under lång tid i sådan synbar enighet. Förhållandet mellan bredd- och elitidrott,
alltså hur enhetsidrotten verkligen hängde ihop, och idrottens egentliga mening
diskuterades sällan. Sambandet mellan bredd och elit kan snarast sägas ha ut-
gjort ett axiom som fördes fram vid högtidstal. Då beskrevs hur intimt och vack-
ert de hörde samman. Bredd födde topp och vice versa och idrotten fungerade
som en harmonisk helhet. När frågan diskuterats på ett mer idémässigt plan var
det heller inte för att själva förhållandet mellan bredd och elit togs upp för dis-
kussion utan den smög sig in när annat diskuterades. Det är möjligt att RF lyck-
ats hålla ihop just på grund av att idrottens mening och andra tunga frågor dis-
kuterades så sällan. Potentiella konflikter har undvikits genom att man inte ta-
lade om dem utan istället koncentrerade sig på det praktiska arbetet.

5.2.1 Inga guld som glimmar

Frågan om motionsidrottens ställning inom idrotten och idrotten som helhet
diskuterades inom RF:s överstyrelse i oktober 1954 i samband med att en av
elitidrottens främsta manifestationer var uppe till behandling. Frågan kom upp
i samband med en diskussion som uppstod när anslagsäskanden för nästkom-
mande budgetår diskuterades. Allt bottnade i det mindre lyckade svenska del-
tagandet vid Europamästerskapen i friidrott i Bern samma år. Det relativa miss-
lyckandet, Sverige hade endast tagit tre medaljer att jämföra med tolv och 22

vid de två föregående mästerskapen,66 ledde till en diskussion av frågan om hur
mycket man var villig att offra och vilka medel man kunde tänka sig att utnyttja
för att nå framgång vid internationella mästerskap. Vilken typ av idrotts-
aktiviteter var det man skulle bedriva inom RF?67 Det meningsutbyte som då
uppstod återupptogs sedan vid hösten riksidrottsmöte.68

Diskussionen startade med ett inlägg från Erik Lindé som tog upp iakt-
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tagelser han gjort vid tävlingarna i Bern rörande de så kallade öststaternas starka
frammarsch på det idrottsliga området. Vid en jämförelse med tidigare interna-
tionella mästerskap hade Sverige gått tillbaka. Den svenska tillbakagången, sedd
i jämförelse med andra nationer, berodde dock inte på att öststaterna satsade
mer på att nå framgång inom den internationella tävlingsidrotten. I öststaterna
utövades idrott framför allt för att göra propaganda inåt mot den egna befolk-
ningen, inte för att göra reklam för ett samhällssystem i utlandet. Idrott utöva-
des med andra ord, enligt Lindé, på det sätt som den borde bedrivas i Sverige.69

Denna ståndpunkt höll han fast vid även vid riksidrottsmötet.70

Lindé fick stöd för sin uppfattning om den östeuropiska idrotten av Sven
Låftman som ansåg sig ha god inblick i hur den var utformad efter att ha besökt
Sovjetunionen. Den bild som man oftast gjorde sig i Sverige, att man i dessa
länder endast sökte göra politisk propaganda med sin idrott, var falsk, enligt
Låftman. De lade istället ner oerhört mycket arbete på breddidrotten. Från säkra
källor visste han att berätta att cirka 80 procent av de resurser som satsades på
idrott i Sovjetunionen lades på breddidrotten och endast 20 procent på eliten. I
de 20 procent som gick till eliten ingick dessutom kostnaderna för de idrotts-
högskolor som hade inrättats. Enligt Låftman var den sovjetiska idrotten ett
föredöme.71 Det var en bild som inte var helt ovanlig. Inom Korpförbundet var
man likaledes imponerad av hur arbetet med att främja fysiska aktiviteter var
utformat i Sovjetunionen.72

Den Lindéska uppfattningen om hur det stod till med den svenska idrot-
ten i förhållande till den östeuropeiska fick emellertid mothugg av bland andra
Paul Högberg. Högberg hävdade att det fanns en principiell skillnad mellan
idrott i öststaterna och idrott i Sverige. I öststaterna var idrotten mycket ofta
kombinerad med politisk propaganda. I Sverige var man däremot tvungen att
motivera idrotten på ett annat sätt om man ville ha samhällets stöd. Detta inne-
bar att den svenska tillbakagången inte berodde på att de svenska idrottsutövar-
na gått tillbaka utan på att andra nationer, framför allt öststaterna, satsade mer
resurser på att nå framgång vid internationella mästerskap.73

Högberg avfärdade även ett påstående Lindé gjort om att elitidrotten hade
betydelse för det nationella försvaret. Det gjorde han eftersom upptränandet av
några få individer som kunde visas upp vid stora internationella tävlingar inte
betydde speciellt mycket för försvaret och inte heller hade något att säga om
befolkningens fysiska standard. Den stora och viktiga frågan var breddidrotten;
det gällde att bygga upp en verklig folkidrott. Valet att försöka skapa internatio-
nella stjärnor såg Högberg som ett ideologiskt val. Man hade att välja mellan
den ideologi som fanns i de västerländska demokratierna och den som fanns i
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öststaterna. Han ansåg inte att man borde driva den svenska idrotten dithän,
där den befann sig i öststaterna, även om man naturligtvis ville vara med och
konkurrera på den internationella scenen. Man hade istället att fråga sig om
man kunde driva specialiseringen längre än till att ordna det så, att lämpliga
individer togs ut till så kallade högskolor för idrott, där de drevs så långt deras
fysiska förutsättningar räckte för att de sedan skulle representera sitt land vid
elittävlingar. Den frågan måste besvaras jakande om man ville följa i öststaternas
fotspår.74

Vid riksidrottsmötet underströk Högberg skillnaden mellan den idrotts-
utövning man arbetade för i Sverige och synen på idrott i öststaterna genom att
citera ur träningsanvisningarna för det östtyska idrottsförbundets idrottsmärke
i vilka man kunde läsa:

Vi bedriva inte idrott för idrottens skull utan för att sätta våra människor i stånd att
i förtid uppfylla vår femårsplan, för att sätta oss i stånd skydda vår Tyska demokra-
tiska republik mot sabotageåtgärder och anslag från USA-imperialisterna. Vår sport
är därför medvetet politisk.75

I vad som kan ses som ett försök att gjuta olja på debattvågorna gjorde sig Tage
Ericsson och Birger Sandberg till talesmän för RF:s officiella linje om det nära
och intima sambandet mellan elit- och breddidrott. De hävdade att man inte
borde var rädd för att ge uttryck för uppfattningen att en långt driven elitidrott
var ett utomordentligt verksamt medel dels för att bredda idrotten inom lan-
det, dels för att tala om att Sverige levde, när man diskuterar med statsmak-
terna. Den som inbillade sig att det handlade om antingen eller, elit- eller
breddidrott hade fullständigt missuppfattat situationen. Elitidrotten var ett
medel för att nå målet, breddidrott.76 Även vid riksidrottsmötet poängterades
att det inte handlade om antingen elit- eller motionsidrott utan de båda for-
merna av idrottsutövning korsbefruktade varandra.77

Högberg lät sig emellertid inte nöjas med denna argumentation utan ut-
tryckte sin misstro mot att det fanns något naturligt samband mellan elit- och
breddidrott. Enligt hans uppfattning fick den idrottsman som ville nå den ab-
soluta toppen inte ha någonting annat att ägna sig åt än idrott; det handlade
alltså om ren professionalism. Det var frågan om ett medvetet val. Skulle man
som i öststaterna driva idrottsutövarna så långt som möjligt i strävan efter inter-
nationell framgång och medaljer, eller skulle man nöja sig med de framgångar
man kunde nå genom att bedriva idrotten på det mer amatörmässiga sätt som
man dittills gjort i Sverige. Detta innebar emellertid inte att det fanns någon
anledning att ifrågasätta det internationella tävlingsutbytet. Men man måste
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vara medveten om att det fanns en gräns. En gräns som var av ideologisk art och
som inte borde passeras och därför kunde man i Sverige inte använda samma
metoder för att nå framgång vid de internationella idrottstävlingarna som öst-
staterna.78 Antalet olympiska guldmedaljer eller antalet segrar i internationella
tävlingar var hur som helst inte något användbart mått på den fysiska förmågan
i ett land.79

Sambandet mellan elit- och breddidrott ifrågasattes även av Nils Mårtens-
son. Orsaken till att han tvivlade på sanningen i axiomet om elitens positiva
inverkan på breddidrotten var avsaknaden av folklig medeldistanslöpning i
Sverige, trots Gunder Häggs och Arne Anderssons framfart ett decennium tidi-
gare. Han var mer benägen att sätta sin tro till det omvända förhållandet, att
bredd kunde leda till att man fick en elit. Att inrikta idrottsarbetet på bredden
var dessutom något som bättre passade det svenska samhället. Då man ditintills
inte hade inriktat sitt arbete för idrotten på bredden hade man från RF:s sida
dessutom försummat att göra propaganda för idrottsrörelsen hos de personer
och myndigheter som hade makt. Från beslutfattarnas sida sågs idrotten därför
fortfarande som en rolig fritidssysselsättning. De kunde tycka att det var roligt
när några pojkar spelade boll, men betraktade inte idrottsrörelsen som ett medel
när det gällde att förbättra folkhälsan och detta var i stor utsträckning idrotts-
rörelsens eget fel. Nu hade samhällsutvecklingen emellertid gått dithän att det
bara fanns en sak göra för att stoppa befolkningens tilltagande försoffning: satsa
på idrotten. Om mekaniseringen av arbetsplatserna och motoriseringen vid
färderna mellan hem, arbetsplats och skola fortsatte i samma takt som under det
sista årtiondet, skulle det svenska folket komma att bli fysiskt nedbrutet. För att
på ett verksamt sätt motarbeta denna nedbrytning var man tvungen att satsa på
att få så många som möjligt att utöva en hälsosam idrott. När tillståndet i sam-
hället nu var som det var, måste man satsa mer på breddidrott än på elitidrott.
För breddidrotten kunde man dessutom vinna förståelse hos kommunala myn-
digheter och landstingen, vilka ofta ställde sig kallsinniga inför elitidrotten.80

Mårtensson upprepade denna uppfattning vid riksidrottsmötet och pas-
sade dessutom på att ifrågasätta den panikstämning, som han ansåg vissa grup-
per sökt skapa rörande den svenska idrottens internationella konkurrenskraft.
Även om svensk idrott stod inför en rad stora problem så handlade inget av dem
om elitens internationella konkurrenskraft. Debatten om konkurrenskraften
innebar att ett icke-problem fick för mycket uppmärksamhet, uppmärksamhet
som istället borde riktas mot att utveckla motionsidrotten. Det var nämligen
idrottens verkliga problem, ett problem som dessutom berörde hela samhället.81

De som var skeptiskt inställda till att det rådde kris inom svensk idrott bara
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för att eliten presterat sämre i den internationella konkurrensen fick medhåll av
fysiologen Per-Olof Åstrand, som i en artikel i RF:s officiella organ Svensk Idrott
dristade sig till att ifrågasätta elitens nödvändighet för bredden. Stjärnor i olika
idrottsgrenar tjänade förvisso som stimulans för framför allt ungdomar men det
var inte nödvändigt att dessa stjärnor var svenska. Enligt Åstrand var elitidrott-
ens främsta uppgift att tjäna som sporre åt ledare, en adepts framgång fungerade
som kvitto på att den möda ledaren lagt ner på idrotten burit frukt. Just ledarna
var dessutom viktigare än eliten när det gällde att stimulera till idrottsutövning.
Så länge som idrott bedrevs som motion var den stärkande, nöjsam och hygie-
niskt välmotiverad men för elitidrotten fanns frågetecken för både nöjes-
momentet och det hygieniska värdet.82

Sammanfattningsvis kan man schematiskt urskilja tre linjer i diskussionen
om relationen mellan olika typer av idrottsutövning. Den linje som företräddes
av Erik Lindé och Sven Låftman måste dock betecknas som naiv och utan reell
betydelse. De var också två av den svenska idrottsrörelsens mer udda och kon-
troversiella personligheter. Deras inlägg hade dock det goda med sig att idrotts-
ledarna för en gångs skull diskuterade vad de egentligen sysslade med. Diskus-
sionen om det fanns olika kategorier av idrottsutövning eller om all idrott på ett
naturligt sätt hängde samman i en kategori är av principiell betydelse. Den linje
som företräddes av Paul Högberg och Nils Mårtensson, att all form av idrotts-
utövning inte hängde samman, låg nära det sätt att argumentera kring idrott
som användes av korpföreträdare, när de ville utmåla RF som en tävlingsmaskin
som inte ägnade folkflertalets fysiska behov något större intresse. Även om Hög-
berg och Mårtensson inte hade för avsikt att gå Korpförbundets ärenden, måste
deras sätt att argumentera för en satsning på en folklig motionsidrott ha fram-
stått som ovälkommen. Officiellt företrädde ju RF den motsatta linjen, och att
förespråka ett icke-flexibelt idrottsbegrepp kunde underminera hela organisa-
tionens framtid. Om inte all idrott på ett naturligt sätt hörde samman, fanns
det ju ingen anledning att samla den under en enhetsorganisations ledning. Det
är därför inte förvånade att vissa talare försökte ta udden av debatten. Det inne-
bar att många av de ledande inom RF framstod som nöjda med att motionsid-
rotten inte lyftes fram som ett problemområde. Det var viktigare att tala om
nödvändigheten av att se till helheten, att allt hängde ihop.

Vad som är mer förvånande är att argumentationen för en ökad satsning
på motionsidrott sammanföll med att RF-ledning sjösatt sin dittills största sats-
ning på att befordra just motionsidrott, MIKA. När MIKA berördes under riks-
idrottsmötet handlade det dessutom om antingen kritik av projektet som re-
sursslöseri eller om försvar av detsamma för att man inte hade förslösat så
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mycket resurser som vissa talare låtit påskina.83 Det fanns alltså medlemmar av
förbundets högsta ledning som fann det nödvändigt att tala om att motions-
idrotten var alldeles försummad och att det var hög tid att någonting gjordes
för att komma till rätta med detta samma år som RF sjösatt sin ditintills största
satsning på att främja motionsidrotten.

5.2.2 Vilken typ av idrott?

Inför riksidrottsmötet 1960 hade RF:s ledning beslutat att idrottens inriktning
skulle diskuteras.84 För att sätta igång diskussionen skulle Paul Högberg hålla
ett inledningsanförande om idrottens mål och inriktning. Högbergs anförande
är intressant framför allt därför att han där gjorde ett försök att sätta in idrotten
i ett samhällsperspektiv. Som ideell rörelse ansåg han att RF var tvunget att
ompröva sina mål och arbetsmetoder med hänsyn till samhällets och indi-
vidernas förändrade behov. Om man inte gjorde det löpte man risken att just
det man hade för händerna skulle ta alltför mycket av organisationens resurser i
anspråk, vilket kunde leda till att den vidsynthet gick till spillo som var nödvän-
dig för att rörelsen skulle få en sund inriktning.

Enligt Högberg måste arbetet med att befordra idrotten komma i fas med
den nya ändamålsparagraf som RF antagit 1959: att genom tävlings- och
rekreationsidrott höja befolkningens fysiska och andliga kraft. Medlet var alltså
tävlings- och rekreationsidrott, om det rådde det enighet. Problemen uppstod
när resurserna skulle fördelas. Då fanns det anledning att diskutera vilken in-
riktning idrottsarbetet skulle ha. En av de stora utmaningarna man stod inför
var att fritiden ökade. Eftersom arbetsformerna blivit allt mer monotona, be-
hövde de arbetande en längre och rikare fritid som motvikt. Den stress som
monotont arbete innebar, kunde enligt Högberg motarbetas på ett effektivt sätt
genom avkoppling och fysiskt aktiv rekreation på fritiden.

Hur skulle då idrotten inriktas för att bli av positivt värde för såväl fysisk
som psykisk hälsa? För att klara detta ansåg Högberg att idrottens organisatio-
ner var tvungna att i större utsträckning än tidigare agera som serviceorgan som
tillhandahöll eller rent av sålde möjligheter för alla att idka fysiska aktiviteter.
Högberg poängterade att RF borde spela en större samhällsroll genom att till-
handahålla en service som inte enbart riktades mot medlemmarna. Som exem-
pel på den serviceroll man skulle kunna spela tog han upp Lennart Hylands i
avsnitt 7.1 berörda radioserie Från hösäck till muskelknutte. När den blev känd
genom radion hade GCI fått en mängd förfrågningar från människor som
tyckte sig vara i samma situation som hösäcken. Radioserien hade vidare lett till
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att det runt om i landet uppstått organiserade motionsgrupper, som startats helt
och hållet av hälsoskäl. Läkarvetenskapen ställde sig också på ett helt annat sätt
än tidigare positiv till idrotten som ett medel i den förebyggande hälsovården.
Det hela handlade givetvis om motionsidrott, men aktiviteterna kunde gärna
innehålla ett tävlingselement utan att syfta till att nå elitresultat.

För att frågan om motionsidrotten skulle kunna lösas, så att alla kategorier
av människors behov tillgodosågs, var det nödvändigt att man bestämde sig för
vilken organisatorisk inriktning man skulle välja. Efter den senaste omorganisa-
tionen av RF var det därför ofrånkomligt att förhållandet till Korpförbundet
och Skidfrämjandet fick sin lösning. Den enda framkomliga vägen för att kunna
möta de krav, det alltmer automatiserade samhället skulle komma att ställa, var
samarbetets.

Högberg var medveten om att en del av hans synpunkter varit kritiska mot
hur idrotten bedrevs inom RF. Kritiken berodde på att han ansåg att idrotts-
rörelsens betydelse var stor för såväl individ som samhälle, en betydelse som
skulle komma att öka på grund av samhällsutvecklingen. Det var därför viktigt
att se på verksamheten i stort och försöka enas om enligt vilka linjer man skulle
bedriva den i fortsättningen.85

I den efterföljande diskussionen kom man åter in på frågan om elitens och
breddens förhållande till varandra. Högberg valde att använda sig av USA som
exempel när han försökte nyansera tron på sambandet mellan elit och bredd.
USA var ett av de länder som lyckats bäst när det gällt att erövra olympiska guld-
medaljer. I USA hade den olympiska medaljskörden emellertid inte följts upp
av någon breddidrott, vilket borde ha skett, om resonemanget om att topp och
bredd befruktade varandra, vore korrekt. Tvärtom, framhöll Högberg, sade alla
som kom från USA att det var en oerhörd skillnad på vad man i Sverige gjorde
för idrott på bred front och vad man gjorde i USA, alltså mellan svensk idrott
och amerikansk fysisk fostran. Han menade dessutom att ingen av de tidigare
talarna vid riksidrottsmötet, som tagit upp breddidrotten, var typiska för
svenska idrottsledare. De flesta idrottsledarna sysslade med breddidrott, vilken
var av största betydelse för samhället. Just detta var enligt Högberg RF:s stora
ideologiska problem, för dagen liksom tidigare.86

Enligt en specialförbundsrepresentant, Svensk Basketförbundets Åke Nils-
son, var det helt naturligt att man fokuserade på tävlingsidrotten inom RF. När
det gällde motionsidrotten delades ansvaret med Korpförbundet, Skidfräm-
jandet och andra organisationer så det var i mångt och mycket en samarbets-
fråga. När det handlade om tävlingsidrott var man däremot ensam ansvarig och
då måste RF framför allt uppehålla sig vid den.87 Riksidrottsstyrelsens Tore G



137

5 . RF och motionsidrotten 1953–1964

Brodd (se personförteckning) delade inte Nilssons åsikt. Han dömde ut Nils-
sons försök att skilja ut dem som sysslade med motionsidrott från tävlingsidrot-
ten. Sysslade inte alla mest med motionsidrott? Motionsidrotten var idrottens
grund. Arbetet med den var RF:s största uppgift. Det fanns inget skäl att för-
söka skilja ut vissa gruppers idrottsutövande från andras. Det var fel att dela
upp idrotten i tävlings- och motionsidrott, menade Brodd.88

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det fanns personer inom RF-
ledningen, som vid ingången till 1960-talet, förespråkade en ökad satsning på
motionsidrott framför allt utifrån ett samhällsperspektiv. Skälet till att denna
satsning sågs som viktig, bredd framför elit, var att förankra idrotten i samhäl-
let. En satsning på motionsidrott var alltså viktig av två skäl. Dels spelade mo-
tionsidrott en viktig roll för folkhälsans bevarande och höjande, dels skulle den
leda till en ökad förståelse för idrotten och dess behov hos anslagsbeviljande
myndigheter.

Jämfört med 1954 var det inte mycket som hänt 1960. Från inflytelserikt
håll försökte man genom att understryka att det inte var möjligt att tala om
bredd- och elitidrott som två från varandra skilda inriktningar avstyra diskus-
sioner som skulle kunna problematisera RF:s framtida vägval. All idrott hörde
enligt detta synsätt samman och alla försök att rucka denna tankefigur riske-
rade enbart att förstöra vad som under decennier byggts upp inom RF.

Ett nytt sätt att argumentera angående förhållandet mellan tävlings- och
motionsidrott hade emellertid dykt upp 1960 genom Åke Nilssons påstående
att det var helt naturligt att man fokuserade på tävlingsidrotten inom RF, efter-
som man delade på ansvaret för motionsidrotten med Korpförbundet och
Skidfrämjandet. Genom sitt sätt att argumentera erkända han två saker som
gick stick i stäv med den officiella RF-linjen: för det första att tävlingsidrott och
motionsidrott var två skilda aktiviteter, för det andra, om än indirekt, att de två
andra organisationerna var jämförbara med RF.

5.3 Avslutande diskussion
Den ökade mekaniseringen och automatiseringen i arbets- och samhällsliv an-
sågs ha skapat ett behov av motionsidrottsutövning och om detta behov inte
tillgodosågs riskerade befolkningen att degenerera fysiskt. Från RF:s sida sågs
det därför som nödvändigt att organisera motionsidrott: dels på grund av att
det var viktigt, dels på grund av att det krävdes för att RF skulle kunna trygga
sin ställning som den samlade svenska idrottsrörelsens ledande organisation. RF
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försökte tillfredsställa det ökade behovet av fysisk aktivitet på flera olika sätt.
Under 1950-talet lanserades storslaga centrala initiativ, upplägg som byggde på
dels samarbete över organisationsgränser, dels samordnade initiativ mellan RF:s
egna specialförbund.

Många av de argument som fördes fram under 1950-talet om vikten av att
utöva motionsidrott handlade om att den verkade förebyggande mot följderna
av förändrade levnadsförhållanden. De växte alltså fram i överensstämmelse
med samhällsutvecklingen. En socialpolitik, som syftade till att skapa trygghet
mot fattigdom till följd av inkomstbortfall i samband med sjukdom, ålderdom
och arbetslöshet, höll på att etableras. Om ett sådant system skulle fungera, var
det viktigt att medborgarna var så friska som möjligt. Där hade motionsidrot-
ten en roll att fylla. Tron på sambandet mellan förståndigt utövad motionsidrott
och god hälsa framstår som stark. Motionsidrotten lanserades som ett medel att
uppnå socialpolitiska mål. Enligt idrottens förespråkare var den det effektivaste
medlet för att bekämpa de hot, som det växande välståndet och den minskade
rörligheten innebar för folkhälsan.

Arbetet med att införa motionsidrott inom RF var i stor utsträckning ett
projekt från ovan. Centralt placerade idrottsledare försökte etablera en typ av
idrottsutövning som dittills inte i någon större utsträckning funnits inom orga-
nisationen. Initiativen kom från olika håll inom organisationskomplexet. Den
första stora satsningen under 1950-talet initierades av RF:s högste tjänsteman,
VD Torsten Wiklund, i samband med att Korpförbundet meddelade att det
inte hade för avsikt att gå upp i RF och där agera som motionsidrottsförbund.
När RF lanserade MIKA var det en konsekvens av Korpförbundets självständig-
hetssträvanden.

Då detta försök att organisera motionsidrott visat sig vara mindre fram-
gångsrikt, togs initiativ bland de högsta förtroendevalda inom RF för att åstad-
komma ett samarbete mellan de organisationer som bedrev motionsidrott ut-
anför RF och de egna medlemsorganisationerna. Detta samarbete fungerade
tillfredsställande under den tid som 1955 års idrottsutredning verkade men gick
sedan i stå. Därefter tog de av RF:s specialidrottsförbund, som hade intresse av
att bedriva motionsidrottsaktiviteter vid sidan av sin övriga verksamhet, initia-
tivet genom att skapa en ny, RF-intern organisation för att främja motions-
idrottsutövandet bland den svenska befolkningen.

I samband med MIKA-satsningen gjordes ett försök att etablera olika enkla
fysiska aktiviteter som helt nya med hjälp av ett nytt ord som beteckning för
verksamheten och genom samarbete med kommersiella intressen. Denna sats-
ning slog aldrig rot på grund av bristande förankring bland dem som hade att
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utföra det praktiska arbetet, och de satsningar som gjordes under resten av pe-
rioden sköttes av specialförbunden med stöd av ett centralt samarbetsorgan. För
att locka deltagare utformades RF-förbundens samordnade kampanjer till en
årslång tävlan mellan landets kommuner där det gällde att samla så många star-
tande som möjligt.

För att visa att motionsidrott var en viktig del av verksamheten lät RF-led-
ningen även definiera om de aktiviteter som utövades inom förbundet. I stort
sett all idrottsutövning, som inte var elitidrott, sades vara motionsidrott. Hela
90 procent av den idrott som utövades inom RF kunde därigenom sägas vara
motionsidrott, alltså samma siffra som dykt upp i RF:s handbok 1949.

Vilka problemlösningar, som fick stöd och därmed förutsättningar för att
kunna genomföras, hängde samman med hur RF:s centrala ledning ansåg att
resurserna skulle fördelas. Hur resurserna till just motionsidrotten fördelades
tycks ha styrts av RF-ledningens strävan att förbli den svenska idrottens ledande
organisation. Det var tydligt under 1950-talet. När korpidrottens uppgående i
RF diskuterades, lockade RF med att Korpförbundet skulle komma att få till-
gång till ökade resurser. När Korpförbundet klargjort att man inte hade för av-
sikt att gå med i RF och RF beslöt att genomföra sin MIKA-satsning, valde RF-
ledningen att satsa motionsidrottens anslag på den egna centralt administre-
rade kampanjen. När RF efter detta mindre framgångsrika initiativ kom att ef-
tersträva ett samarbete med utanför RF stående organisationer, valde man att
låta motionsidrottens anslag fördelas av den organisationsöverbryggande
motionsidrottskommittén. Detta tillvägagångssätt fick ett slut när RF:s förbund
etablerade en egen kommitté för motionsidrott och anslagen helt enkelt drogs
in och man lät medlen ingå i de årliga anslagen till specialförbunden. Denna
utveckling tyder på att RF i sin fördelning av det offentligas stöd självfallet valde
att främja de initiativ som även stärkte den egna organisationens motionsprofil.

När idrottens mening för en gångs skull diskuterades inom RF-ledningen
framkom det att det fanns olika åsikter om den. Dessa åsiktsskillnader var av
principiell art och kan ge ledtrådar till varför ämnet så sällan diskuterades offent-
ligt. Genom att undvika diskussion undvek man också potentiella konflikter
och kunde koncentrera sina krafter på praktiskt idrottsarbete. När frågan trots
allt aktualiserades explicit, uppträdde en minoritet som förespråkade en ökad
satsning på motionsidrotten från ett samhällsperspektiv och ett rigoröst idrotts-
begrepp. Ökade satsningar på motionsidrott skulle innebära att RF kunde spela
en roll för folkhälsans bevarande och höjande, samtidigt som förståelsen för
idrotten och dess behov ökade i samhället. Enligt denna minoritetslinje fanns
det alltså inte någon naturlig koppling mellan elit- och motionsidrotten.
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Det var en argumentationslinje som kunde ställa till problem för RF som
organisation. Ett liknande sätt att se på idrott var förhärskande inom Korp-
förbundet. Där användes det för att ifrågasätta RF:s ställning som naturlig före-
trädare för en samlad svensk idrottsrörelse. I viss utsträckning kan man alltså
hävda att de, som förespråkade en ökad satsning på motionsidrott inom RF
samtidigt som de tydligt skilde mellan motions- och elitidrott, gick Korp-
förbundets ärende, vilket måste ha framstått som ovälkommet.

Officiellt företrädde RF den motsatta ståndpunkten. Att förespråka ett
icke-flexibelt idrottsbegrepp kunde underminera hela organisationens framtid.
Om inte all idrott på ett naturligt sätt hörde samman fanns det ingen anledning
att samla den under en organisations ledning. Det är därför föga förvånade att
man försökte ta udden ur debatten genom att hävda att det inte fanns några
skäl att skilja mellan motionsidrott och tävlingsidrott. Motionsidrott var all
idrotts grund och RF:s största verksamhetsområde. Den var intimt samman-
länkad inte bara med tävlingsidrotten i allmänhet utan även med den yppersta
elitidrotten. Det var en nödvändig inställning för att kunna hävda RF:s ställ-
ning som en samlad svensk idrottsrörelses naturliga företrädare. Ur ett dylikt
perspektiv är det inte förvånande att idrottens mening så sällan kom upp till
diskussion. Det kunde vara att utmana ödet att diskutera sådana frågor.
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Folksam och idrotten

Frågan om idrottens eventuella nytta för individ och samhälle är något
som inte behöver vara den första prioriteringen för aktörer som tagit initia-

tiv inom idrottsfältet. Man kan förstås förvänta sig att de lämnat en läpparnas
bekännelse till de värderingar som brukar komma fram i idrottens högtidstal
om allt det goda idrotten ger individ och samhälle. För att få en så bred bild av
idrotten som möjligt bör man därför söka även efter andra aktörer än de tradi-
tionella. Finns det då några aktörer vars första och viktigaste intresse i fråga om
idrottsutövning har varit de fysiskt hälsosamma aspekterna? Försäkringsbolag
skulle kunna utgöra en sådan aktörsgrupp.1 I det följande väljer jag att inte ta
hänsyn till att försäkringsbolag kan välja att engagera sig för idrottsutövning av
rena PR-skäl.

I detta kapitel är det försäkringsbolaget Folksam som står i centrum för
uppmärksamheten. Kapitlet behandlar hur motionsidrott och idrott i allmän-
het har behandlats av försäkringsbolag, framför allt Folksam. Huvudsyftet med
kapitlet är att visa att ett försäkringsbolags insatser påverkade hur motions-
idrotten organiserades vid mitten av 1900-talet. De frågor som jag vill besvara
med hjälp av analysen i detta kapitel är:

➢ Hur har försäkringsbolag sett på idrottsutövning?

➢ Varför engagerade sig Folksam på motionsidrottsfältet?

➢ Vad gjorde Folksam för att sprida motionsidrott till den svenska befolk-
ningen?

➢ Vilka konsekvenser fick Folksams engagemang för motionsidrotten?

6Kapitel
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6.1 Försäkringar
Försäkringsverksamhet har huvudsakligen bedrivits av två typer av aktörer: de
egentliga försäkringsbolagen och statsmakterna. Försäkringsbolagens verksam-
het har framför allt innefattat person- och skadeförsäkringar, medan statsmak-
terna främst tagit hand om socialförsäkringar såsom sjukvårdsförsäkring, yrkes-
skadeförsäkring och arbetslöshetsförsäkring samt folkpensioner med försäkring
för tilläggspension. Vid sidan av försäkringsbolagen och statsmakterna har även
understödsföreningar bedrivit försäkringsverksamhet i fråga om till exempel
pensioner samt sjuk- och begravningshjälp.

Med hjälp av försäkringar blev det möjligt att fördela risker för ekonomiska
förluster till följd av bland annat sjukdom, dödsfall eller skada på egendom. Det
innebar att det legat i försäkringsbolagens intresse att verka skadeförebyggande,
då försäkringsutbetalningarna, och därmed även försäkringsbolagens kostna-
der, kan reduceras genom förebyggande åtgärder. På det skadeförebyggande
området har försäkringsbolagens gemensamma insatser för brandskydd och tra-
fiksäkerhet varit det som främst uppmärksammats.2 Försäkringsbolag har även
lämnat stöd till forskning och allmänt hälsofrämjande verksamhet. De bolag
som utmärkte sig genom stöd till dylik verksamhet under decennierna efter and-
ra världskriget var Folksam, Skandia och Thule.3

När socialförsäkringssystemet byggdes ut efter andra världskriget kom det
att utformas med sikte på det allmängiltiga behovet av vård och ekonomiskt
skydd. De första socialförsäkringarna, som infördes decennierna kring 1900,
hade innehållit jämförelsevis låga ersättningsnivåer och hade endast garanterat
en minimistandard, alltså en ersättning motsvarande en levnadsnivå som inne-
bar att socialhjälp inte skulle behöva tillgripas. Under första hälften av 1900-
talet förändrades synen på vad socialförsäkringarna borde omfatta. De skulle,
ansåg man nu, ge ersättning anpassad till inkomsten, alltså fastställd i överens-
stämmelse med inkomstbortfallsprincipen. Genom införande av lagarna om
allmän sjukförsäkring och allmän tilläggspension kom inkomstbortfalls-
principen att tillämpas inom alla former av svensk socialförsäkring. De vikti-
gaste socialförsäkringarna blev folkpensioneringen, försäkringen om allmän till-
läggspension, sjukförsäkringen, yrkesskadeförsäkringen och arbetslöshets-
försäkringen. Genom dessa tillförsäkrades medborgarna skydd vid ålderdom,
dödsfall och varaktig arbetsoförmåga, vid sjukdom och barnsbörd, vid yrkes-
skador och arbetslöshet.4

Från socialdemokratiskt håll fanns under 1900-talets första hälft en uttalad
skepsis mot privat ägande och då framför allt mot privata försäkringsbolag och
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banker, vars verksamhet innebar att stora kapitalmängder samlades i några få
aktörers händer. Denna skepsis visade sig i en rad förslag om statens övertagande
av bank- och försäkringsverksamhet till socialdemokratiska kongresser 1905 och
1914 samt till riksdagen 1912, 1920, 1929 och 1941. Misstron mot privata försäk-
ringsbolag gjorde sig också gällande i Arbetarrörelsens efterkrigsprogram 1944, i
vilket det yrkades att ”Försäkringsväsendet förstatligas, dels för att åstadkomma
erforderlig rationalisering dels för att vinna kontroll över kapitalmarknaden”.5

Socialdemokratins ideologiskt betingade misstro mot det enskilda näringslivet
gällde alltså i hög grad försäkringsväsendet. Dess krav på införandet av offent-
liga och allmänna socialförsäkringar som ålderdomsförsäkring och sjukförsäk-
ring kan uppfattas som en kritik riktad mot det enskilda försäkringsväsendet.6

Utvecklingen inom socialförsäkringsområdet åren efter andra världskriget
kan sägas ha inneburit ett förstatligande av en del av försäkringsbranschen. I
slutet av 1940-talet uppgick de sammanlagda premierna till de kooperativa och
privata försäkringsanstalterna till mellan 1 100 och 1 200 miljoner kronor om
året för alla slags försäkringar. Kostnaderna för de statliga pensions-, sjuk- och
olyckfallsförsäkringarna beräknades uppgå till mellan 1 200 och 1 300 miljoner,
när de beslut som fattats genomförts i sin helhet. Trots att staten blev en allt
större aktör på försäkringsområdet ökade de svenska försäkringsbolagens
premieinkomster och tillgångar. År 1946 hade premieintäkterna uppgått till 736

miljoner kronor och de förvaltade tillgångarna till cirka fem och en halv miljard
kronor. År 1961 hade premieinkomsterna stigit till drygt två miljarder kronor
och de förvaltade tillgångarna till 18 miljarder kronor. I reella tal steg för-
säkringsbolagens premieinkomster med 53 procent mellan åren 1946 och 1961.7

6.2 Försäkringsbolagen och tävlingsidrotten
Om försäkringsbolagen sett på idrottsutövning som en nyttig och hälso-
befrämjande aktivitet, borde det framgå av hur de valde att behandla den i sina
försäkringar. De har haft att ta ställning till dess konsekvenser på ett mycket
handfast sätt. Om idrott setts som något i allt väsentligt positivt och eftersträ-
vansvärt, borde det inte ha förekommit några som helst restriktioner mot
idrottsutövande i de allmänna försäkringsvillkor som bolagen haft. Bolagen
borde istället snarast ha uppmuntrat sina försäkringstagare att utöva idrott. Om
försäkringsbolagen däremot ansett att idrottsutövande var en riskfylld aktivi-
tet, borde de ha infört undantagsbestämmelser och exkluderat idrottsutövande
ur de allmänna olycksfallsförsäkringarna. Ett sätt att få en bild av hur försäk-
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ringsbolagen, vars huvudsakliga verksamhet går ut på att bedöma risker, sett på
idrott och därmed föreliggande risker och fördelar är därför att undersöka hur
de förhållit sig till att låta olycksfallsförsäkringar täcka även idrottsutövning.

Vid en sammankomst hos Svenska försäkringsföreningen 1920 höll läka-
ren Karl A. Fries ett föredrag om idrotten ur försäkringsmedicinsk synvinkel.
Föredraget innehöll bland annat en av de första undersökningarna av skaderis-
kerna vid utövandet av olika idrottsgrenar. I föredraget uttryckte Fries sin fulla
övertygelse om att idrotten hade en viktig roll att spela i sjukdomsförebyggande
syfte, en insikt som redan de gamla grekerna sades ha ägt. Det var en insikt som
även det nutida samhället borde ta till sig. Enligt Fries var idrotten det bästa
medlet för att föra upp folkhälsan på ett högre plan. Just tanken att förbättra
folkhälsan var enligt Fries det väsentliga med idrottsutövning, dess bärande idé.
Tre förutsättningar måste dock vara uppfyllda. Den som ägnade sig åt idrott
skulle vara fullt frisk, vara fullt förtrogen med idrottens innebörd och bedriva en
rationell träning. Om dessa förutsättningar var uppfyllda så påverkade idrotten
kroppens tre viktigaste organ eller organsystem: cirkulationsorganen, lungorna
och nervsystemet, på ett positivt sätt. Att idrottsutövning dessutom var nyttigt
för muskulatur, skelett, njurar och andra organ kunde ses som en extra bonus.8

Fries var dock inte sen att medge att idrottsutövande i vissa fall inte var
utan allvarliga risker. Han delade upp riskerna vid idrottsutövning i inre och
yttre risker. De inre riskerna fanns framför allt när idrott utövades vid olika sjuk-
domstillstånd, något som kunde ha en skadlig inverkan på livsviktiga organ.
Yttre risker handlade framför allt om skador orsakade av olika former av trauma.
De inre riskerna var särskilt stora för oldboys, det vill säga personer över 40 år.
Med idrottens tilltagande popularisering kunde man vänta sig att riskerna för
försäkringsbolagen ökade:

Ju mera idrottsrörelsen bliver spridd, desto mera får man också antaga, att även
försäkringsbolagens risker beträffande nyssnämnda idrottsutövare, d.v.s. personer
i åldern över 40 år, komma att tilltaga. Det synes därför böra ligga i försäkrings-
bolagens intresse att på allt sätt bidraga till, att verkligt effektiva läkareundersök-
ningar av särskilt oldboys komma till stånd; i alla händelser synes det mig som om
man ur försäkringsmedicinsk synpunkt bör hava rätt att fordra, att var och en, som
i åldern över 40 år idkar idrott och t. ex. är livförsäkrad, vid denna tidpunkt ånyo
på egen eller försäkringsbolagets bekostnad bliver undersökt. Om ett dylikt försik-
tighetsmått bleve vidtaget, skulle detta icke endast bliva till den enskilda indivi-
dens utan även i icke ringa grad till bolagens nytta.9

Idrottsutövning kunde givetvis vara farligt och ge skador även hos yngre friska
personer. Inre risker fanns om idrott utövades under premisser som bristande
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träning, underårighet, överträning samt för långt utdragen tränings- eller
tävlingstid. De idrottsgrenar som var mest riskabla under sådana förutsättningar
var uthållighetsidrotterna, eller förflyttningsidrotterna: simning, löpning, cyk-
ling, skidåkning och skridskoåkning.10

De yttre skadorna var framför allt beroende av vilken idrottsgren som utö-
vades. Av tabell 5 framgår att det inte fanns något samband mellan frekvensen
av skador och skadornas allvar.

Den mest spridda idrottsgrenen fotboll intog plats två i frekvenskolumnen
och fyra i allvarskolumnen. Fries egna siffror på iakttagna och behandlade ska-
dor på Stadion i Stockholm under säsongen 1920 visade på att 2,1 spelare, eller
9,1 per 100 spelare, skadades per match under fotbollsspel.11 Att fotbollsspelande
hade en tendens att leda till att utövarna skadade sig, borde dock inte enligt Fries
leda till att försäkringsbolagen nekade fotbollspelare att teckna försäkringar:

Om vi sedermera observera fotbollsskadornas procentuella siffra samt de av mig
beräknade fotbollsskadorna pr år, framgår därutav, att fotbollsspelet, särskilt med
hänsyn till den anslutning denna idrott fått, givetvis är en av dem som fordra läkare-
kontroll. Ur försäkringsmedicinsk synpunkt erbjuder idrotten ifråga icke så litet av
intresse; dock synes det mig som om fotbollssportens utövare varken ur livför-
säkrings- eller olycksfallsförsäkringssynpunkt böra nekas erhålla försäkring på van-
liga villkor, åtminstone pekar min erfarenhet om fotbollssporten i vårt land åt detta
håll. Då emellertid spelet bedrives olika i skilda länder, är det icke otänkbart, att en
annan åsikt skulle vara att finna i något eller några utav dessa länder.12

Fries var dock inte villig att omfatta all idrott med sin välvilja; den mest skade-
frekventa idrottsgrenen boxning hade han en mer negativ syn på:

Tabell 5. Några av de vanligaste idrottsgrenarnas ordningsföljd beträffande yttre skador

Skadornas frekvens Skadornas allvar

Boxning Cykling
Fotboll Fäktning
Bandy Skidåkning
Cykling Fotboll
Brottning Bandy
Skidåkning Boxning
Skridskoåkning Brottning
Tennis Skridskoåkning
 Fäktning Tennis

Källa: Fries, 1921, s 275.
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Mig synes, som om boxningssportens karaktär av uppsåtligt tillfogande av skada
bör medföra att dess utövare icke erhålla skadeersättning efter vanliga grunder, i
allt fall icke då skadan tillfogats under tävling.13

När det gäller boxning kan det vara lämpligt att påpeka att amatörboxning en-
dast bedrevs sporadiskt och att offentliga tävlingar i stort sett inte förekom alls
före det att Svenska Boxningsförbundet bildats 1919. Boxning hade till exempel
inte förekommit på det olympiska programmet vid de olympiska spelen i Stock-
holm 1912.14

Hur det än förhöll sig med olika idrottsgrenars nytta eller skadlighet, så var
Fries anhängare av obligatoriska läkareundersökningar av idrottsmän. Det var
något som han var övertygad om skulle komma att införas:

Om icke förr, så kommer detta att ske, när staten tagit sig idrotten an. Ty att idrotten
bör vara ett statsintresse, att den kan uppbäras, underhållas och kontrolleras av staten,
framstår för mig som ett oavvisligt önskemål. Först när så sker, kommer staten att få
skörda de rika frukter som idrotten, rätt vårdad, kan bringa folkhälsan.15

Första gången frågan om riskerna med idrottsutövning, var uppe till debatt
inom den nordiska försäkringsvärlden var vid den fjärde Nordiska olycksfalls-
försäkringskongressen 1919. När frågan om idrottsrisker diskuterades framkom
att 15 av 30 bolag medförsäkrade olycksfall under idrottsträning och sju av bola-
gen olycksfall även under tävling. Av försäkringsbolagen avvisade dock tolv helt
även träningsrisker och 20 tävlingsrisker. Bland de bolag, som helt avvisade
tävlingsrisker, fanns flera svenska försäkringsbolag som infört bestämmelsen att
försäkringen inte gällde under någon som helst form av tävling.

År 1923 införde de svenska försäkringsbolagen i sina villkor för privata
olycksfallsförsäkringar bestämmelsen, att olycksfallsrisken då det gällde delta-
gande i särskilt anordnad hastighetstävling som inte var kappspringning eller
kappsimning, kunde medförsäkras mot en tilläggspremie. Några år senare fick
bestämmelsen lydelsen:

Utan uttryckligt angivande i försäkringsbrevet och erläggande av särskild tilläggs-
premie inbegripes icke skada, som inträffar under förande av motorcykel eller un-
der deltagande i eller träning för särskilt anordnad hastighetstävling – med undan-
tag av fotlöpning och simning – eller under deltagande i fotboll-, handboll-, bandy-,
ishockey-, eller rugbyspel, till vilka allmänheten mot avgift äger tillträde.16

Försäkringsbolaget Leire, ett bolag som senare kom att uppgå i Folksamkon-
cernen, började teckna kollektiva olycksfallsförsäkringar för cyklister, ishockey-,
bandy-, handboll- och fotbollslag under 1930-talet. Försäkringen hade dock
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undantag; den omfattade inte lag som tillhörde de allsvenska serierna. Det be-
rodde på att man ansåg att spelet i den högsta serien var hårdare och därmed
mer riskabelt. Denna uppfattning var förhärskande bland de svenska försäk-
ringsbolagen. Idrottsledaren Gösta Björck ansåg att uppfattningen inte hade
någon reell grund. Han ansåg att den snarare var grundad på en undervärdering
av teknikens betydelse.17

De svenska försäkringsbolagens inställning till idrottsutövande var inte helt
klar under mellankrigstiden. I en artikel i Nordisk försäkringstidskrift 1942 slog
Gösta Björck fast att olycksfallsrisken inom idrotten var ett relativt outforskat
område. Det innebar att försäkringsbolagen i allmänhet hyste fullkomligt över-
drivna farhågor om olycksfallsrisken och i synnerhet angående skadornas art.
Bristen på faktiska uppgifter om skadefrekvenser innebar dessutom att frågan
om idrottsriskernas försäkringsbarhet inte hade kunnat bringas till en slutgiltig
lösning. Den praxis som gällde 1942 var att idrottsmannen deltog i träning och
tävling på egen risk.18 Försäkringsbolaget Leire kom genom införandet av sin
kollektiva olycksfallsförsäkring att spela rollen av pionjär på området, ett om-
råde som under efterkrigstiden kom att domineras av Folksam.

År 1946 skickade RF:s förvaltningsutskott ut förfrågningar till försäkrings-
bolagen för att undersöka villkoren och kostnaderna för att teckna en kollektiv
olycksfallsförsäkring åt förbundets medlemmar. Försäkringsbolaget Freja gjorde
då en undersökning beträffande de riskpremier som borde komma att tilläm-
pas vid en sådan försäkring. Genom Arbetarnas samaritförbund fick man upp-
gifter om olycksfallsfrekvensen vid de tävlingar där förbundets medlemmar
medverkat. Materialet var emellertid alltför litet för att några säkra slutsatser
om skadefrekvens skulle kunna dras. Enligt bolaget skulle man med ledning av
de siffror som kunde härledas ur det statistiska materialet ”komma fram till pre-
mier av sådan storleksordning, att de icke kunna komma i fråga, då det gäller en
försäkring av denna omfattning”.19

Att Freja inte bara skrev i egen sak framgår av att man hänvisar till ett utta-
lande från Svenska olycksfallstarifföreningen:

Bolagen ställa sig principiellt villiga medverka till en kollektiv olycksfallsförsäkring
åt förbundets samtliga medlemmar, omfattande ersättning för dödsfall och invali-
ditet, vilken form torde kunna erhållas till en premie av denna storleksordning.
Önskar emellertid förbundet erhålla en försäkring även omfattande dagsersättning,
givetvis med en viss ersättningskarens, äro bolagen även villiga medverka härtill.
Innan några premieuppgifter å sådan försäkring kunna lämnas, vilja bolagen före-
slå, att närmare förhandlingar äga rum mellan representanter för Eder och oss.20

Genom förvaltningsutskottets ombud Gösta Björck hade bolagen informerats
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om förutsättningarna för den försäkring som RF ville teckna. RF ville ha en
försäkring där premien per år och medlem skulle vara cirka 50 öre och i varje fall
inte översteg en krona.21

Även Korpförbundets idrottsutövare, som skulle utöva idrottsgrenar som
inte bara var konditionsnyttiga utan även i möjligaste mån riskfria, tvingades
att se över sina utövares försäkringsskydd.22 En kollektiv olycksfallsförsäkring,
som gällde vid invaliditet och dödsfall, tecknades 1949.23 Önskemål kom snart
att framföras från korpidrottare om att försäkringen även skulle omfatta dags-
ersättning vid skada. Frågan kom att vara under utredning under flera år och
fick sin lösning först med införandet av den allmänna sjukförsäkringen 1955.24

Det visade sig att det inte var oproblematiskt att försäkra idrottsutövare. För-
säkringen från 1949 kom efter att dagsersättningen införts att lämna ett så bety-
dande underskott att man blev tvungen att förändra den. Dagsersättning kom
att lämnas först från och med arbetsoförmågans 94:e dag och skulle därigenom
ge ekonomiskt stöd åt dem och endast år dem som drabbats av allvarligare ska-
dor. Till försäkringen kom även en rehabiliteringsersättning att läggas.25

Det var inte möjligt för idrottens organisationer att ordna idrottsutövarnas
försäkringsbehov på ett för alla parter tillfredsställande sätt före den allmänna
sjukförsäkringens införande 1955. Före dess införande kunde idrottsutövare inte
försäkras mot annat än invaliditet och dödsfall för en kostnad som ansågs rim-
lig.

Folksams sportskadenämnd som hade till uppgift att behandla skade-,
rehabiliterings- och försäkringsfrågor inom sportskadeförsäkringen bildades
1959.26 Frågan om riskerna med idrottsutövning kom att var outredd fram till
1961, då Folksam presenterade den första större undersökningen av idrotts-
skador. Försäkringsbolaget hade undersökt 110 650 årsförsäkrade spelare under
åren 1958–1960 inom de fyra stora lagbollspelen: fotboll, handboll, ishockey och
bandy. Dessa idrottsutövare hade sammanlagt dragit på sig 8 212 skador. Då
hade vad som bedömts som bagatellskador, det vill säga skador som medförde
mindre än fyra dagars arbetsoförmåga, exkluderats. De berörda idrottsgrenarna
hade en olycksfallsfrekvens på 7,8 skador per år och 100 spelare vilket betydde
att skadefrekvensen var dubbelt så hög som den normala olycksfallsfrekvensen
under hela fritiden. För fotbollen, som undersökts av K. A. Fries 1920, låg
skadefrekvensen på 8,9 skador per 100 årsförsäkrade, att jämföra med Fries 9,1
skadade per 100 spelare och match, vilket måste ses som en kraftig nergång även
om Fries i sin undersökning inte sade någon om att han exkluderade smärre
skador. Olycksfallsfrekvensen inom lagbollspelen var jämförbar med den
olycksfallsfrekvens som fanns inom tung industri som varv och gruvor.27 En
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kvarts miljon arbetsdagar gick förlorade varje år i Sverige på grund av de skador
som utövare av de fyra stora lagidrotterna ådrog sig. Enbart i försäkrings- och
sjukkasseersättningar innebar det kostnader på över fem miljoner kronor om
året. Det genomsnittliga antalet sjukdagar för de skadade var: 26,7 i fotboll, 24,9
i handboll, 22,2 i bandy och 19,6 i ishockey. Jämfört med andra sysselsättningar
visade undersökningen att antalet skador vid andra fritidsförsäkringar var be-
tydligt lägre 2,5 per 100 försäkrade och år. I gengäld hade dessa i genomsnitt
flera sjukdagar: 36,7 dagar mot 26,0.28 Siffrorna fick Folksamdirektören Seved
Apelqvist att dra slutsatsen:

Även rent samhällsekonomiskt är sålunda olycksfallsrisken inom lagidrotterna av
sådan storleksordning att den utgör ett starkt skäl för ökat intresse och ökad aktivi-
tet i syfte att genom forskning och förebyggande åtgärder försöka eliminera dessa
risker. Detta skulle också innebära en minskning av den negativa inverkan som
idrottsskadorna har på det positiva slutresultat ur allmän hälsofrämjande synpunkt,
som vi alla tror oss veta att idrottsutövningen ger – inte minst i lagidrotternas
form.29

Apelqvist omfattade alltså den inom idrottsrörelsen nästan helt dominerande
uppfattningen att idrott var något gott trots att säkra belägg för dess nytta för
individers hälsotillstånd saknades.30 Denna osäkerhet fick försäkringsbolagen
Folksam och Framtiden att skjuta till startkapital till ett idrottens forskningsråd
1961.31 Även om försäkringsbolag såg positivt på vissa typer av idrottsutövning
så var de inte förrän efter andra världskriget som de blev beredda att teckna för-
säkringar för idrottsutövare i någon större utsträckning. Skador som uppkom-
mit vid idrottsutövning inrymdes inte i flertalet av de vanliga olycksfallsför-
säkringarna, trots att idrottsutövning sågs som något gott som kunde innebära
att idrottsutövarna var bättre försäkringsobjekt. När försäkringsbolag började
acceptera idrottsutövning som försäkringsobjekt, var idrottsutövare hänvisade
till att teckna en tilläggsförsäkring för att kompensera för den ökade skaderis-
ken som idrottsutövande medförde.

6.3 Försäkringsbolaget Folksam
Den försäkringsgivare, Folksam, som kom att dominera som tävlingsidrottens
försäkringsbolag, spelade också en ledande roll när det gällde att stödja motions-
idrotten. Därför är det befogat att titta lite närmare på bolaget. Den ömsesidiga
brandförsäkringsföreningen Samarbete bildades 1908 och verksamheten kom
med tiden att omfatta även olycksfallsförsäkringar, bilförsäkringar och andra
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typer av försäkringar och man blev arbetarrörelsens försäkringsföretag. År 1914

skapades ett livförsäkringsbolag inom sfären då Livförsäkringsanstalten Folket
skapades genom en ombildning av Sveriges Praktiska Livförsäkringsförening.
Folksam började användas som samlingsnamn utåt för Folket och Samarbete
när de sammanfördes 1946. Från 1949 ingick även Försäkringsaktiebolaget Leire
och från 1950 Försäkringsanstalten Välfärden i företaget. Försäkringsbolaget
blev efter andra världskriget den av de svenska försäkringskoncernerna med det
största antalet försäkringstagare.32 Bildandet av ett kooperativt försäkringsbo-
lag kan ses som en del dels i arbetarrörelsen skötsamhetsprojekt,33 dels i dess
socialiseringsprojekt.

Den kooperativa försäkringsrörelsen strävade efter att bedriva sin verksam-
het på ett sätt som skulle visa att försäkringsrörelser kunde drivas ansvarsfullt:
”Folksam har ständigt försökt att finna uttryck för social ansvarskänsla genom
en ekonomiskt stödjande verksamhet i allmännyttans tjänst.”34 Bolaget var en
ledande aktör när det gällde att sjösätta olika kampanjer för att förbättra och
måna om folkhälsan. Som framgår av citat ovan ingick den typen av understöd-
jande i företagets självbild i och med att man var en del av en större rörelse. I
inledning av 1950-talet började Folksam att på allvar engagera sig i projekt för
att förbättra folkhälsan.35

Såväl humana som företagsekonomiska skäl talade, enligt Seved Apelqvist,
för att försäkringsbolag engagerade sig i skadeförebyggande och rehabiliterande
verksamheter. Det fanns ett gemensamt intresse mellan samhälle och individer,
försäkringsbolag och premiebetalare av att i så stor utsträckning som möjligt
förebygga olyckor och sjukdomar av olika slag. Frågor som handlade om be-
folkningens hälsa var därför inte av underordnad betydelse för försäkringsbola-
gen även om inte alla insåg det. De åtgärder som ett försäkringsbolag vidtog för
att höja det allmänna hälsotillståndet, kunde jämföras med brandskydd,
trafiksäkerhetspropaganda och skyddspropaganda inom industri och jordbruk.
I en tid av stigande materiell standard fanns det dessutom goda skäl för att även
räkna in god hälsa som en del av levnadsstandarden. Om det gjordes var det
inte alls säkert att det fanns fog att tala om en stigande levnadsstandard trots
höjningen av den materiella standarden.36

En av de första kampanjer för förbättrad folkhälsa som Folksam stödde var
ABF:s landsomfattande upplysningskampanj Vi och vår hälsa, som tilldelades
20 000 kronor år 1952. ABF:s kampanj hölls mot bakgrund av att sjukdomar
sades kosta samhället 1 200 miljoner kronor och 300 000 arbetsår varje år och
den var uppbyggd kring filmkvällar med föredrag och estraddiskussioner. Un-
der hösten och den påföljande våren hölls arrangemang på ett hundratal platser
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runt om i landet i ABF:s, Röda korsets, de lokala Konsumföreningarnas och
Folksams regi. De ämnen som togs upp är fortfarande aktuella: Vardagens häl-
soproblem, Kan hjärtat stoppa?, Fet eller mager?, Dit medicinen hunnit, Har
ni dåliga nerver? samt Cancer kan botas. Det sammanlagda deltagarantalet vid
föreläsningarna uppgick till 70 000 personer. I anslutning till föreläsningarna
bildades även studiecirklar som fick tillgång till en särskild studiehandledning
utarbetad av tidningen Expressens medicinske skribent Bernt Bernholm.37

Folksam var även pådrivande när det gällde att satsa på rehabilitering. I ett
yttrande angående 1951 års försäkringsutredning framhöll man att den före-
slagna socialförsäkringsreformen kunde antas medföra en minskning av natio-
nalinkomsten. Det var därför angeläget att genomföra positiva åtgärder för att
motverka denna minskning genom åtgärder för arbetsförmågans återvinnande:

En modernisering och effektivisering av eftersjukvården (sjukgymnastik, fysikalisk
terapi, arbetsterapi etc.) och arbetsvården (arbetsprövning, arbetsträning etc.) skulle
utan tvivel kunna resultera i att den mänskliga arbetskraft, som gått förlorad på
grund av sjukdom eller olycksfall, snabbare återvinnes till produktionen. Att de på
grund av sjukdom eller olycksfall mer eller mindre hämmade och arbetsoförmögna
inom gränserna för sina möjligheter men till det yttersta av sin kapacitet kan in-
träda i det normala familjelivet, i produktivt arbete och i samhällets miljö är icke
endast av vikt ur nationalekonomiska utan även i hög grad ur rent mänskliga syn-
punkter. Folksam förordar att den i vårt land pågående försöksverksamheten på
rehabiliteringsområdet intensifieras.38

År 1953 beslöt man också att avsätta tre miljoner kronor för att stödja forsk-
nings-, experiment- och upplysningsverksamhet inom rehabiliteringsområdet.
Det innebar att Folksam kunde lämna ett årligt anslag på cirka 100 000 kronor
till rehabiliteringsforskning. Beslutet motiverades med de erfarenheter som
gjorts av rehabilitering i Storbritannien, USA och Kanada. Dessa visade att sam-
hällets inkomster av rehabiliterade personers arbete mångdubbelt översteg kost-
naderna för rehabiliteringen.

Folksams intentioner var givetvis inte enbart altruistiska. Bortsett från de
allmänt goda effekterna av rehabiliteringen hade man som försäkringsbolag ett
ekonomiskt intresse av en effektiv rehabilitering. Man var övertygad om att det
fanns en möjlighet att reducera bolagets utbetalningar för försäkringsfall om
rehabiliteringsverksamheten förbättrades. En mer effektiv hjälp skulle således
kunna uppnås och samtidigt skulle försäkringstagarnas kostnader för försäk-
ringsskydd kunna minskas.39

För att genomdriva stämmobeslutet och fördela anslagen till forskningen
konstituerades Folksams rehabiliteringsråd 1954. Rådet utgjordes bland annat
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av en rad inflytelserika representanter för det medicinska etablissemanget. Till
ordförande utsågs generaldirektör Gustav Vahlberg, medicinskt sakkunniga var
bland andra professorn i kroppsövningarnas fysiologi vid GCI Erik Hohwü
Christensen, medicinalstyrelsens generaldirektör Artur Engel, professor i yrkes-
hygien Sven Forssman, Karolinska institutets rektor professor Sten Friberg, dok-
tor Erland Mindus, ordföranden i RF:s poliklinikkommitté överläkare Torgny
Sjöstrand och professorn i medicin Nanna Svartz. Arbetsmarknaden represen-
terades av: Sigrid Ekendahl, Arne Geijer och Axel Strand, samtliga LO. Dess-
utom fanns i rådet bland andra Svenska Röda korsets generalsekreterare Henrik
Beer jämte Seved Apelqvist, Hans Karlsson, borgarrådet Hjalmar Mehr och
riksdagsledamoten Disa Västberg.40

Att försäkringsbolag engagerade sig i befolkningens hälsa kan ses som na-
turligt. Om man kunde lära individerna att värdera sin egen kropp och hälsa
bättre skulle de även bli bättre försäkringsobjekt. De som vårdade sin värdeful-
laste tillgång kunde också tänkas värdera sina andra tillgångar på ett sådant sätt
att risken för skada var mindre. De som motionerade och skötte sin kropp fick
dessutom reservkraft och var därmed mindre benägna att råka ut för olyckor.
En frisk människa hade visat sig vara ett bättre försäkringsobjekt inte bara när
det gällde livförsäkringar.41

6.4 Hälsoåret 58
I samband med att Folksam firade sitt 50-årsjubileum 1958 genomfördes en stor
satsning för att förbättra den svenska befolkningens hälsotillstånd. Bolaget an-
ordnade en landsomfattande upplysningskampanj Hälsoåret 58, vars mål var
dels förbättrad folkhälsa i allmänt sjukdomsförebyggande syfte, dels att sprida
kännedom om och stimulera åtgärder för de handikappades rehabilitering. I
kampanjen skulle allt som kunde inrymmas i begreppet förebyggande åtgärder
uppmärksammas, det vill säga allt som kunde göras för att stärka det svenska
folkets hälsa. Man ville skapa en ökad förståelse för sundare kost- och levnads-
vanor, fysisk träning och strävanden att genom rehabilitering återföra handi-
kappade till normalt arbets- och samhällsliv. Till skillnad från den kampanj som
genomfördes 1945 av Svenska Gymnastikförbundet och Sveriges Läkarförbund
skulle Folksams kampanj inte enbart vara en upplysningskampanj rörande
hälsofrågor utan man skulle även ge dem som ville en chans att utöva fysiska
aktiviteter och på så sätt skaffa sig reservkraft.

Att Folksams satsning på att uppmärksamma rehabilitering låg i takt med
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tiden framgår av vad som uttrycktes av den statliga utredningen om socialför-
säkring och rehabilitering som passande nog publicerades under Hälsoåret 58:

Som framgått av det anförda, är socialförsäkringens kostnader numera betydande
och detta även med hänsyn tagen endast till de kontanta ersättningarna. I beak-
tande härav är det uppenbart, att möjligheterna att vidtaga åtgärder för att före-
bygga och minska följderna av sjukdom och invaliditet är av största betydelse för
bl a försäkringens ekonomi. I tid insatta rehabiliteringsåtgärder torde kunna inne-
bära kostnadsbesparningar redan för sjukförsäkringen, därigenom att sjukskriv-
ningstiden i vissa fall förkortas och återfall i sjukdom förebygges … Det ligger i
sakens natur, att rehabiliteringsåtgärder kommer att framstå som än mer betydelse-
fulla och nödvändiga i den mån socialförsäkringens prestationer ytterliggare för-
bättras … ju bättre och effektivare försäkringsskydd mot sjukdom, olycksfall och
invaliditet som skapas, desto nödvändigare för försäkringen framstår tillgången till
rehabiliteringsmöjligheter.42

Anledningen till att Folksam valde att fira sitt 50-årsjubileum med en sådan
kampanj var att man ville medvetandegöra Sveriges befolkning om hälsans stora
betydelse. Det var möjligt för enskilda att med enkla medel förebygga ohälsa
eller stärka sina kroppsliga och själsliga krafter. Under kampanjen skulle infor-
mation om dessa frågor spridas till allmänheten bland annat genom en propa-
gandafilm och upplysningsskrifter som förmedlade gyllene hälsoregler som
skulle masspridas. För att kunna erbjuda intresserade en chans att utöva sund
och uppbyggande fysisk aktivitet hade Folksam kommit överens med Korp-
förbundet om att det skulle stå som arrangör för en landsomfattande aktivitets-
tävling i olika klasser. Tävlingen gick ut på att kora landets mest idrottsaktiva
företag samt anordna arrangemang som syftade till att öka den fysiska aktivite-
ten bland svenskarna. Under året arrangerades även konferenser om rehabilite-
ring. Folksams mål var att alla problem och uppgifter som hängde samman med
rehabilitering skulle bli allsidigt belysta och diskuterade.43

Korpförbundet och Folksam kom att samarbeta regelbundet i frågor rö-
rande motionsidrott under 1950- och 1960-talen. Mer än en gång stod Folksam
som ekonomisk uppbackare av satsningar där Korpförbundet var arrangör av
motionsidrottsaktiviteter. Det var ett samarbete som bör ha haft stor betydelse
för Korpförbundets möjlighet att driva en egen linje på motionsidrottsfältet.
Det nära samarbetet personifierades av Hans Karlsson, en av Folksamdirektören
Seved Apelqvist närmaste medarbetare. Karlsson hade börjat arbeta vid Folk-
sam 1949. Han hade tidigare arbetat inom KF, bland annat som sekreterare åt
Carl Albert Anderson. Vid Folksam kom han att arbeta med bolagets hälso-
och motionsidrottsinitiativ, bland annat som chef för Folksams avdelning för
hälsa och rehabilitering.
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Hans Karlsson hade valts in i Korpförbundets styrelse 1949, utsetts till ord-
förande i arbetsutskottet och senare vice ordförande. Han var medlem av Folk-
sams rehabiliteringsråd från 1954, av kommittén för idrott för handikappade
från bildandet 1955, av organisationskommittén för Hälsoåret 58 och generalse-
kreterare för 4 M-kampanjen. Från juli 1959 var han vice ordförande i Folksams
hälsoråd, där han arbetade med att fullfölja intentioner och strävanden från
Hälsoåret 58 och därtill ordförande i dess arbetsutskott. Det var även Karlsson
som tillsammans med Elly Löfstrand kommit upp med idén att organisera
husmorsgymnastik i Konsum Stockholms regi i början av 1940-talet. Vid sin
död 1963 var han sedan ett år tillbaka socialborgarråd i Stockholm.44 I efterhand
har Karlsson beskrivits som en impulsiv och fantasifull person, som inte alltid
insåg svårigheter men som i par med den skicklige organisatören Seved
Apelqvist åstadkom mycket för motionsidrottens spridning.45

Planläggningen av kampanjen hade påbörjats vid årsskiftet 1955/56 och för-
utom Folksam och Korpförbundet deltog LO och TCO i kampanjarbetet.
Seved Apelqvist motiverade bolagets engagemang i Hälsoåret 58 på ett sätt som
påminde om det sätt på vilket så många före och efter honom propagerat för
nödvändigheten av en ökat fysisk aktivitet bland befolkningen:

Fetman är idag i vårt land en stor ”folksjukdom”. Den fortgående industrialise-
ringen och automatiseringen, transportmedlens utveckling etc. har lett till att de
flesta av oss i sin dagliga rutin bara till någon del använder sina kroppsfunktioner.
Den träning, som arbetet, promenaden eller cykelturen tidigare gav har helt eller
delvis bortfallit eller på ett avgörande sätt förändrats för stora grupper. En brett
upplagd motionsidrott blir här en naturlig ersättning. Hälsoårets arrangörer vill
därför genom upplysning och rådgivning väcka det svenska folket till insikt om
hälsans stora betydelse och visa hur man med tämligen enkla medel kan bli sin egen
hälsas smed.46

Kampanjen presenterades i oktober 1957 vid en presskonferens för representan-
ter för samtliga LO- och TCO-förbund samt deras tidskrifter. I slutet av de-
cember hölls sedan en presskonferens för dagspress, radio och TV. I samband
med att kampanjen drogs igång vid nyåret sändes 40 000 affischer ut över lan-
det som hälsade: Din egen hälsas smed – Gott nytt hälsoår. Ytterliggare sju typ-
affischer spreds över landet under året.

Hälsoårets första egentliga aktivitet var en rikskonferens om hälsa och re-
habilitering i januari som samlade 800 deltagare. I sitt inledningsanförande
motiverade Seved Apelqvist satsningen. Hälsoåret skulle inte ses som något nytt
utan som ett fullföljande av en tanke som funnits länge inom försäkringsvärlden
när det gällt till exempel brandskydd. Med kampanjen ville man hjälpa till att
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angripa sjukvårdens problem från en annan utgångspunkt än den traditionella.
Genom en satsning på att förebygga ohälsa som krävde vård skulle resurser fri-
göras inom sjukvården. De uppmaningar som man gjorde under året skulle där-
för inte vara överdrivna utan en propaganda för måttlighet. Det var inte bara
försäkringsbolagen som hade ett intresse av och en skyldighet att i större ut-
sträckning än vad som dittills gjorts satsa på förebyggande hälsovårdsarbete. Det
var något som även landstingen skulle vinna på och borde göra. Istället för att
enbart bygga sjukhus borde de komplettera de kostnaderna med att främja fy-
sisk aktivitet inom länen och rådgivning och propaganda för sundare kost- och
levnadsvanor.

Enligt Apelqvist hade det spekulerats om huruvida kampanjen skulle
komma att vara lönsam eller inte. Det inbjöd enligt Apelqvist till en lek med
siffror. Om en kampanj av hälsoårets storlek ledde till att två av de 80 000 vård-
platser, som fanns vid landets kropps- och mentalsjukhus, friställdes under den
kommande tioårsperioden och de personer, som skulle ha legat i dessa båda
sängar, istället arbetade så skulle hela kampanjen vara betald även om den kos-
tat en miljon kronor.47

Kampanjupptakten uppmärksammades i Stockholmspressen som återgav
de viktigaste budskapen i sin rapportering: Att all rehabilitering lönade sig och
att det inte enbart handlade om ekonomiska vinster utan att rehabilitering hade
ett egenvärde då den gav människor chansen att klara sig själva, att det moderna
samhället hade sina risker inte minst brist på fysisk aktivitet vilket ledde till då-
lig kondition, att kampanjen predikade måttlighet i allt, att det bara fanns ett
enda sätt att gå ner i vikt och det var att minska konsumtionen av i första hand
kaloririk föda, alla andra metoder var meningslösa, att motionera bort fetma
skulle kräva en fysisk aktivitet som var så våldsam att den var farlig. Seved
Apelqvist passade även på att poängtera att kampanjen inte var menad som re-
klam för Folksam. De Folksammedarbetare som kopplade samman Folksam
och Hälsoåret 58 gjorde sig skyldiga till tjänstefel.48

Hälsoårets viktigaste skrift var en broschyr kallad Friskare liv, som spreds i
150 000 exemplar. Den gavs ut under överinseende av Torgny Sjöstrand som en
vägledning för dem som ville göra något för sin hälsa. Broschyrens huvud-
budskap var att en persons hälsa inte bara berodde på givna faktorer som arv,
konstitution och levnadsförhållanden. En persons hälsa var även beroende av
personen själv och vad hon ville, det vill säga hade lust till, vad hon vande sig
vid och vad hon slarvade med. Ville man vara frisk så var det vars och ens eget
ansvar att göra något för att främja sin hälsa eftersom var och en var sin egen
hälsas smed.49
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Det hälsobegrepp som användes i Friskare liv fokuserade på individen och
var förankrat i en maximalistisk hälsouppfattning. Den undermening som fanns
i den skrivna texten, att det var upp till var och en om man vill ta sitt ansvar och
leva på ett sådant sätt att man förblev frisk, skulle kunna ses som ett försök att
förskjuta ansvaret för hälsa och ohälsa till individen från omvärldsfaktorer. Det
går dock inte att dra alltför långsgående slutsatser i den riktningen. Det egna
ansvaret poängteras men snarare som en möjlighet än som en skyldighet för in-
dividen. Det förekom inga som helst fördömanden av de sjuka. Det rådde emel-
lertid ingen tvekan om att man i broschyren förband fysiska aktiviteter med
god hälsa.

Skriften fick ett positivt mottagande i de rena hälsotidskrifterna Tidskrift
för hälsa och Hälsovännen, vilka båda drev tämligen strikta linjer vad gällde ett
hälsosamt leverne och på vilkas område den skulle kunna ses som inkräktande.
Det talar för att den befann sig i samklang med hur det ansågs att
hälsopropaganda borde vara utformad. I Tidskrift för hälsa kunde man läsa: ”Så
bra att en gammal hälsoredaktör får mindervärdeskomplex. Varför har vi inte
gjort något liknande.”50 I Hälsovännen:

Det är med största behållning man läser Folksams hälsobroschyr ”Friskare liv.” Det
är inte bara det att den har så mycket vettigt och klokt att säga ifråga om hälsa och
om sånt som hänger samman med vår trivsel i tillvaron, den är också rasande fint
journalistiskt upplagd … Vi bockar oss för Folksams redaktionskommitté.51

Ett av hälsoårets paradnummer var filmen Trappa utan slut. Den var regisserad
av Alex. Jute och tänkt att illustrera den moderna människans ibland bakvända
livsföring och vilka följder den kunde få. I filmen berättades om hur olika män-
niskor påverkades av att tvingas använda trapporna för att ta sig upp till 16:e
våningen i ett hus där hissen inte fungerade. Den jäktade affärsmannen som
fick stora problem på grund av ett alltför osunt och stressigt leverne liksom
kroppsarbetaren som hade stora problem att ta sig uppför trapporna. Att även
människor med kroppsarbete behövde vara fysiskt aktiva på sin fritid var en av
filmens huvudpoänger. Det räckte inte med de nedbrytande kroppsrörelser
människan fick i sitt dagliga arbete för att försäkra sig om en god fysisk för-
måga, utan uppbygglig fysisk aktivitet måste tillföras. Filmens goda exempel,
som klarade trapporna utan problem, var en springpojke som spelade fotboll
och höll sig i form då han tyckte att det kändes skönt att behärska sin kropp.
Med hjälp av filmen ville man föra ut budskapet om att ett regelbundet liv gav
hälsa och gott humör.52 Filmen betonade alltså vikten av att tillförsäkra sig
reservkraft för att klara av vardagslivets vedermödor.
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Filmen visades på biografer, arbetsplatser, sjukhus, fängelser och i TV. Man
beräknade att en och en halv miljon människor såg filmen som dessutom belö-
nades med första pris för filmer på temat Sport och arbete vid Unescos kongress
i Helsingfors 1959.53

För att på ett positivt sätt peka på rehabiliteringens möjligheter anordna-
des en halvårsfinal i Kungsträdgården i Stockholm i början av juni. Vid den be-
lönades tolv framstående idrottsutövare med Hälsoårets hedersbelöning. De
hade alla återvunnit hälsa och kraft efter skada eller sjukdom och hävdade sig
åter bland eliten. I kretsen av belönade idrottsutövarna fanns: Sven Tumba, Sven
Davidson, Gösta Löfgren, Roland Mattson och en kvinna, simmerskan Marga-
reta Westesson.54

Som en följd av Hälsoåret 58 beslöt Folksam att skapa ett hälsoråd för att
fortsätta det arbete som inletts under året. I rådet ingick flera kända namn från
såväl medicinens som andra områden: Nanna Svartz, Torgny Sjöstrand, Nils
Masreliez, Valborg Gieseke, Elly Löfstrand, Inga Thorsson, Seved Apelqvist och
Hans Karlsson.55 Ett av de mer varaktiga resultaten av rådets verksamhet var den
skriftserie man gav ut, Folksams hälsoråds skriftserie. Serien gavs ut från 1958

fram till att rådet lades ner 1971 och över 30 titlar i olika ämnen som handlade
om hälsa publicerades. Innehållet i skrifterna sträckte sig från handbollsskador
till arbetsliv och mental hälsa.

Under Hälsoåret 58 kom runt en miljon exemplar av olika publikationer
att distribueras. I olika tidningar publicerades därtill 572 640 spaltmillimeter
tidningstext med upplysningar om Hälsoåret 58 och dess tema hälsa och reha-
bilitering. Praktiskt taget varenda tidning av betydelse för opinionsbildningen i
landet sades ha behandlat kampanjen.56 Vid starten bemöttes Hälsoåret 58 posi-
tivt i pressen. Nedan kommer endast dagstidningarnas i Stockholm samt
fackföreningsrörelsens tidskrifters bemötande av kampanjen att beröras. Även
om urvalet av kommentarer är litet och en smula tendentiöst, fackföreningsrö-
relsen var ju medansvarig för kampanjen, talar den positiva tonen i kommenta-
rerna för att kampanjen överlag fått ett positivt mottagande.

I Aftonbladet uppmärksammades relationen mellan det ökade välståndet
och befolkningens bristande fysiska förmåga, även om välstånd var och förblev
en förutsättning för god hälsa och inte en given orsak till försämrad folkhälsa.
Det framhölls att ju bättre befolkningen hade det ställt, desto mer kunde man
sörja för hygien, fullvärdig kost och annat som gav ett långt liv.57 I Expressen
drogs paralleller med amerikanerna och deras påstådda fascination av kropps-
vikt. Man berättade att Folksam införskaffat en lista över idealvikter som til-
lämpades av amerikanska försäkringsbolag. Amerikanerna hade visserligen lägre
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idealvikter än de som brukade förespråkas i Sverige, men höll man sig bara inom
marginalerna i den tabell Folksam publicerat var man ”ett bra liv”.58 En ledare i
Morgon-Tidningen valde att ta upp tävlingsidrottens svårigheter att upprätthålla
intresset för friluftsliv och motion bland allmänheten. Den uppgift Hälsoåret
58 åtagit sig kunde därför tyckas vara ganska hopplös. Varje nytt och friskt ini-
tiativ borde dock välkomnas om det syftade till att hindra en utveckling som
den USA genomgått. I USA, hävdades det, motionerade familjerna i bil och
barnen tillbringade de timmar, som förr användes till robust och hälsosam lek,
framför TV-apparaten. Tillståndet i USA ställdes mot det goda hälsotillstånd
som rått i Sverige under andra världskriget: ”kanske bättre än någonsin.”59 För-
fattaren trodde också att den förhållandevis unga korporationsidrotten hade
större förmåga än den gamla tävlingsidrottens klubbar att få motionsidrotten
att utvecklas till en massrörelse. Med stöd av de båda stora fackliga riksorga-
nisationerna ökade motionsidrottens möjligheter att utvecklas till en mass-
rörelse ytterligare.60

Enligt Stockholms-Tidningen var antagandet, att det svenska folket för-
slappades och slöade till, en misstanke som sedan länge övergått till sanning. I
tidningen framhölls att kampanjen och upplysningsverksamheten inte avsåg att
dra upp gränslinjer mellan friska och sjuka utan att inpränta hos alla att alla
kunde bli friskare. Att hälsovården trots allt hamnat i bakgrunden berodde på
att den i hög grad var något som överlämnades till den enskilda individens ini-
tiativ och ansvar. Kampanjen var därför välmotiverad då den uppmärksammade
de värden som stod att vinna. Den förebyggande hälsovården hade inte främ-
jats i någon större utsträckning på grund av att allmänna medel inte användes
till ändamål som inte var direkt påträngande.61 – Kampanjen diskuterades och
kommenterades på nyhets- och ledarplats i tidningarna och inte på sportsidor-
na. Det faktum att kampanjen och dess budskap togs upp på tidningarnas
ledarsidor talar för att den sågs som en samhällsangelägenhet.

I tidskrifter med anknytning till medarrangören LO var mottagandet yt-
terst positivt. I LO:s tidskrift Fackföreningsrörelsen hette det att det var ett ut-
omordentligt värdefullt initiativ Folksam tagit genom att utropa 1958 till
hälsoinformationsår. Folkhälsan hade nämligen en stor betydelse även för den
materiella standarden. Den välståndsökning som inträffat hade hanterats en
smula lättsinnigt och inneburit att en del nya folksjukdomar som övervikt och
tandröta börjat grassera. Detta var sjukdomar vars utbredning i stor utsträck-
ning berodde på okunskap om eller en nonchalering av tillgängliga möjlighe-
ter att undvika dessa åkommor genom bättre kosthållning och sundare levnads-
vanor. Fackföreningsfolket borde därför ge denna vällovliga kampanj sitt hel-
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hjärtade stöd och inte spara någon möda för att försäkra sig om att
hälsokampanjen skulle ge ett så verkningsfullt resultat som dess målsättning
förtjänade.62

I Skogsindustriarbetaren tog en ledande artikel upp välståndets skuggsida
och fann att det var rätt och riktigt att folkrörelserna nu mobiliserats i kampan-
jer, inte bara den för förbättrad folkhälsa utan även de för ökad sparsamhet och
nykterhet. Försäkringsbolagen hade ett omedelbart intresse av att folkhälsan
inte försämrades. Korpidrotten påstods också vara mer hälsobefrämjande än
tävlingsidrotten som inte omfattade speciellt många.63

I Metallarbetaren uppmärksammades relationen mellan välståndet och den
bristande spänsten. Kritik riktades även mot framträdande representanter för
idrottsrörelsen som sades ha drivit tesen att den svenska befolkningen var på
väg att slöa till och lagt skulden därtill på den högre standarden och de ökade
inkomsterna. Välstånd var och förblev en förutsättning för god hälsa, men det
gällde att samtidigt sköta hälsan, att göra riktiga och förnuftiga avvägningar.64 I
tidningen Vi poängterades att kampanjen för den svenska folkhälsan låg i linje
med god kooperativ tradition. Om man såg på arten av de dominerande sjuk-
domarna slogs man av att de hade ett drag gemensamt. De kunde oftast före-
byggas och lindras genom åtgärder som den enskilde själv rådde över. Det hade
däremot inte varit möjligt att propagera bort lungsoten, då det där handlat om
en brist. För att komma till rätta med de nya folksjukdomarna gällde det dock
inte sällan att komma tillrätta med överflödet, att få folk att använda sitt väl-
stånd på ett förnuftigt sätt.65

6.4.1 Hälsoåret och idrotten

Korpförbundet svarade för aktivitetsdelen av Hälsoåret 58 och valde att organi-
sera de fysiska aktiviteterna som olika deltagartävlingar. Ansvaret för idrotts-
delen av kampanjen innebar att Korpförbundet genomförde sin dittills största
motionsidrottssatsning, en satsning som sträckte sig över hela 1958 och vars allt
annat överskuggande syfte var att få så många människor som möjligt att ge-
nomföra så många motionsidrottsstarter som möjligt. Som en del i kampanjen
utropades 1958 till det svenska folkets hälsoår även av Korpförbundet. Med sin
insats ville man ge befolkningen en ny livsinställning: ”enklare och sundare lev-
nadsvanor, motionsidrott för att stärka konditionen, mindre nattsudd och jäkt
– mera vila och avspänning.”66 Den oro som fanns för vad välståndsutvecklingen
skulle kunna leda till fanns även bland korpaktiva. I en ledarartikel i tidningen
Korp räknade man upp några exempel på vart utvecklingen lett:
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folksjukdomar som kan betecknas som baksidan av vår materiella utveckling: stres-
sen som ger nervösa rubbningar, sömnlöshet, hjärtsjukdom och kanske för tidig
död, fetman med höjt blodtryck, åderförkalkning, sockersjuka och ledbesvär i släp-
tåg, den ökade bekvämlighet men också ökade orörlighet som bilismen för med
sig, bristen på aktivitet som gör oss trötta och halvsovande samt tandrötan som är
en följd av alltför mycket sötsaksätande och befängda kostvanor.67

Det fanns alltså mycket att arbeta med för den som ville förbättra folkets hälsa.
Svenskarna skulle inte få bli ett folk av lättingar och veklingar om kampanj-
arrangörerna fick sin vilja igenom. I de av Korpförbundet arrangerade deltagar-
tävlingarna noterades, som framgår av tabell 6, ett stort antal starter.

För att stimulera deltagande i motionsaktiviteter vid arbetsplatser runt om
i landet var en av deltagartävlingarna en tävling för alla landets företag och korp-
förbund, Bästa spänsten. I och med att tävlingen gick ut på att bokföra så många
starter som möjligt i olika motionsaktiviteter och all medverkan registrerades
och bearbetades med hjälp av hålkort kom det hela att kallas hälsa på hålkort.68

Vikten av att lokalförbunden verkligen samlade in och registrerade alla starter
betonades i en skrivelse som sändes ut från den centrala korpledningen.69

Förutom deltagartävlingarna arrangerades aktiviteter för att väcka män-
niskors medvetenhet om att Hälsoåret 58 pågick, bland dem fanns ”jobbiader”
som var lokala idrottsfester. I Stockholm anordnades en jobbiad på Johannes-
hovs idrottsplats i vars program ingick husmorsgymnastik, en fotbollsmatch
mellan ett damlag och ”stadens tyranner”, ridning, pushboll och flergrens-
stafett.70 Festkvällar, ”vattinéer” och ”simma sommaren till mötes” var andra
aktiviteter som anordnades i samband med Hälsoåret 58.71 Under mottot För-
svaret för hälsan deltog armén, flottan och flyget aktivt i hälsoårets rikstävling.72

Samtidigt som mycket av arbetet inom Korpförbundet inriktades mot

Tabell 6. Antal starter Hälsoåret 58

     Kategori Antal starter under Hälsoåret 58

Bästa spänsten 8 895 344
Husmorsspänsten 439 074
Skolspänsten 100 163
Försvaret för hälsa 350 215

Totalt hela Hälsoåret 9 784 796

Källa: Utgående skrivelser, SKIF:s arkiv F 4:9, RA.
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Hälsoåret 58 steg även deltagandet i den ordinarie korpverksamheten under
1958. Antalet inrapporterade starter från lokalförbunden steg från 821 669 år
1957 till 1 397 675.73

För att locka till aktivt och intensivt deltagande i Bästa spänstentävlingen
hade organisationskommittén för tävlingen satt upp priser som skulle delas ut
till de mest aktiva företagen eller korporationerna under året. Två priser stod på
spel: en minibuss och en bastu. En bit in på 1959 sammanträdde en jury bestå-
ende av sportjournalisten Bengt Ahlbom, korpordföranden Carl Albert Ander-
son, Folksamdirektören Seved Apelqvist, LO:s Arne Geijer och TCO:s Valter
Åman för att besluta vilka av alla deltagare som gjort den bästa insatsen under
Hälsoåret 58.

Företagens insatser bedömdes inte enbart med hänsyn till antalet bokförda
starter i förhållande till arbetsplatsens storlek. För att inte arbetsplatser, som var
särskilt predisponerade att ägna sig åt fysiska aktiviteter, skulle få en alltför stor
konkurrensfördel togs även hänsyn till faktorer som personalens sammansätt-
ning, företagens olika möjligheter att ordna motionsarrangemang och de tänk-
bara hälso- och propagandamässiga effekterna av företagens ökade fysiska akti-
vitet.74 De deltagande korporationerna var indelade i sex olika klasser beroende
på antalet anställda.

Inte helt oväntat hade polis- och brandkårer genomgående samlat ihop
många fysiska aktivitetstillfällen och på så sätt placerade de sig högt i Bästa
spänstentävlingen. Brandkåren i Örebro och poliskammaren i Norrköping hade
slutat året som nummer ett och två i rikstävlingen. Om man bara hade tagit
hänsyn till det siffermässiga resultatet beräknat efter antal starter och företagens
storlek hade de vunnit. Då båda dessa yrkesgruppers arbeten krävde god fysisk
förmåga och medelåldern inom yrkesgrupperna var relativt låg, samtidigt som
de hade möjligheter att utöva idrott på så kallad fri arbetstid, ansågs dess yrkes-
utövare ha haft ett bättre utgångsläge i tävlingen än arbetsplatser med mera nor-
mal personalsammansättning. De kunde alltså inte jämföras fullt ut med andra
arbetsplatser.

Ovanstående resonemang ledde till att Karlsborgs Bruk i Norrbotten, som
toppat sin klass men legat efter de båda ovan nämnda institutionerna, utsågs till
vinnare i tävlingen. Det berodde på att företaget ansågs ha missgynnats av bland
annat det förhållandet att en stor del av personalen var bosatt mycket långt från
arbetsplatsen och omedelbart efter arbetets slut företog hemfärd i abonnerade
bussar. Dessutom var klimatförhållandena man hade att verka inom besvärliga,
och man hade inte haft god tillgång till inomhuslokaler för att kompensera
detta. Allt detta sammantaget innebar att juryn ansåg att starterna vid Karls-
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borgs Bruk hade tillkommit under arrangörsmässigt mera krävande förhållan-
den och därför förtjänade bruket första pris i tävlingen om Bästa spänsten. Ett
annat företag som lyftes fram av juryn var ASEA i Västerås, detta trots att före-
taget inte toppade sin klass siffermässigt. En brett upplagd kampanj, stödd av
företagsledning, personalorganisationer och de flesta av de 8 000 anställda, hade
lett till att 311 916 starter noterats vid ASEA, vilket var överraskande bra för fö-
retag av dess storlek. Juryns beslöt att med hänsyn till sitt ovan förda resone-
mang tilldela Karlsborgs Bruk minibussen och brandkåren i Örebro bastun
samtidigt som polisen i Norrköping och ASEA i Västerås tilldelades särskilda
diplom för sina insatser i rikstävlingen om bästa spänsten.75

I samband med att Folksams Hans Karlsson delade ut första priset till
Karlsborgs Bruk meddelade han också att Folksam sänkt premien för arbetar-
nas frivilliga kollektiva försäkringar med 25 procent på grund av ett förbättrat
hälsotillstånd, vilket förmodades vara en konsekvens av att i stort sett alla an-
ställda vid bruket deltog i regelbundet återkommande fysiska aktivteter.76

Som framgått resulterade hälsoårets deltagartävlingar i att ett stort antal
aktiviteter registrerades. Vad den stora mängden starten verkligen betydde är
det dock, som vid nästan alla andra motionsidrottskampanjer, svårt att säga
något om. En sak framstår dock som klar när man ser till vilka korporationer
det var som placerade sig högt i tävlingen om Bästa spänsten. Många av de i
kampanjen bokförda starterna härrörde från arbetsplatser där fysisk aktivitet är
ett krav. Att få brandkårs- och polisanställda att registrera sin fysiska aktivitet i
en tävling kan inte ha gjort speciellt mycket för måttfull fysisk aktivitet bland
befolkningen stort.

Hälsoåret 58:s viktigaste bidrag till motionsidrottens utveckling i Sverige
var snarast att motionsidrotten, tack vare kampanjens inriktning mot rehabili-
tering, kan sägas ha tagit ett stort steg från att framför allt ha setts som en före-
byggande åtgärd som skapade en friskare arbetskraft till att även bli en hjälpande
aktivitet. Genom att befordra motionsidrott bland marginaliserade grupper
som handikappade och pensionärer hjälpte man dem till en bättre tillvaro.

Denna utveckling var tydlig vid en norsksvensk konferens om idrott och
hälsa, som samlade nästan 100 läkare, gymnastiklärare, fysiologer, idrottskon-
sulenter och idrottsledare, arrangerad av Korpförbundet, Folksams hälsoråd,
Norges Bedriftsidrettsforbund och Statens Ungdoms og Idrettskontor på Hade-
land i maj 1960. Vid konferensen behandlades behovet av fysiska aktiviteter för
äldre och handikappade samt förbättrad hälsa och arbetsförmåga på arbetsplat-
serna, vilka inkluderade hem och skola. Syftet med konferensen var ”att finna
medel för att lösa de hälsoproblem som följer med en alltmer tilltagande meka-
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nisering av arbetslivet, motoriseringen och en allmän reduktion av den fysiska
aktiviteten i alla åldrar”.77

6.5 4 M-kampanjen
I början av 1960-talet genomförde Folksam och Korpförbundet en ny kampanj
tillsammans. Liksom varit fallet med Hälsoåret 58 var siktet inställt mot ett
större sammanhang än enbart fysiska aktiviteter. På liknande sätt som under
Hälsoåret 58 inleddes ett samarbete med fackföreningsrörelsen och andra in-
tresseorganisationer. I oktober 1962 lanserades den landsomfattande 4 M-kam-
panjen som var tänkt att fortgå till och med juni 1963. De fyra m:en stod för:
människan, maskinen, miljön och motionen.78

Korpförbundet och Folksam hade förberett kampanjen under två år och
totalt var 32 olika riksorganisationer, institutioner och myndigheter engagerade
och representerade i den organisationskommitté som var satt att leda kampan-
jen. Bland dem kan nämnas TCO, industriläkarna och industrisköterskorna,
Sjukgymnasters riksförbund, Arbetarskyddsstyrelsen, Medicinalstyrelsen,
Gymnastikförbundet och Kommunförbundet. På ett tidigt stadium hade även
SAF och LO ställt sig bakom kampanjen genom sitt gemensamma organ
Arbetarskyddsnämnden. Ordförande för kampanjen var Seved Apelqvist, i ar-
betsutskottet Hans Karlsson. Även Henry Ohlson, Valborg Gieseke och Elly
Löfstrand från Korpförbundet var engagerade i kampanjens arbetsutskott.79 En-
ligt tidningsuppgifter satsade Folksam 500 000 kronor på kampanjen samtidigt
som man ställde sin förvaltningsapparat till dess förfogande.80

Syftet var denna gång inte att allmänt förbättra folkhälsan utan kampan-
jen riktade in sig mot att skapa intresse för riktiga arbetsställningar och goda
arbetsmiljöer, att lära människorna att lyfta och bära rätt, att intressera anställda
och företagsledningar att införa gymnastik i arbetspauser samt att öka de en-
skildas fysiska aktivitetsnivå. Det var en kampanj som riktades mot vad som
utvecklats till den tredje folksjukdomen, rygg- och belastningsskador. Enkom
ryggskador beräknades kosta den allmänna sjukkassan 100 miljoner kronor om
året enbart i dagersättningar Den bärande tanken, i alla fall rörande de tre första
m:en, var att anpassa arbetsmetoderna, maskinerna och miljön till människans
förutsättningar. Detta till skillnad från hur det tidigare ansågs ha varit, då det
motsatta förhållandet ofta rått. Det skulle ske genom tillämpning av bio-
teknologiska, ergonomiska, principer.81

En vidgad kunskap om ergonomins och miljömedicinens allmänna grun-
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der var något som ansågs vara av stort värde särskilt för skyddstjänstens folk,
företagsnämndsledamöterna och alla de grupper som i sitt dagliga arbete kom i
kontakt med problemen. Genom informationen ville man få konstruktörer och
andra tekniker att redan vid konstruerandet av maskiner eller skapandet av nya
arbetsmetoder ta hänsyn till ergonomins och miljömedicinens principer.

Genom att tillämpa ergonomiska principer runt om i samhället, i lantbruk
och skogsarbete, inom industri, på kontor och sjukhus och i hemmen ville man
minska trötthet, förebygga smärttillstånd i armar och axlar, rygg och ben och i
vissa fall minska förekomsten av sjukdomar eller till och med helt förebygga
dem. En minskad belastning på kroppen genom effektiv arbetsanpassning
skulle även på längre sikt främja ett bättre hälsotillstånd.

Från Folksams sida hävdade man att man vid ett studium av människorna
och händelserna bakom skadeblanketterna funnit, att många skador skulle
kunna undvikas och plågor lindras genom en ökad satsning på förebyggande
åtgärder och snabbare rehabilitering. Bolaget ansåg sig ha de ideologiska och
organisatoriska förutsättningarna för att vara pådrivande inom detta område.
Med 4 M ville man därför arbeta för att samla arbetslivets intressenter till ett
korståg mot sjukdomar som förorsakades av en ur hälsosynpunkt bristfällig ar-
betsmiljö.

Ryggsjukdomar och belastningsskador ansågs till största delen bero på fel-
aktiga och ensidiga arbetsställningar, eller ett felaktigt sätt att lyfta och bära,
samt ogynnsamma miljöfaktorer, såväl fysiska som psykiska. Därtill kom att den
moderna människan på grund av arbetets mekanisering, motorisering etcetera
försämrat sin kondition och därmed blivit mindre motståndskraftig. Med kam-
panjen ville man därför förmå människor i arbetslivet att betrakta sin arbets-
plats och sig själva med nya ögon och därmed medverka till att förbättra
arbetssituationen ur hälsosynpunkt. Man ville väcka intresset för problemkom-
plexet och stimulera till studier, som kunde bedrivas i grupper på arbetsplat-
serna. För detta ändamål utgavs ett flertal skrifter med studiehandledningar,
dessa tog upp ämnen som lyfta och bära, pausgymnastik, människan och mil-
jön, varför alla måste motionera regelbundet och begreppet ergometri. Sedan
kunskap inhämtats skulle man kunna analysera arbetsplatsen och förändra den
i takt med vad ekonomiska och personella resurser tillät.82

Allt material hade före utgivningen granskats av en medicinsk
expertkommitté i vilken bland annat Torgny Sjöstrand och LM Ericssons för-
troendeläkare Nils Masreliez ingick. Kampanjen kompletterades av en brevkurs.
Kursen bestod av fem brev: I maskinsamhället, Människan, Maskinen, Miljön
och Motionen.83 Kursen var tänkt att omfatta 10–12 gruppsammanträden, vil-
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ket skulle ge kursdeltagarna ”en klar bild av betydelsen och omfattningen av
ämnet och dess innebörd”.84

Enligt Folksams hälsoråd hade man inte för avsikt att tränga in i de en-
skilda företagen som någon reformator för riktigare arbetsställningar och
arbetsmiljöer. Avsikten var att ge den enskilde individen viktiga ergonomiska
synpunkter och kunskaper. Därefter var det upp till arbetarskyddsnämnder och
andra organ inom arbetsplatserna att fortsätta kampanjen. Vid LM Ericsson
hade man till exempel sedan flera år samarbetat med industrifysiologiska insti-
tutionen på GCI angående just de förhållanden kampanjen tog upp. Man hade
fotograferat, studerat och kommenterat de olika arbetsmiljöerna och arbetsplat-
serna inom företaget. Det hade även funnits en sjukgymnast ute på verkstaden
som försökt hjälpa till med att rätta till arbetsställningarna.85

Under kampanjen hölls lokala informationskonferenser på cirka 300 plat-
ser runt om i landet för att bilda opinion för det man ville åstadkomma. I
konferensernas program ingick ett anförande om ergonomiska principer, ett
anförande om motionsidrottens betydelse, konditionstestning och demonstra-
tion av ergometercykeln samt visning av kampanjfilmen Maximus och en ut-
ställning av kampanjens skrifter. Ofta förekom även praktisk tillämpning av
pausgymnastik och demonstrationer i rätt sätt att lyfta och bära.86

Korpförbundets huvudsakliga insats i kampanjen var arbetet för en ökad fysisk
aktivitet. En av de bärande tankarna i engagemanget var att få människor att
motionera mera genom att inrikta sig på att aktivera familjen som kollektiv. De
fysiska aktiviteterna skulle utövas med familjen som organiserande princip vil-
ket innebar att den idrott som befordrades var en mycket flexibelt definierad
aktivitet. Aktiviteterna var långt ifrån en idrott uppbyggd kring nationella och
internationella organisationer som bevakade ett universellt regelverk. Som ett
led i 4 M-kampanjen intensifierades därför arbetet med att starta familje-
motionsklubbar. En nationell tävling i familjemotion arrangerades och efter att
ha kvalificerat sig i lokala tävlingar kom familjer från 67 orter att göra upp om
det svenska mästerskapet i familjemotion på Skansen i Stockholm. Segrade
gjorde familjen Hilding från Hofors som därmed vann en Ford Taunus. För att
öka intresset för motionsmomentet under 4 M-kampanjen anordnades dess-
utom en tävling om Kungakannan87 som en aktivitetstävling mellan Korp-
förbundets lokalförbund under 1962–1963. I tävlingen ingick även arrangemang
som syftade till att lära ut det rätta sättet att lyfta och bära, konditionstestning
med ergometercykel, startandet av motionsgrupper, pausgymnastik, familje-
motion och pensionärsmotion. Man ville särskilt framhålla att god kondition
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var av stor betydelse och att den befrämjades genom en regelbunden och ofta
förekommande fysisk aktivitet. Poäng i tävlingen kunde samlas på en mängd
olika sätt bortsett från att avlägga prov och ta märken eller diplom. En nybildad
familjemotionsklubb eller motionsgrupp belönades med tio poäng medan de
befintliga fick nöja sig med fyra poäng, varje deltagare i pausgymnastik gav en
halv poäng, varje konditionstest på ergometercykel gav en poäng, en kurs i
ergometri gav 15 poäng, för kurser i att lyfta och bära fick arrangören fem poäng
för varje deltagare.88

Med satsningen på familjemotion och även pensionärsmotion, som drogs
igång 1959, var det uppenbart att Korpförbundet hade gått från att var ett för-
bund som organiserade en bestämd kategori av människor och inte en speciell
form av idrottsutövning till ett förbund som ville företräda en viss typ av fysiska
aktiviteter, den fysiskt uppbyggande motionsidrotten. I Stockholm blev
pensionärsmotion en egen sektion 4 M-året 1962 och aktiviteten ökade med 35

procent och antalet starter var efter fem år uppe i över 62 000.89

4 M-kampanjen kan alltså ses som ytterliggare ett steg på vägen i motions-
idrottens utveckling från förebyggande mot hjälpande aktivitet. Det som var
speciellt med kampanjen var inriktningen mot att skapa nya, enklare samman-
hang för att organisera idrottsutövande.

6.6 Avslutande diskussion
Utbyggnaden av socialförsäkringssystemet efter andra världskriget innebar
bland annat att befolkningens hälsotillstånd i ökad utsträckning blev en statlig
angelägenhet. Socialförsäkringarna ersatte den försäkrade även för indirekta
kostnader, en utveckling som påverkade utformandet av försäkringar för idrotts-
utövare. Detta skedde parallellt med medicinska framsteg, som gjorde det möj-
ligt att rädda sjuka och skadade till livet i större utsträckning än tidigare, vilket
ibland skedde till priset av en lång konvalescens och bestående invaliditet. Det
medförde betydande kostnader för socialförsäkringssystemet. Den utveckling
som läkaren Karl A. Fries drömde om 1920, att staten skulle ta till sig idrotten
av folkhälsoskäl, kom emellertid inte att förverkligas. Med tanke på utbyggna-
den av socialförsäkringssystemet kan det tyckas underligt, att statsmakterna inte
vidtog några konkreta åtgärder för att främja en sund och hälsosam motions-
idrott, trots att regeringen i rask takt tillsatte två idrottsutredningar efter det att
allmän sjukförsäkring införts 1955.

Att hävda att idrott varit ett komplext fenomen för de svenska försäkrings-
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bolagen att ta ställning till är inte att driva argumenteringen för långt. Idrott
har dels varit en aktivitet, under vilken utövarna skadat sig och därmed velat ha
olika former av ersättning från bolagen, dels varit ett medel att skapa friskare
och sundare människor som blivit till bättre försäkringsobjekt. Det faktum att
idrottsutövning innehållit ett moment av risk har emellertid inte enbart utgjort
ett problem för försäkringsbolagen. Förekomsten av olika risker och männis-
kors vilja att försäkra sig mot dem är dock en grundförutsättning för försäk-
ringsbolagens verksamhet. Försäkringsbolags förhållande till tävlingsidrott
speglar på så sätt försäkringsverksamhetens grundläggande ambivalens: peka på
risker så att folk betalar premier – undanröja risker så man slipper betala ut
skadeersättningar. Problemet med risken för skador under idrottsutövande var
att den aldrig blev ordentligt utredd under 1900-talets första hälft, varför olika
intressen kunde framföra de uppfattningar som passade dem bäst när det tala-
des om riskerna med idrottsutövning. Det var framför allt förhållandet till idrot-
tens mer synliga del, tävlingsidrotten, som var problematisk.

Den första större undersökningen av skadefrekvenserna inom de fyra stora
lagbollspelen, presenterad av Folksam 1962, visade att de spelare som omfatta-
des av bolagets kollektiva olycksfallsförsäkring skadade sig under sitt idrotts-
utövande i betydligt högre grad än människor som ägnade sig åt andra fritids-
sysselsättningar. Tävlingsidrottens risker var med andra ord inte försumbara
utan något att ta på allvar. Om tävlingsidrott var hälsosamt eller inte för utöva-
ren blev till en fråga som utövaren själv hade att avgöra. Försäkringsbolagen har
aldrig fullt ut övertygats om tävlingsidrottens nytta ur ett försäkringsperspektiv.
Från att den definierats ut i försäkringsvillkoren under 1920-talet, kom försäk-
ringsbolag senare att börja teckna kollektiva olycksfallsförsäkringar för utövare
av tävlingsidrotter, organiserade inom olika förbund. En viktig förutsättning
för att idrottens försäkringsfråga skulle kunna lösas på ett för försäkringsgivare
och försäkringstagare tillfredsställande sätt var införandet av den allmänna sjuk-
försäkringen 1955.

En typ av idrottsutövning, den som kommit att kallas motionsidrott, har
ändå setts som något positivt under hela 1900-talet. Den har setts som en med-
borgerlig aktivitet som har haft en roll att fylla när det gällt att lösa flera av väl-
färdssamhällets problem: övervikt, stillasittande, hjärt- och kärlsjukdomar och
social isolering.

Befolkningsflertalets hälsotillstånd var ett område som intresserade försäk-
ringsbolagen. Det handlade inte enbart om kostnader kopplade till försäkringar
som var knutna till försäkringstagarnas hälsa utan också om den allmänna väl-
ståndsutvecklingen. Ett ökat välstånd skulle leda till att befolkningen fick flera
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värdefulla tillgångar som de kunde ha försäkrade: hus, bil, båt med mera. En
friskare befolkning kunde alltså vara av intresse för försäkringsbolagen ur två
perspektiv. Dels skulle utbetalningarna i de hälsorelaterade försäkringarna
minska, dels skulle en friskare befolkning kunna var mer produktiv, vilket skulle
leda till ett ökat välstånd med mer att försäkra för bolagen vilket skulle leda till
ökade premieintäkter. Det är inte svårt att finna argument för Folksams enga-
gemang i hälsobefrämjande aktiviteter. Det rörde sig dels om en samhällsenga-
gerad verksamhet som låg i linje med den bild Folksam ville visa upp utåt som
ett folkrörelsebaserat försäkringsbolag, dels en verksamhet som var företags- och
samhällsekonomiskt lönsam. Från försäkringsbolagens sida kunde alltså mo-
tionsidrott gynnas som en eftersträvansvärd och nyttig sysselsättning.

För att sprida motionsidrotten till det svenska folket lierade sig Folksam
med Korpförbundet. De anordnade tillsammans brett upplagda kampanjer in-
riktade på att förändra människors attityder till fysiska aktiviteter och öka deras
kunskaper om hur de skulle bära sig åt för att kunna leva ett friskare liv, samti-
digt som man gav dem möjlighet att på ett enkelt sätt utöva fysiska aktiviteter.
Medborgarna skulle fås att i högre grad ta ansvar för sin situation. Som det ut-
trycktes i samtiden kunde man här bli sin egen hälsas smed. I de båda kampanje-
rna Hälsoåret 58 och 4 M var det Korpförbundet som ansvarade för att de, vars
intresse väckts, fick möjlighet att utöva fysiska aktiviteter, medan Folksam sva-
rade för propaganda och faktainnehåll.

Folksams engagemang för att främja motionsidrott innebar att Korp-
förbundets ställning visavi RF stärktes. Samarbetet bör ha varit viktigt för Korp-
förbundet av ytterliggare två skäl. Rikskampanjer som Hälsoåret 58 och 4 M
hjälpte till att öka stabiliteten och aktiviteten hos lokalförbund som ännu inte
var helt etablerade. Genom den uppmärksamhet kampanjerna fick bidrog de
också till att organisationen blev känd bland dem den ville rikta sig till. Samar-
betet bidrog till att Korpförbundets utvecklades från ett kategoriförbund för
yrkesarbetande som idrottade tillsammans till ett förbund som arbetade för
folkhälsans främjande, omfattande hela befolkningen genom aktiviteter som
familje- och pensionärsmotion.
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TV tar initiativ, 1963/64

I början av 1960-talet var motionsidrottskampanjer i folkhälsans tecken en
etablerad företeelse. De organisationer som arbetade med att organisera fri-

villiga fysiska aktiviteter hade motionsidrott som en del av sitt idrottsutbud.
Motionsidrott kunde ju också till skillnad från tävlingsidrott arrangeras utan
inblandning från idrottsrörelsens sida. Idrottsrörelsen hade inte lyckats etablera
något monopol och motionsidrottsfältet kan därför betraktas som en fri mark-
nad, över vilken idrottsrörelsen saknade kontroll. Medan kontrollen över hur,
var och när tävlingsidrott har kunnat bedrivas varit järnhård, har motionären
därmed kunnat utöva sina fysiska aktiviteter var, hur och när som helst.

När motionsidrott kom att förespråkas från alltfler håll för en allt större del
av befolkningen, som dessutom börjat medvetandegöras om sitt behov av mo-
tionsidrott, kom motion och motionsvanor att bli ett allt intressantare område
för massmedier. Till skillnad från myndigheter och idrottens organisationer,
som i sina försök att befordra motionsidrott fokuserade på de fördelar den an-
sågs ha för folkhälsan: mindre sjukdomsfall, längre och rikare liv, riktade mass-
medier in sig på mer personliga motiv och belöningar: viktkontroll, fysisk form
och en känsla av välbefinnande, när de uppmärksammade motionsidrotten.

Bland all propaganda för fysiska aktiviteter som gjorts i massmedier fram-
står Sveriges Radios1 programserie Träna med TV från 1963/64 som den mest
inflytelserika.2 Programserien uppmärksammas först och främst på grund av det
genomslag den fick. Den kom att påverka såväl allmänhetens fysiska aktiviteter
som de som arbetade med att organisera det frivilliga idrottsutövandet. En an-
dra orsak till att Träna med TV förtjänar särskild uppmärksamhet är den upp-
lysningsverksamhet som bedrevs inom ramen för programserien. Många av de
oftast återkommande problemområdena rörande den svenska befolkningens

7Kapitel
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hälsa fördes i Träna med TV ut till en stor del av den svenska befolkningen,
vilket gör det lämpligt att undersöka vilka teman man framför allt ville upp-
märksamma befolkningen på.

För att belysa och förklara Sveriges Radios satsning på motionsidrott kom-
mer följande frågor att behandlas i detta kapitel:

➢ Hade Sveriges Radio bedrivit någon propaganda för ökad fysisk aktivitet
före Träna med TV?

➢ Vad låg bakom Sveriges Radios engagemang för ökad fysisk aktivitet?

➢ Hur var programserien upplagd och vilka hälsoproblem var det som främst
uppmärksammades?

➢ Vilken kritik fick programmet?

➢ Hur mottogs programmet i pressen?

➢ Hur reagerade RF och Korpförbundet på programmet?

➢ Vilket genomslag fick Träna med TV?

7.1 Sveriges Radio
Ett svenskt etermediebolag, AB Radiotjänst, skapades 1925. Det fick en något
annorlunda konstruktion jämfört med hur etermediebolag hade organiserats i
andra västländer. Det fick inte en självständig offentligrättslig ställning som brit-
tiska BBC, men var inte heller en del av statsförvaltningen som radion i Dan-
mark. Bolaget utformades som ett aktiebolag, vilket fick monopol på radiout-
sändningar. Denna utformning berodde bland annat på att man från statsmak-
ternas sida önskade bereda olika intressenter inflytande i verksamheten. Det
ansågs dessutom som olämpligt att statsförvaltningens arbetsformer, ämbets-
ansvar, offentlighet och besvärsrätt, skulle sätta sin prägel på radioproduk-
tionen. När Radiotjänst ombildades till Sveriges Radio AB 1957 innebar det inga
grundläggande förändringar i bolagets organisation.3

I Sverige kom radio och TV i och med denna utformning att verka som så
kallade public service-inrättningar, företag i allmänhetens tjänst. Det innebar
att statsmakterna garanterade en radio- och TV som byggde på en princip av
redaktionell självständighet och integritet, mångfald, saklighet och opartiskhet.
Medierna kom att betraktas som allmänhetens tjänare och skulle i princip stå
fria gentemot staten och andra maktcentra. Staten hade dock att utöva kontroll
över verksamheten och ytterst garantera företagets ekonomiska bas genom att
det finansierades med licensavgifter. Etermedieföretaget kom från starten att
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åläggas att främja folkupplysning och folkbildning. Programföretagets verksam-
het har sedan starten reglerats genom avtal med staten.4

Denna utformning har kommit att betecknas som paternalistisk. Genom
public serviceutformningen ville statsmakterna skapa en gemensam kultur ge-
nom en programverksamhet för alla, oavsett klasstillhörighet, kön och ålder och
utan hänsyn till var i landet lyssnaren hörde hemma, program med hela natio-
nen som mottagare. Etermediemonopolet kom att användas som ett socialt kitt
för att hålla samman och ena nationen. Man kom dock från första början att
verka i ett spänningsfält mellan sin egen vilja att uppfostra och bilda lyssnarna
och lyssnarnas vilja att underhållas.5

TV kom på kort tid att finna vägen in i de flesta svenska hemmen, när re-
guljära TV-sändningar kom igång, vilket de gjorde relativt sent i jämförelse med
andra västländer. TV-starten skedde den 4 september 1956 efter ett par år av
försökssändningar och mediet kom snabbt att påverka hur stora delar av be-
folkningen tillbringade sin fritid och utformade sina privata utrymmen.6 Ge-
nom det genomslag TV fick har mediet kommit att utpekas som en orsak till
minskad fysisk aktivitet bland den svenska befolkningen.7 TV ansågs utgöra ett
hot mot befolkningens fysisk men mediet kunde samtidigt, som kommer att
framgå nedan, vara ett kraftfullt propagandainstrument för fysisk aktivitet.

Idrott och massmedier har närt varandra allt sedan den moderna idrottens
födelse. Redan under 1700-talets första hälft kunde man läsa om cricket i engels-
ka dagstidningar och i slutet av seklet började specifika idrottstidningar ges ut i
England. Från mitten av 1800-talet kom rapporter om mer intressanta idrotts-
händelser att spridas med hjälp av telegrafsystemet. Tävlingsidrott och medier
tycks helt enkelt ha egenskaper som passar mycket väl ihop. Tävlingsidrotten
har tillhandahållit medierna ett lättarbetat innehåll och medierna har fört ut
tävlingsidrotten till människor, som inte varit närvarande för att med egna ögon
ta del av de större eller mindre bragder som presterats.8

Massmedier och tävlingsidrott har levt i en form av symbios. Tävlingsid-
rott har varit en viktig del av programinnehållet när nya tekniker för masskom-
munikation har etablerats. Förhållandet mellan tävlingsidrott och massmedier
är numer ett välutforskat område.9 Tävlingsidrott spelade en vikig roll som
programinnehåll i de tidiga TV-utsändningarna.10 TV:s genombrott som mass-
medium i Sverige brukar förläggas till utsändningen av ett idrottsevenemang,
fotbolls-VM 1958. Enligt uppgifter i pressen ökade antalet svenska TV-licenser
med 1 000 om dagen under VM-turneringen 1958.11 Under hela 1958 ökade an-
talet TV-licenser från 87 000 till 244 000.12

Hur har då förhållandet mellan massmedier och motionsidrott varit? Det
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är ju en typ av idrottsutövning som saknar tävlingsidrottens nerv och dramatik.
Radioföretag började propagera för fysiska aktiviteter bland allmänheten som
en del av programutbudet redan ett par år efter det att tekniken etablerats. Först
ut med att använda radio som ett propagandainstrument för fysiska aktiviteter
var ett amerikanskt livförsäkringsbolag. Metropolitan Life Insurance Company
introducerade morgongymnastiksändningar i radio år 1925 som ett led i sitt ar-
bete att förbättra folkhälsan för att på så sätt öka befolkningens livslängd och
därmed förbättra bolagets lönsamhet. Programmet slog väl ut och rönte stort
intresse. Under de första 27 månaderna som radioutsändningarna ägde rum fick
bolaget motta 280 000 brev med förfrågningar om och erkännande av radio-
gymnastiken. Det gymnastikprogram som sändes ut hade till största delen häm-
tat sina övningar från den svenska gymnastiken.13 Även Physical Culture-rörel-
sens portalfigur Bernarr MacFadden använde sig av radio för att propagera för
fysiska aktiviteter bland den amerikanska befolkningen under 1920-talets sista
år. Radiostationen WOR, som sände programmet, hävdade att över en miljon
personer deltog i de av MacFadden ledda gymnastikövningarna.14

I Sverige startade gymnastiksändningar i radio i september 1929. Tankar
på att sända program som uppmuntrade lyssnarna att gymnastisera hade fun-
nits allt sedan radions allra första år. Frågan om möjligheten och lämpligheten
av att sända morgongymnastik i radio hade väckts 1926. Förslaget realiserades
inte då dess förverkligande ansågs förutsätta radioapparater med högtalare. Det
ansågs som meningslöst att försöka få radiolyssnarna att motionera samtidigt
som de bar hörlurar. Efter det att gymnastikutsändningar per radio etablerats i
Danmark 1927 och det visat sig att det fungerade på nordisk botten beslöts att
starta sändningar i Sverige.15

Bakom den svenska radiogymnastiken stod Gymnastikförbundet och när
sändningarna inleddes hösten 1929 innebar de ett samarbete mellan Sveriges
Radio och Gymnastikförbundet med Gymnastikförbundet som finansiär.
Morgongymnastiken ansågs vara ett värdefullt tillskott i programutbudet. Från
och med 1930 kom programmet att sändas över samtliga radiostationer och be-
kostas av Sveriges Radio. Gymnastikförbundet kvarstod som garant för det
gymnastikmässiga innehållet i sändningarna.16 När motionspropaganda dök
upp i etern skedde det alltså i samarbete mellan idrottsrörelsen och program-
företaget. Det var emellertid det separatistiska Svenska Gymnastikförbundet
med sitt specifikt nationella och rationella kroppsövningsprogram, den svenska
gymnastiken, som var först på det etermediala planet. Detta var ingen tillfäl-
lighet. Motionsgymnastik var till skillnad från motionsidrott ett etablerat be-
grepp under mellankrigstiden.



173

7 . TV tar initiativ, 1963/64

Gensvaret på programserien var gott. Bertil Uggla som ledde övningarna i
radio fick via Sveriges Radio över ettusen brev som uttryckte en allmän belåten-
het med sändningarna. Sändningarna bemöttes positivt även i pressen. Radio-
gymnastiken blev snabbt till en institution som band det svenska folket sam-
man genom en gemensam morgonritual. Den förblev det fram till hösten 1945

då Uggla hastig avled. Under de 15 år Uggla ledde radiogymnastiken kom han
att etableras som en av tidens massmediala kändisar. Efter Ugglas död levde pro-
grammet kvar under ett par år men lades ner efter våren 1948. I samband med
Ugglas död hade radion genomfört en lyssnarundersökning vilken visade att de
flesta som lyssnat på programmet nöjde sig med att just lyssna.17

Under 1957 sände Sveriges Radio en uppmärksammad serie kallad Från
hösäck till muskelknutte, där såväl kondition som bantning uppmärksammades.
Lennart Hyland tog sig an en så kallad hösäck som han med hjälp av Per-Olof
Åstrand på GCI skulle göra en muskelknutte av. Där hade man först testat den
fysiska prestationsförmågan hos en person som kände sig nedgången och trött.
Därefter hade han tränats upp. Träningen ledde till att hans fysiska prestations-
förmåga kom att förbättrats markant. Bakom programmet låg en pågående of-
fentlig debatt om det svenska folkets fysiska förmåga.18

I samband med att Sveriges Radio startade sin programserie Träna med TV
1963 svarade företaget på en begäran som varit införd i Svenska Dagbladet om
ett återinförande av morgongymnastiken i radio. Från programföretagets sida
menade man att det inte kunde anses komma under ett allmänt lyssnarintresse
att åter börja sända morgongymnastik i radio. De som ville motionerna med
hjälp av radio hänvisades till motionsprogrammet Koppla av som sändes under
fem minuter på måndagar och fredagar i melodiradion.19

På hösten 1964, efter det att Träna med TV sänts, började Sveriges Radio
emellertid åter med program för morgongymnastik i radion. För första gången
på 16 år kunde man, trots det ointresse som uttryckts mindre än ett år tidigare,
utöva sin morgongymnastik under radions ledning. Gymnastiserandet leddes
av den GCI-utbildade ishockeyhjälten Sven Tumba och sändes på mornarna
klockan 7.00.20 Programmet uppskattades av lyssnarna och en miljon männis-
kor påstås ha varit med och tränat då det första avsnittet i den nya serien sän-
des.21 Återinförandet av morgongymnastiken visar att Sveriges Radio kunde låta
allmänhetens intressen styra programutbudet.
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7.2 Träning med TV
Träna med TV presenterades för TV-tittarna i Röster i radio TV hösten 1963 som
en serie hälsoträningsprogram. Det var svensk TV:s dittills största program-
satsning.22 Målet med Träna med TV var dubbelt. Dels ville programmakarna
locka tittarna att aktivt ta del av de övningar som presenterades genom att visa
hur en grupp vanliga människor genom lämplig träning kunde öka sin fysiska
prestationsförmåga och därmed förbättra sitt allmänna välbefinnande, dels vill
man informera tittarna i ämnet fysisk fostran genom att ge dem inblickar i det
svenska motionssamhället och i den vetenskapliga forskningen som låg bakom
moderna metoder för hälsoträning och fysisk träning i allmänhet. Serien hade
tillkommit på TV-chefen Nils Erik Bæhrendtz personliga initiativ. Han hade
själv, fysiskt nergången och överviktig, börjat träna regelbundet ett par år tidi-
gare och ville med Träna med TV sprida den regelbundna träningens välsignel-
ser till alla mer eller mindre hösäckiga TV-tittare, så att även de skulle få del av
den välsignelse regelbunden fysisk träning skänkte.23 Genom att chockera tit-
tarna ville man väcka dem till insikt om vådorna av ett alltför bekvämt liv. Hela
60 procent av dödsfallen i landet sades nämligen ha ett samband med levnads-
standard och vällevnad.24

TV-ledningen kunde räkna med en stor mängd tittare om satsningen föll
publiken någorlunda i smaken. Det fanns enbart en TV-kanal och TV hade
hunnit bli var mans egendom. Antalet TV-licenser hade ökat från 33 per 1 000

invånare 1958/59 till 246 per 1 000 invånare 1964.25 TV-tittarna hade inte heller
hunnit bli alltför selektiva i sin TV-konsumtion, även om tittarfrekvenserna
varierade med programtypen och med tiden för sändningen.26 En undersök-
ning av publikbeteende som gjordes 1963 säger en del om i vilket tittarklimat
satsningen ägde rum. Den totala TV-publiken över 13 år beräknades uppgå till
4,5 miljoner och cirka 80 procent av den såg i genomsnitt något TV-program
varje dag. Av TV-innehavarna såg 20 procent hela kvällsprogrammet på varda-
garna och 70 procent på lördagarna. TV-innehavarna såg i genomsnitt en fjär-
dedel av det totala programutbudet per dag.27

Sveriges Radio var inte det enda TV-bolag som började sända program för
att öka den fysiska aktiviteten under 1963. Under samma höst som Träna med
TV sändes, introducerade brittiska BBC en mera systematisk programverksam-
het. Varje lördag 12.00–12.50 och söndag 11.30–13.00 sändes specialprogram.
Under programsäsongen sändes tio 15-minuters program som var ämnade att
öka den fysiska aktivitetsnivån bland tittarna.28 I Storbritannien hade myndig-
heterna redan före andra världskriget producerat propagandafilmer för att få
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befolkningen att utöva sunda fysiska aktiviteter, filmer som visades på biografer
runt om i landet och uppmanade alla, oberoende av klass, ålder och kön, att
delta i någon form av sund motions- eller hälsoidrott.29

För att försäkra sig om att programmet utformades i enlighet med de se-
naste vetenskapliga rönen hade Sveriges Radio tagit hjälp av ett läkarlag från
Karolinska sjukhuset. Chefen för sjukhusets klinisktfysiologiska laboratorium
professor Torgny Sjöstrand, tillika mångårig ordförande för RF:s poliklinik-
kommitté, engagerades som vetenskaplig rådgivare och Folke Mossfeldt, fors-
kare vid samma institution, som vetenskaplig ledare och ledare av tränings-
passen i TV. Mossfeldt svarade även för seriens manus tillsammans med tid-
ningen Expressens medicinske skribent Bernt Bernholm. Dessa, tillsammans
med TV:s Bengt Bedrup och Bob Elfström, var de som stod bakom program-
mets utformning.30 När serien planerades hade man även haft för avsikt att in-
volvera GCI i arbetet med programmet. I inledningsprogrammet omnämndes
också GCI som medverkande.31 Av det blev dock intet. Per-Olof Åstrand, som
skulle ha representerat GCI, backade ur då programmet inte utformades på ett
sätt som han ansåg sig kunna stå för. Enligt TV-chefen Bæhrendtz kom Åstrand
istället att bli en av programseriens skarpaste kritiker.32

Den kritik Åstrand riktade mot programmets upplägg var inte speciellt
skarp även om den framstår som relevant. Han uppskattade idén med program-
serien men ansåg att den på ett alltför ensidigt sätt vände sig till en viss kategori
av människor, de som var relativt vältränade och hade bra ryggar. Som tränings-
programmet i serien var utformat kunde det vara farligt för helt otränade män-
niskor att följa det. Åstrand hade framfört sin kritik till programmakarna då de
velat involvera honom i serien. Det hade dock varit på ett så sent stadium att
det inte funnits utrymme för dem att ta hänsyn till hans synpunkter.33 Åstrands
kritik var riktig under förutsättning att den stämde. Om det träningsprogram
som presenterades var skadligt för otränade personer riskerade ju programserien
att orsaka en del skada.

Premiärsändningen, klockan 19.00 den 7 november 1963, inleddes med att
Torgny Sjöstrand redogjorde för bakgrunden till programserien. Levnadsstan-
dardsökningen under efterkrigstiden hade fört med sig en lång rad förbättringar
för befolkningen. Den förbättrade levnadsstandarden hade emellertid negativa
biverkningar Det ökade välståndet hade lett till att folk åt för mycket och rörde
sig för lite. För att komma till rätta med den minskade ”naturliga” rörligheten
var människor tvungna att aktivt börja söka rörelse i form av frivilliga fysiska
aktiviteter eftersom en för låg fysisk aktivitetsnivå kunde leda till att ämnes-
omsättningens organ återbildades, vilket medförde ökad risk för sockersjuka,
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att hjärta och blodkärl återbildades samt att den allmänna tolerans hos krop-
pens organ minskade, vilket medförde ökad känslighet för stress och sämre
återhämtningsförmåga vid sjukdom. Den moderna människan hade helt en-
kelt inget val. Hon var tvungen att anpassa sin livsföring för att motverka de
negativa följder som det förändrade levnadssättet medfört. Det gjordes bäst ge-
nom att man försökte förbättra sin fysiska förmåga.34

Med hjälp av den träning som presenterades i Träna med TV skulle det
svenska folket kunna lägga grunden för en god hälsa. Hälsa handlade enligt Sjö-
strand om mer än bara frånvaro av sjukdom. Hälsa var något större, något posi-
tivt. En människa kunde inte bara vara vid god hälsa, hon kunde också stråla av
hälsa. Det positiva med fysisk aktivitet var inte bara att den hjälpte till att mot-
verka sjukdomstillstånd utan att fysisk aktivitet höjde livskvaliteten, vilket ledde
till ännu bättre hälsa.35 Det hälsobegrepp som Sjöstrand här förespråkade var
maximalistiskt och påminde mycket om den hälsodefinition som antagits av
WHO 1948: inte bara frånvaro av sjukdom utan även högsta möjliga fysiska,
psykiska och sociala välbefinnande. Med hjälp av fysiska aktiviteter skulle man
enligt Sjöstrand kunna komma att leva ett bättre liv. Den var ett livsideal och
hade ett både fysiskt och moraliskt värde.36

De personer, som skulle dra direkt nytta av Träna med TV och motionera
inför TV-tittarna under de 16 veckor programmet skulle pågå, presenterades för
tittarna under premiärprogrammet. De var indelade i två grupper, en grupp
med 15 kvinnor under Gun Hägglunds ledning och en med 15 män som leddes
av Bengt Bedrup. Deltagarna var mellan 20 och 55 år gamla och hade valts ut
bland Sveriges Radios personal men var tänkta att motsvara ett genomsnitt av
Sveriges befolkning. I inledningsprogrammet poängterades just att de represen-
terade ett tvärsnitt av befolkningen som anmält sig frivilligt att delta på grund
av att de börjat känna sig ur form.37

TV-tittarna fick inledningsvis följa hur de som skulle träna i TV testades
på Karolinska sjukhuset. De var tvungna att genomgå en grundlig undersök-
ning av sitt fysiska tillstånd, innan de kunde börja ta del av den hälsogivande
träningen. Tittare som kände sig osäkra angående sin fysiska status rekommen-
derades också att konsultera läkare innan de satte igång att träna. De program-
ansvariga var noga med att understryka att personer som led av hjärtfel eller
andra sjukdomar inte skulle delta vid den typ av träning som man hade för av-
sikt att bedriva.38

När resultatet av hälsoundersökningen på Karolinska sjukhuset redovisa-
des, visade det sig att de kvinnliga deltagarnas genomsnittliga fysiska förmåga
låg något över vad som ansågs vara befolkningsgenomsnittets, medan den man-
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liga gruppen låg något under. Vid seriens start motsvarade alltså tränings-
gruppens fysiska förmåga ganska väl det föreställda befolkningsgenomsnittets.
Det övningsprogram som de skulle träna efter sades också vara utformat på ett
sådant sätt att alla skulle kunna följa med i övningarna oavsett ålder och kön.
Man underströk att det handlade om hälsoträning, inte om att uppöva några
gymnastiska färdigheter.39 Det faktum att träningsgruppsdeltagarnas fysiska för-
måga motsvarade befolkningens genomsnittliga fysiska förmåga talar för att
programserien inte var inriktad mot dem med den sämsta fysiska förmågan utan
mot ”vanliga” människor, som kände sig hågade att förbättra sin fysiska för-
måga. Den kritik som Åstrand uttalade framstår alltså som riktig.

Det första programmet innehöll inte något längre gymnastikpass. TV-tit-
tarna fick nöja sig med en kort glimt som visades i slutet av programmet. De
övningar som visades utfördes till lugn och rytmisk musik framförd av en or-
kester på plats i gymnastiksalen.40 1960- och 1970-talen framstår över huvud
taget som träningsmusikens decennium. Svenska gymnastikförbundet gav un-
der slutet av 1960- och början av 1970-talen ut en mängd skivor under namnet
Musik till gymnastik, skivor med musik inför olika masstruppsuppvisningar
samt rena motionsprogamsskivor. Kooperativa förbundet gav ut speciella
husmorsgymnastikskivor. Till de mer uppmärksammade skivutgivningarna hör
skivan Spänsta med Birgitta där den GCI-utbildade prinsessan delade med sig
av sina träningsråd. Sveriges Radio gav ut träningsskivor i samband med de
träningsserier man sände, så att de människor vars intresse väckts för att träna
skulle kunna fortsätta i någorlunda invanda fotspår. Korpförbundets bidrog
bland annat med en skiva med Thore Skogman.41

När den första sändningen avslutades underströks vikten av att träna re-
gelbundet. Enbart TV-träningen räckte inte till för att ge en god fysisk förmåga.
Deltagarna och tittarna fick därför hemläxa till nästkommande vecka. De skulle
promenera, springa, cykla eller åka skidor ett par gånger.42 Träningsprogrammet
i sin helhet visades endast en gång i TV. Det var i det sista avsnittet som sändes
från studion. Programmet var cirka 20 minuter långt, inleddes med fem minu-
ter uppvärmning varpå hela kroppen gicks igenom. Träningsprogrammets var
uppbyggt kring böj-, töj- och lyftrörelser.43

Även om hela träningsprogrammet bara visades en gång i TV så genom-
fördes det i samband med inspelningen av varje avsnitt och TV-publiken fick ta
del av valda delar. I det andra avsnittet presenterades de olika momenten i
träningsprogrammet och deras syfte förklarades. Genom att gå igenom de en-
skilda delarna och förklara vari nyttan med dem låg hoppades man att kunna
engagera tittarna redan från början. Man försökte övertyga tittarna om att män-
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niskor med en tillfredsställande kondition mådde betydligt bättre än otränade.
Ökad fysisk aktivitet innebar dessutom att den aktive hade stora utsikter att gå
ner i vikt. För att inte avskräcka dem som lockats till att öka sin fysiska aktivitet
efter det första programmet och känt av det, uppmärksammades de problem
som brukar drabba otränade som börjar träna. Genomgången koncentrerades
på träningsvärk och vikten av att värma upp ordentligt innan man satte igång
med fysiska aktiviteter.44

Till skillnad från den utformning de flesta fysiska aktiviteter haft under
det föregående halvseklet var motionerandet i TV inte uppdelade efter kön,45

det vill säga den kvinnliga och den manliga träningsgruppen övade efter samma
träningsprogram. Under serien kom över huvud taget inte särskilt stor vikt att
läggas på indelningen i en manlig och en kvinnlig grupp utan i stort sett all trä-
ning genomfördes gemensamt. Det var endast när sammanställningar av fysisk
förmåga eller vikt presenterades som man var mån om att skilja mellan kvinnor
och män.

Träningsgruppernas kondition mättes vid programseriens start och slut
och resultaten visade att de deltagandes kondition förbättrats avsevärt under
träningsperioden.46 Förbättringen hade varit kontinuerlig även om konditions-
ökningen varit störst i början av serien. Vid programseriens slut hade den man-
liga träningsgruppen förbättrat sin fysiska arbetsförmåga med 30,5 procent och
den kvinnliga gruppen med 34,5 procent.47 Det fanns emellertid ett undantag.
Den manliga gruppens träningsledare Bengt Bedrup hade inte förbättrat sin
fysiska förmåga. Inför det sista programmet berättades i Röster i radio TV att
Bedrup inte hade höjt sin konditionsnivå jämfört med vid seriestarten. Detta
förklarades med att han istället för att sköta sin träning varit i Innsbruck och
kommenterat de olympiska vinterspelen.48

Det går inte att vara säker på vilka tittarsiffror Träna med TV hade. Data
rörande konsumtion av etermedier i ett historiskt perspektiv är i bästa fall frag-
mentariska. För perioden 1925–1950 är den i det närmaste obefintlig.49 Sveriges
Radio har dessutom varit restriktiv när det gällt att lämna ut resultat från de
publikundersökningar som gjorts.50 Det finns dock många tecken på att Träna
med TV var en tittarmässig framgång. Programmet sades vid stickprovs-
undersökningar ha haft lika höga tittarsiffror som Aktuellt.51 I samband med att
Träna med TV sändes i en andra omgång 1968, uppgavs tittarsiffrorna för den
första programserien ha varit två och halv miljoner tittare.52 Programledaren
Bengt Bedrup kallade i början av 1970-talet det hela för en drömstart för Träna
med TV 1963.53
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7.3 Upplysningsverksamheten
Orsaken till att träningsprogrammet visades i sin helhet bara en gång var att
upplysningsverksamheten hade en minst lika viktig roll att fylla i programmet
som den rena träningsinstruktionen. Träna med TV var mer än bara en före-
gångare till de senare träningsvideorna. Förutom träningsgruppens aktiviteter
innehöll programmet inslag där olika teman, som hade med träning och hälsa
att göra, togs upp: barn och ungdomars fysiska aktiviteter, befolkningens vikt-
ökning, träning för äldre, motion för personer med handikapp, träningens be-
tydelse för att förebygga stress samt träning som allmänt sjukdomsförebyggande
åtgärd.54

Träna med TV riktade sin propaganda för ökad fysisk aktivitet mot hela
folkkroppen, som man önskade få i så bra fysisk form som möjligt. Det fram-
gick av att inslag om idrott för äldre och idrott för handikappade fanns med i
programserien. Det hälsobegrepp som omfattades av männen bakom Träna
med TV var påverkat av ett synsätt på hälsa vars rötter finns i antiken och som
förts fram av det tidiga 1900-talets hälsorörelse. Hälsa var ett livsideal och hade
ett både fysisk och moraliskt värde och det var individens eget ansvar att före-
bygga ohälsa.55

Ett av hälsoupplysarnas största problem, vilket nämnts tidigare, ansågs vara
att människor insåg hälsans värde först när de drabbades av sjukdom. Så länge
de var friska tänkte de inte på hälsoproblem och levde inte som de borde för att
få behålla hälsan. De flesta visste även alldeles för lite om hur man skulle sköta
sig för att undvika ohälsa och sjukdom. Det fordrades därför ökad kunskap om
kroppen, en kunskap medborgarna var skyldiga att skaffa sig. Samhällets kost-
nader för ohälsa hade blivit alldeles för stora. Med en förnuftig livsföring kunde
många angrepp på hälsan lätt undvikas. Allt fler läkare hade också övertygats
om att de nya folksjukdomarna, som magsår, högt blodtryck, för tidig åderför-
kalkning, cirkulationsstörningar och andra åkommor, i viss utsträckning orsa-
kades av brist på fysisk aktivitet.56

7.4 Överviktsproblematiken
Befolkningens vikt, eller snarare övervikt, har som framkom i avsnitt 4.3 varit
ett av de oftast uppmärksammade problemområdena när befolkningens hälso-
tillstånd uppmärksammats. Träna med TV utgjorde inget undantag. Redan i
det första avsnittet poängterade Torgny Sjöstrand att det ökade näringsintaget
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hade påverkat den svenska kvinnan. Hon sades öka sin vikt med ett halvt kilo
om året från 20-årsåldern till 70-årsåldern. Det innebar en sammanlagd viktök-
ning på 25 kilo, vilket oundvikligen ledde till sjukdomar och besvär i övrigt.57

En allt mer utbredd övervikt sades vara en folksjukdom som brett ut sig
efter andra världskriget.58 I en utförlig artikel i ämnet av Folke Mossfeldt i Röster
i radio TV framgick det hur allvarligt man ansåg överviktsproblemet vara. Den
karaktäriseras som en livshotande folksjukdom. De som inte var observanta på
sin vikt och därför drabbades av övervikt stod inför en mängd risker. De allvar-
ligaste farorna var att:

➢ övervikt skapade orörlighet, vilket medförde ökad övervikt som i sin tur
ökade dödsrisken, skapade obehagskänslor och isolering från normalt
umgänge,

➢ övervikt ökade belastningen på höft-, knä- och fotleder vilket orsakade en
hel del besvär,

➢ övervikt tog bort den känsla av välbefinnande som kroppsbehärskning
medförde och

➢ övervikt ökade risken för sockersjuka, hjärnblödning, gallvägssjukdomar
och njursten.59

De som drabbades av övervikt skulle dock inte misströsta och bara vänta på att
insjukna. De kunde istället själva ta tag i sin situation. Det fanns en rad relativt
enkla råd för dem som ville gå ner i vikt. Genom att följa dessa kunde de gå ner
i vikt, eller hålla sin vikt konstant, och på så sätt undgå de utmålade farorna.
Det gällde framför allt att skaffa sig en regelbunden dagordning, akta sig för fett
och socker, kontrollera vikten regelbundet och motionera.60

Genom en smula självdisciplin och hårt arbete var det möjligt att leva lyck-
ligt utan att behöva riskera att drabbas av övervikt. I det Träna med TV-avsnitt
som uppmärksammade bantning uppträdde Bengt Bedrup som levande illus-
tration av de problem den överviktige drabbades av. För att återfå den vikt han
haft innan han börjat träna inför programserien hade han iklätt sig en blyväst
som vägde 13,5 kilo. Tittarna fick följa med Bedrup ut på lokal där han åt gott
samtidigt som man talade om risken med övervikt. Kedjan god mat – risk för
övervikt – måste banta gjordes tydlig. För att verkligen understryka att övervikt
var ett växande problem redogjorde en inbjuden expert för en undersökning
som visade att 20 procent av den manliga befolkningen, 40 procent av den
kvinnliga och 60 procent av den kvinnliga befolkningen över 50 år var övervik-
tig. Brev till redaktionen som behandlade bantningsfrågor uppmärksammades,
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brev som sågs som bevis för att intresset för bantningsfrågor var stort. Tränings-
gruppen fick även viktminskning i hemläxa av den medverkande experten.61

I det efterföljande programmet varnades än en gång för övervikt och man
uppmanade tittarna att inte öka kaloriintaget bara för att de börjat träna.62 Över-
vikt återkom som tema i det avsnitt som sändes inför julen. I programmet ut-
färdades en varning för julmaten.63 Problemet man stod inför var hur man skulle
kunna hjälpa normalviktiga människor att behålla sin idealvikt samt hjälpa
överviktiga människor att gå ner i vikt.

De idealvikter som presenterats i olika vikttabeller har inte varit något sta-
tiskt utan har liksom kroppsidealen varierat.64 Om man jämför de idealvikter,
som presenterades i den bok Bengt Bedrup gav ut i samband med Träna med
TV,65 med de siffror Otto Jervell presenterade i Nordisk familjeboks sportlexikon
193866 framgår att mäns idealvikt hade tillåtits öka. Idealvikten för en man som
var 178 centimeter lång hade stigit från 69,5 kilo till 71,8 kilo. En möjlighet är
att den ökade vikten berodde på att Bedrups vikter inkluderar kläder något
Jervell inte berörde. Synen på vad kvinnan borde väga hade genomgått en rela-
tivt stor förändring. Hennes idealvikt hade minskat mer än vad mannens vikt
tillåtits öka. Idealvikten för en kvinna som var 166 centimeter lång hade mins-
kat från 62,3 kilo till 60,2 kilo. Från att ha fått väga något mer än en man av
samma längd 1938 rekommenderades hon 26 år senare att väga mindre. Skillna-
den blir ännu större om man även när det gäller kvinnorna tar hänsyn till att
Bedrups rekommenderade vikter inkluderar kläder.67

Medelvikten och medellängden för TV:s träningsgrupper var vid program-
seriens start 77,4 kilo och 177 centimeter för männen och 63 kilo och 166 centi-
meter för kvinnorna. Under träningstiden minskade de deltagande männens
vikt med 1,4 kilo och kvinnornas med 1,6 kilo. Männen låg i medeltal över de
rekommenderade idealvikterna i såväl Bedrups som Jervells idealviktstabeller,
både när de började träna och efter det att serien avslutats. Kvinnornas vikt låg
något över idealvikterna vid starten men under Jervells och något över Bedrups
idealvikt vid seriens slut.68 Det bästa resultatet för den som ville gå ner i vikt
ansågs uppnås genom en kombination av diet och fysisk aktivitet.69 Övervikt
hade under i stort sett hela programserien, från det att Torgny Sjöstrand i inled-
ningsprogrammet ondgjorde sig över den svenska kvinnans tilltagande vikt,
framställts som ett både individuellt och samhälleligt problem av högsta rang.
Den fete sades vara sjuk, samtidigt som det var upp till den enskilde att själv ta
ansvar för den uppkomna situationen och genom självdisciplin och hårt arbete
komma till rätta med sitt viktproblem. Hon skulle dock få en god hjälp på vä-
gen om hon följde de råd som gavs i Träna med TV.
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7.5 Dagspressens inställning
Dagen för och dagen efter det första avsnittet av Träna med TV skrev pressen
mycket om träning och befolkningens fysiska tillstånd.70 Mottagandet av Träna
med TV var överlag positivt. Det första avsnittet av Träna med TV ansågs lova
gott och vara väl genomtänkt,71 vara en fin upptakt för försöket att förbättra
folkhälsan,72 vara rena lyckokastet med lämpligt sammansatt gymnastikgrupp,
som inte gjorde tittaren generad för sin egen fysiska status,73 vara ett behjärtans-
värt arbete som inletts med en trevlig och stimulerande uppläggning74 samt vara
en lätt och bra upptakt.75 Alla tidningar var dock inte odelat positivt inställda
till Träna med TV. Programmet beskrevs även som arrangerat och patent-
hurtigt76 med en pretentiös upptakt.77

Att den svenska befolkningen var i dålig kondition, vilket orsakats av för
mycket mat och för lite fysisk aktivitet, var en allmänt utbredd uppfattning.
Svenskarna behövde därför hjälp med att träna upp sin fysiska förmåga och gå
ner i vikt. Det ansågs till och med bevisat att det svenska folket höll på att bli
slött. Trots att det inte fanns någon allmän statistik över den svenska befolk-
ningens kondition, var samtliga kommentatorer eniga med Torgny Sjöstrand
om hans allmänna iakttagelse att konditionsnivån sjunkit avsevärt sedan 1940-
talet. Konditionen hos värnpliktiga, som man hade siffror på, var inte längre
vad den borde vara. De hade kondition som 30-åringar. Även den svenska kvin-
nan viktökning togs som belägg för att någonting måste göras. Övervikt och
dålig kondition innebar ökad risk för en mängd sjukdomar och sjukdomstill-
stånd. Den ökade välfärden hade inte heller i någon större utsträckning lett till
en höjning av medellivslängden. Svensken levde bättre men inte nödvändigt-
vis längre. Den återstående livslängden för en 50-åring hade endast ökat med
två år under de föregående 75 åren, en ökning som berodde på medicinska in-
satser, vilka innebar att läkarna kunde upprätthålla livhanken på människor
lite längre och inte det ökade välståndet, vilket snarare arbetade i motsatt rikt-
ning.78

Ansvaret för den uppkomna situationen och för att komma till rätta med
den vilade, enligt pressen, på den enskilde och skulle inte skyllas på samhällsut-
vecklingen. Det var både rätt och naturligt att använda sig av de hjälpmedel
som den moderna tekniken skapat. Fysisk inaktivitet, å andra sidan, bränn-
märktes som en personlig synd. Det ansågs vara nödvändigt att lyfta fram ex-
trema fall för att med hjälp av chockeffekt få tanken om nödvändigheten av
fysisk aktivitet att ta form och leda till handling. Den rådande situationen be-
tecknades som skandalös. Alla kunde gå ned i vikt, och att äta för mycket be-
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traktades inte som sjukligt utan som en ovana som man kunde vänja sig av med.
Det var individerna själva som måste lära sig inse följderna och ta konsekven-
serna. Ett problem var dock att när konsekvenserna av det felaktiga levnads-
sättet i allmänhet började bli akuta, i 60-årsåldern, var det mycket svårt att sätta
igång med träningen. De verkliga farorna började dyka upp redan i 25-årsåldern
och det var då det var dags att skaffa sig de sunda vanorna, innan den kroppsliga
degenerationen satt in på allvar.79

Flera tidningar uppmärksammade Torgny Sjöstrands käpphäst, behovet av
ökad upplysning kring motionsfrågor och då framför allt myndigheternas an-
svar i detta sammanhang. Den rådande välmågan sågs som en fara för den
svenska kulturen och, om utvecklingen fick fortgå, skulle det framtida samhäl-
let bli en mardröm. Lösningen på problemet var ökad fysisk aktivitet.80 I länder,
där utvecklingen mot överviktsproblem gått längre än i Sverige, som USA och
Kanada, hade man redan insett behovet av propaganda och upplysning.81

Träna med TV fick extra mycket uppmärksamhet i Stockholms tidningar
när programmet började sändas. Expressen, som varit tidigt ute med att propa-
gera för TV:s satsning på motionsidrott, uppmanade sina läsare att ta del i TV:s
träning för att lära sig förbättra sin hälsa och kondition.82 Det kan tänkas ha
varit av viss betydelse att tidningens medicinske skribent Bernt Bernholm var
engagerad som manusförfattare i TV-serien. Aftonbladet inledde i samband med
programstarten en serie, Så klarar de spänsten, som skulle lära svenska folket
spänsta. I serien visade kända svenskar hur de byggde upp konditionen.83 Stock-
holms-Tidningen startade egna konditionstester vid Hellasgården i samband
med TV-seriens premiär. Tidningen hade fått en mängd telefonsamtal från oro-
liga läsare redan innan det första avsnittet av Träna med TV var till ända, samtal
från läsare som hade fått en chock av programinnehållet. Det var därför man
beslutat att ge allmänheten chansen att testa sin kondition och få uppgift om
sin fysiska ålder.84

Den svenska dagspressen framstår som i det närmaste totalt enig med de
ansvariga bakom Träna med TV om hur problemen kring medborgarnas fysiska
hälsa såg ut. Den hade också i stor utsträckning anammat budskapet att det var
en personlig plikt att sköta sin hälsa. Om det offentliga svarade för att upplysa
allmänheten om vilka hälsorisker den stod inför, hade den enskilde att själv ta
ansvar för att leva på ett sätt som minimerade dessa risker. TV-programmet och
de problem det tog upp sågs dock inte som något som berörde tidningarnas
idrottsbevakning, utan artiklarna i ämnet publicerades framför allt på nyhets-
sidorna och kommenterades på ledarplats, medan tidningarnas sportsidor en-
dast skrev om tävlingsidrott. Sportjournalisterna använde sig av ett rigoröst
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idrottsbegrepp och var uteslutande intresserade av uppvisningsidrott i gladia-
tormiljöer, för att låna ett uttryck från Rolf Hofmo.85

7.6 Träna med TV och idrottsrörelsen
Sveriges Radio valde att genomföra sin träningsserie utan att involvera idrotts-
rörelsens organisationer. Det gjorde man på grund av den osämja som rådde
mellan RF och Korpförbundet i början av 1960-talet (se avsnitt 5.1.3 ovan). De
programansvariga var helt enkelt rädda för att det skulle bli bråk och stridighe-
ter om man blandande in dem i programarbetet.

Trots att de inte fått delta i utformandet av TV:s motionspropaganda, upp-
märksammades programsatsningen av den frivilliga idrottens organisationer. I
samband med att Träna med TV lanserades kommenterades serien i Svensk
Idrott:

Idén är TV-chefens, Nils Erik Baehrendtz, resultatet av erfarenheter gjorda som
medlem i en s.k. motionsgrupp på Karolinska sjukhuset. Varmed besannas påstå-
endet, att det hjälper föga att tjata – vilket idrottens folk av olika kategorier gjort i
många år – men att det tänder när någon av dem som har att bestämma vis egen
erfarenhet kommer in på samma linje.86

Trots att man inte fått vara med försökte RF engagera sina medlemmar i arbetet
med att följa upp TV-serien. Det rådde ingen oenighet om problemet, att den
svenska befolkningen rörde sig för lite. Om TV-serien lyckades höja intresset
för fysiska aktiviteter var man från RF:s sida villig att hjälpa de nyblivna
motionärerna att fortsätt på den inslagna vägen mot bättre hälsa. Dessa måste
utöva sin idrott någonstans och då RF var den största idrottssammanslutningen,
som dessutom såg sig som företrädare för det samlade svenska idrottsintresset,
så var det naturligt att RF-föreningarna skulle ta emot de nyblivna motionärer-
na. Rätt upplagd hade idrott mycket att ge ”då det gäller att göra folk friskare,
arbetsdugligare och gladare”.87

För att organisera det ökade intresset för motion, som man såg i förläng-
ningen av TV-serien, lanserade RF:s Centralkommitté för svenska motions-
idrottsförbund satsningen TV-sport 64.88 Idrottsorganisationernas medlemmar
uppmanades att hjälpa till så att man skulle kunna utnyttja det intresse för fy-
sisk aktivitet som Träna med TV väckt hos många människor som dittills inte
intresserat sig för fysiska aktiviteter. De råddes att stimulera sina vänner och
bekanta till att bedriva lämplig motion under trivsamma former. RF-idrottens
viktigaste uppgift i Träna med TV:s kölvatten skulle vara att bereda plats för alla
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dem som väckts för motionsidrottens välsignelser genom TV-serien. För att TV-
serien skulle ge verkligt resultat måste de som inspirerats av programserien vin-
nas för varaktig fysisk aktivitet. För att de inte skulle sluta när träningsserien
slutade måste de därför erbjudas inspirerande miljöer att fortsätta träningen i.89

RF:s satsning på att följa upp Träna med TV innebar att artiklar med
motionsidrottstips publicerades i Svensk Idrott och i en del specialförbunds tid-
ningar. I samarbete med försäkringsbolaget Framtiden utarbetades även ett
motionskort med träningstips som spreds i 200 000 exemplar.90 Man arbetade
även med att sprida information i skolor och vid kurser av olika slag, såväl inom
som utom idrottsrörelsen. Därutöver genomfördes ledarutbildning med inrikt-
ning på motionsidrott. Med TV-sport 64 ville RF tillhandahålla motions-
idrottsservice och program för trivselmotion i grupp, förmedla motionsidrotts-
tips i allmänhet, saluföra Träna med TV-skivan och arméns handbok för kondi-
tionsträning. För att kunna bekosta den nya satsningen på motionärer ansökte
RF om extra anslag från regeringen för att kunna utvidga och effektivisera såväl
motionsservicen som utbildningen av speciella motionsidrottsledare.91

RF:s satsning på att ta tillvara det ökade intresset för fysiska aktiviteter, som
Träna med TV skapat, har inte lämnat några större avtryck. När TV beslutade
att producera en ny omgång Träna med TV-program i slutet av 1960-talet
uppmärksammades resultatet av den första programserien i Svensk Idrott. Med
ett par års perspektiv på händelserna konstaterades att Träna med TV hade kom-
mit helt oväntat för de organisationer som arbetade med att få det svenska fol-
ket att röra på sig: Korpförbundet, Skidfrämjandet och RF. TV hade inte tagit
några kontakter med dem för att få synpunkter på programmets utformning
och uppföljning. Det hade inneburit att organisationerna blivit tagna på sängen,
när de plötsligt, på grund av programmets genomslag, hade ställts öga mot öga
med mängder av motionslystna individer som inspirerats av TV-serien. Orga-
nisationerna hade stått maktlösa inför det ökade intresset för fysiska aktiviteter
och inte kunnat ta emot alla intresserade.92

RF:s remissyttrande angående 1960 års radioutredning är intressant i detta
sammanhang. Där föreslog man att den framtida programpolitiken i radio och
TV i högre grad än dittills borde avspegla det ständigt ökande intresset för
idrott, motion och friluftsliv som egen aktivitet och inte bara som passivt åskå-
dande. Man erbjöd sig att samarbeta nära och fortlöpande vid tillkomsten av
sådana program, program för idrottsutövande och friluftsliv i form av informa-
tions- och instruktionsprogram. Det var en typ av program som skulle komma
att bli angelägnare med hänsyn till den ökade sändningstiden för framför allt
TV, vilket skulle leda till ökat tittande och därmed en ökad fysisk passivitet
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bland stora befolkningsgrupper. Denna ur folkhälsoperspektiv negativa följd
kunde motverkas genom att man medvetet och planmässigt stimulerade till fy-
sisk aktivitet.93

Korpförbundet framstår till en början som mer positivt inställd till Träna
med TV än RF, även om man var tveksam till att idrottsorganisationerna hölls
utanför. I tidningen Korp presenterades satsningen under rubriken Bravo, do-
cent Bæhrendtz. TV:s satsning sågs som något som låg helt i linje med Korp-
förbundets syften och målsättningar. Man såg därför med glädje att det, som
man inom idrottsrörelsen, speciellt Korpförbundet, argumenterat för så länge,
äntligen uppmärksammades från inflytelserikt håll. Själva upplägget av serien
ansågs dessutom likna den kampanj som Korpförbundet bedrev i samarbete
med Folksams hälsoråd och arbetslivets parter, 4 M-kampanjen.94 När serien
startat uppmanades korporganisationer att undvika att lägga tävlingar och sam-
mankomster de dagar när Träna med TV sändes, eftersom korpidrottsfolk då
borde sitta framför TV-rutan.95

Korpförbundet startade ingen speciell aktivitet för att ta tillvara det ökade
intresset för fysiska aktiviteter som Träna med TV skapat. Träna med TV sågs
helt enkelt som en bekräftelse på att Sveriges Radio hade tagit upp en verksam-
het som man alltid sysslat med inom Korpförbundet. Det var Korpförbundets
motionsidéer, att bilda motionsgrupper, som tagits upp i Träna med TV och på
ett effektivt sätt spridits över landet. Från korphåll ansåg man sig helt enkelt ha
haft tur, när TV beslutat att sända en träningsserie som låg helt i linje med den
verksamhet man propagerat för sedan krigsslutet. Förbundet intensifierad dock
sitt arbete med motionsgrupper för att därigenom försöka tillfredsställa det
ökade intresset för att motionera i grupp som hade skapats av TV-serien.96

Ty programformerna som visats i TV-rutan och som ännu en tid framöver kom-
mer att visas, överensstämmer helt med de initiativ korpidrottsrörelsen tagit under
årens lopp och som ytterligare intensifierats i anslutning till Hälsoåret 58 och den
ännu pågående 4M-kampnajen. Och det är väl egentligen den senare kampanjens
motionsbudskap och alternativ som på ett strålande sätt anammats.97

Den stora vinnaren bland idrottsorganisationerna fanns dock inom RF-kol-
lektivet. Gymnastikförbundet ökade sitt medlemstal från 200 000 före serie-
starten till mellan 250 000 och 275 000 i februari 1964. En effekt av Träna med
TV blev att det gymnastiserades och motionerades som aldrig förr i Sverige.
Träna med TV ansågs vara den kampanj för gymnastik som fått störst genom-
slag någonsin.98

Intresset för Gymnastikförbundets aktiviteter sades ha ökat till nivåer som
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tidigare uppnåtts endast när förbundet i samarbete med landets tidningar orga-
niserat Spänstpropagandan under de första åren av andra världskriget. Gym-
nastiksalar fylldes av nya gymnaster, vilket medförde problem då det fanns för
få gymnastiksalar och motionsutrymmen samt för få ledare för motionsgym-
nastik. Det faktum att en TV-serie så snabbt kunde orsaka en markant ökning
av anslutningen till gymnastikavdelningarna sågs som ett tecken på att det fanns
ett stort dolt intresse bland allmänheten för att bedriva den fysiska aktivitet som
gymnasterna erbjöd, bara människor fick den presenterad för sig på ett riktigt
sätt.99

Trots att TV valde att inte involvera motionsidrottens huvudorganisatio-
ner, när man genomförde sin stora satsning på att få det svenska folket att inse
vikten av kontinuerlig fysisk aktivitet, var de två huvudkontrahenterna alltså
eniga om att TV:s satsning var lovvärd. Sammanfattningsvis framstår det som
om RF inte varit riktigt berett på det ökade intresset för fysiska aktiviteter som
Träna med TV skapade. En viss tröghet i det interna idrottsutvecklingsarbetet
kan anas. För att nya idéer skulle finna vägen in i organisationen förefaller det,
som om de måste grundläggas utanför den och sedan införlivas i RF:s idrotts-
arsenal. Då en ny form av fysisk aktivitet etablerats, har RF alltid varit villig och
kapabel att föra in den i och anpassa den till sin organisationsstruktur. Korp-
förbundet å andra sidan tycks ha levt efter premissen, att all idrott som inriktats
mot motion och hälsa utgjorde den typ av idrott, som man själv redan bedrev
och förespråkade. När den bedrivits av andra aktörer hade dessa enbart kopie-
rat korpidrotten.

7.7 Avslutande diskussion
Träna med TV visar på att människans förhållande till kroppen komplicerades
efter andra världskriget. Kroppen hade i det allt mer automatiserade industri-
samhället i hög grad förlorat sin tidigare naturliga funktion som arbetsredskap.
Den kom istället i hög grad att omvandlas till en symbol för estetik, sundhet
och identitet. Man skulle kunna säga att den vältränade kroppens funktion inte
längre skulle sökas i dess användbarhet utan i hur den presenterades.

Sveriges Radio sände program att träna till för första gången 1929. Till skill-
nad från Träna med TV hade morgongymnastiken i radio varit ett samarbete
mellan programföretaget och en företrädare för fysiska aktiviteter. Samarbetet
hade dock skett med det egensinniga Gymnastikförbundet som hade sina egna
idéer om hur och varför fysiska aktiviteter skulle organiseras, inte med någon av
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den konventionella idrottens företrädare. Det var ingen tillfällighet. Motions-
gymnastik var till skillnad från motionsidrott ett etablerat begrepp redan under
mellankrigstiden.

Träna med TV var en kampanj för att få människor att träna sina kroppar
och bli i bättre fysisk form i ett samhälle, där det mer direkta behovet av en
vältränad kropp för att kunna leva och arbeta försvunnit. Den tändande gnis-
tan för Sveriges Radios beslut att producera programserien var att TV-chefen
Nils Erik Bæhrendtz börjat träna, upplevt det som något mycket positiv och
därför ville sprida detta positiva till en så stor del av den svenska befolkningen
som möjligt. Detta, tillsammans med den allmänna oron för befolkningens av-
tagande fysiska förmåga, var tillräckligt för att Sveriges Radio skulle genomföra
sin dittills största satsning på en enskild programserie.

I Träna med TV tog man upp just frågorna: Hur skulle man bära sig åt för
att förbli vid hälsa? Hur skulle man leva i ett samhälle där människan inte längre
behövde använda sin kropp på samma sätt som tidigare? Vilken roll skulle krop-
pen ha då dess muskler inte längre behövdes i produktionen och människan
inte längre på allvar behövde använda sin kropp för att förflytta sig? Lösningen
på dessa problem var just den typ av träning som man propagerade för i Träna
med TV. För att kunna leva med bibehållen fysisk förmåga och välbefinnande i
det nya samhället, som inte ställde några högre krav på människans fysiska för-
måga, krävdes paradoxalt nog ökad fysisk aktivitet. Om man inte var kontinu-
erligt aktiv förlorade man dessutom snart den fysiska förmåga man med mycken
möda skaffat sig, fysisk förmåga var en färskvara.

För att lyckas i sitt uppsåt använde sig programmakarna av ett plikt-
argument. För att vara en god samhällsmedborgare skulle man göra sitt yttersta
för att förbli frisk för att inte belasta sjukvården i onödan utan istället vara kapa-
bel att hjälpa till att förbättra samhället. En vältränad kropp framställdes där-
med som en symbol för att man som god samhällsmedborgare dragit sitt strå
till stacken. Kroppen kan alltså sägas ha förvandlats till en symbol för hälsa,
moral och karaktärsstyrka.

Programserien fick dock viss men inte speciellt högljudd kritik. Den kritik
som riktades mot programmet av Per-Olof Åstrand var emellertid relevant, om
vi betänker att syftet med programserien var att få dem som inte rörde på sig att
bli fysiskt aktiva. Om programmet då i alltför stor utsträckning riktade sig mot
dem som var relativt vältränade och hade bra ryggar, hade programmakarna de
facto missat en av programseriens viktigaste målsättningar eftersom det kunde
vara farligt för helt otränade människor att följa det förevisade träningspro-
grammet.
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Träna med TV fick överlag ett positiv mottagande i pressen, som accepte-
rade såväl den problembild som målades upp av programmakarna som de pro-
blemlösningar som förespråkades. I pressen framstod det som om serien upp-
märksammade ett allvarligt samhälleligt problem, som kunde lösas om man till-
ägnade sig de lösningar som förespråkades, nämligen en ökad fysisk aktivitet
samt en viss restriktion vad gällde konsumtionen av födoämnen för att komma
till rätta med en hotande överviktsepidemi.

Trots att TV valde att inte involvera idrottsrörelsen i serien var dess organi-
sationer eniga om att TV:s satsning var lovvärd. TV hade tagit sig an en uppgift
som idrottens organisationer länge propagerat för. Trots att Sveriges Radio inte
låtit dem medverka ansåg man att TV propagerade för idrottsrörelsens problem-
beskrivning och problemlösning. I och med att TV-serien fick ett så starkt ge-
nomslag, började de även att anpassa sin verksamhet för att kunna fånga upp
dem som aktiverats genom TV-serien.

Även om det är svårt att säga något med säkerhet om hur många männis-
kor som följde TV-serien och ökade sin fysiska aktivitetsnivå till följd av den är
de indicier som finns tillräckliga för att slå fast att serien hade ett stort infly-
tande, åtminstone på kort sikt. Tittarsiffrorna var höga. Siffran 2,5 miljoner tit-
tare per avsnitt har nämnts. Uppgifter från idrottsrörelsen om en stor anslut-
ning av nya idrottsutövare i samband med serien talar också för att tittarna även
började utöva sina fysiska aktiviteter inom idrottsrörelsen.

Träna med TV innebar ett lyft för svensk kroppsövningspropaganda. Det
effektivaste instrumentet för envägskommunikation som funnits, användes för
att få Sveriges befolkning att bli regelbundet fysiskt aktiv. Detta fick även andra
delar av medieapparaten, framför allt pressen, att börja propagera för ökad fy-
sisk aktivitet bland befolkningen. Träna med TV visade tittarna hur de kunde
bedriva hälsoträning, inspirera dem till att verkligen utöva den och tala om för
tittarna hur viktig den var.

Träna med TV:s genomslag och det ökade intresset för motion och fysisk
aktivitet kan emellertid inte enbart förklaras med TV-mediets tjuskraft och pres-
sens engagemang. Programserien bör också ses som ett av en lång rad av
upplysnings- och propagandaarrangemang, som tog sin start när Gymnastik-
förbundet började samarbetet med de andra folkrörelserna under 1930-talet.
TV:s satsning ingick i en kedja av upplysnings- och propagandaaktiviteter, som
inkluderar Spänstpropagandan och Hälsokampanjen under 1940-talet, Folk-
sams och Korpförbundets Hälsoåret 58 och 4 M-kampanj samt MIKA och RF-
förbundens Sport 60-tal satsning. Dessa kampanjer hade närt varandra.

Träna med TV 1963/64 kan alltså sägas vara ytterliggare ett exempel på kol-
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lektiva massmotionsidrottsaktiviteter, med en tydlig avsändare och ett tydligt
budskap, som startade före andra världskriget, men den var på samma gång ett
tydligt exempel på att ansvaret för befolkningens hälsa framför allt var indivi-
dens eget. I och med Träna med TV blev det tydligt att individen hade att ta på
sig ett stort ansvar för sin hälsa. Att sköta sin fysiska hälsa framställdes som ett
livsstilsval och det allmännas ansvar begränsades till att upplysa om en sund livs-
stil. Övningsprogrammets funktionella utformning, att det inte krävde några
hjälpmedel och kunde utföras i princip var som helst, innebar att varje individ
kunde utföra övningarna där han eller hon själv hade lust. De brett upplagda
insatserna för att befordra motionsidrott före Träna med TV hade i större ut-
sträckning riktat in sig på att få kollektiv att agera gemensamt.

En individualistisk kroppsträning för personens egen skull, som blommade
ut på 1970- och 1980-talen, kunde skönjas. Fysiologer hade åren runt 1960 en i
det närmaste fullständig kontroll över hälsopropagandan i samband med fy-
siska aktiviteter. Den naturvetenskapliga och individbiologiska människosyn
de företräder medverkade till att det allmänna kunde skjuta över en del av an-
svaret för befolkningens hälsotillstånd på individerna: att bevara sin hälsa blev
till ett individuellt val, träna eller inte träna, hålla diet eller frossa, röka eller
välja bort den stora cancerrisken.
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RF och motionsidrotten
1963–1981

I detta kapitel återvänder jag till idrottsrörelsen och framför allt RF som
befordrare av motionsidrott. Uppmärksamheten riktas i första hand mot

RF:s agerande från mitten av 1960-talet till 1980. Med RF avses i likhet med i
tidigare kapitel förbundets högsta centrala nivå, det vill säga riksidrottsmötet
och riksidrottsstyrelsen liksom de arbetsgrupper som var knutna till RF cen-
tralt för att arbeta med att främja motionsidrott.

Kapitlet innehåller fem delar där den första tar upp arbetet med att skapa
en internationell plattform för arbetet med att sprida motionsidrotten. Däref-
ter följer avsnitt dels om motionsidrotten inom RF vid mitten av 1960-talet,
dels om hur det internationella konceptet TRIM togs upp även i Sverige. Soci-
alstyrelsens engagemang för bättre kostvanor och ökad fysisk aktivitet gås ige-
nom liksom till sist kampanjen Sverige i TRIM. Syftet med kapitlet är att visa
hur arbetet med att befordra motionsidrott intensifierades och kom att invol-
vera allt fler aktörer under slutet av 1960- och 1970-talen. De frågor som ställts
för att belysa och förklara motionsidrotts spridning i detta kapitel är

➢ Varför började ett internationellt samarbete för att sprida motionsidrotten
spira i slutet av 1960-talet och hur bemöttes dessa försök av idrottsrörelsens
ledande aktörer?

➢ Förändrades fysiska aktiviteters ställning i samhället under perioden?

➢ Hur lade RF upp arbetet för att sprida motionsidrotten till den svenska
befolkningen?

➢ Försökte RF använda sin maktposition för att påverka vilka som fick möj-
lighet att befordra motionsidrott?

8Kapitel
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Trots de motionsidrottssatsningar som gjordes från RF:s sida fram till mitten av
1960-talet hade organisationen inte lyckats skapa någon fast form för hur
motionsidrottsarbetet skulle bedrivas. Förbundsledningens försök att etablera
RF som den ledande organisationen även för motionsidrotten hade inte lyck-
ats. Under 1960-talet försökte man fortfarande finna en form för sitt engage-
mang för motionsidrotten, vilket gjordes framför allt utifrån den samhällsroll
RF ville spela. En av orsakerna till att det ansågs vara viktigt att satsa resurser på
att organisera motionsidrott var att den ansågs erbjuda ett bra sätt att förankra
idrotten i samhället, ett samhälle som på grund av hur det förändrades var i be-
hov av att medborgarna ökade sin fysiska aktivitetsnivå. Motionsidrott kunde
spela en viktig roll för folkhälsans bevarande och höjande, samtidigt som den
hjälpte till att öka förståelsen för idrotten och dess behov hos anslagsbeviljande
myndigheter.

8.1 TRIM, en idé från Norge
Internationella sammanslutningar mellan stater började aktivt intressera sig för
fysiska aktiviteter och befolkningens fysiska status under 1960-talet. FN-orga-
net Unesco hade i och för sig visat intresse för fysiska aktiviteter redan under sin
sjunde generalkongress 1952. Unesco har sedan dess uppmuntrat och gett be-
gränsat ekonomiskt stöd till olika frivilligorganisationer som arbetat med fy-
siska aktiviteter. Som framgick i avsnitt 6.4 belönades den film som framställts
inför Hälsoåret 58 av Unesco 1959. Det dröjde dock ytterliggare 20 år innan
Unesco höll en konferens på ministernivå om fysisk fostran och idrott. I Paris
1976 möttes mer än 300 delegater från 101 länder för att behandla frågan och
mötet resulterade i en deklaration om idrott, 1978, som gick ut på att idrott
skulle göras tillgänglig för så många som möjligt. Deklarationens första punkt
slog fast att idrottsutövning var en grundläggande rättighet som tillkom alla och
envar.1

Det ökade intresset för fysiska aktiviteters betydelse för folkhälsoarbetet
innebar att de uppmärksammades även i andra internationella fora. Ett förslag
om Sport for All antogs av en underavdelning till Europarådet 1966.2 Satsningen
på Sport for All ansågs vara nödvändig till följd av industrialiseringen, automati-
seringen, urbaniseringen och liknande samhällsutvecklingstendenser och var ett
uttryck för den nya roll idrotten hade att spela i det moderna samhället:

Figures show that, in the industrial societies, lack of movement causes more illness
and death than infectious diseases and cancer. This biological and medical argu-
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ment alone should convince authorities and private bodies of the need to give
energetic support to a Sport for All campaign. Such a campaign, moreover, should
be financially profitable; as several member countries have realised, it will enable
substantial savings to be made in the public health and social security budgets.3

Begreppet Sport for All var avsett att stå för något nytt. En form av fysisk aktivi-
tet som hade ett annat mål än den traditionella idrotten:

The concept of Sport for All – which is quite different from the traditional con-
ception of sport – embraces not only sport proper but also, and perhaps above all,
various forms of physical activity, from spontaneous, unorganised games to a mini-
mum of physical exercise regularly performed. This new conception of sport, which
is gaining more and more influence in member countries, can help in resolving
some of the main problems encountered alike by individuals and society as a whole
at the present time.4

Till skillnad från i Sverige valde alltså Europarådet att skapa ett nytt begrepp för
den aktivitet man ville främja, ett begrepp som i viss utsträckning ställdes mot
det som sågs som den traditionella idrotten. Europarådet valde att föra in ett
nytt begrepp istället för att vidga ett redan använt begrepps innehåll.5

Vid en konferens 1973 diskuterades emellertid två olika uppfattningar an-
gående innehållet i begreppet Sport for All. De två ståndpunkterna kan sägas
ha utgjorts av ett flexibelt eller ett rigoröst Sport for All-begrepp. Enligt en första
uppfattning skulle begreppet ses som heltäckande och utgå från individens för-
utsättningar och behov. Begreppet skulle sedan ses som omfattande alla fysiska
aktiviteter från elitidrottsutövande till fysisk aktiv rekreation, alltså ett mycket
flexibelt begrepp. Enligt den andra uppfattningen var Sport for All någonting
som låg vid sidan av den tävlingsmässiga idrotten. Det var ett begrepp som inne-
fattade aktiviteter som kunde utövas av de flesta människorna oavsett kön, ål-
der, fysiska och psykiska förutsättningar. Aktiviteter som ställde alltför stora krav
på deltagarnas fysiska förmåga kunde med en sådan definition inte betecknas
som Sport for All-aktiviteter.6

Sverige hade genom RF varit representerat vid det sammanträde i novem-
ber 1965 som diskuterat målet med det europeiska samarbetet med avseende på
fysisk fostran och idrott. Där hade även Belgien, Frankrike, Västtyskland, Grek-
land, Italien, Storbritannien och Schweiz medverkat. En stor del av mötet hade
ägnats åt att försöka formulera de huvudsakliga uppgifter och den målsättning
som borde gälla för den sektion inom Europarådet, som hade till uppgift att
främja samarbete mellan medlemsländerna, eftersom man planerade att pre-
sentera en deklaration för ministermötet. Vid mötet beslöts att man inte skulle
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utforma några egna doktriner rörande fysiska aktiviteter utan ansluta sig till och
stödja den Declaration on Sport som utarbetats av International Council of Sport
and Physical Education. Deklarationen andemening antogs i och med antagan-
det av Sport for All.7

Samtidigt som Europarådet lanserade Sport for All beslöt det norska idrotts-
tinget i januari 1966 att tillsätta en utredning om marknadsföring av en ny typ
av idrottsutövning. I juni samma år bildades en kommitté, med Rolf Kirkvaag
som ordförande, som hade till uppgift att förbereda upplägget av den nya sats-
ningen. Under 1967 lanserade sedan Norges Idrettsforbund en brett upplagd
kampanj för att få det norska folket att motionera mera, TRIM.8

Det norska idrottstinget hade redan 1949 föreslagit den norska regeringen
att den i FN skulle ta upp frågan om skapandet av ett organ för internationellt
samarbete mellan FN:s medlemsnationer i motionsidrottsfrågor. En liknande
framstöt riktad mot WHO gjordes i samband med en konferens om idrott och
hälsa som hölls i samband med OS i Oslo 1952.9

TRIM fick från det att kampanjen lanserades ett stort genomslag och kan
sägas ha startat en motionsrevolution, som kom att spridas även utanför Nor-
ges gränser. TRIM innebar att Norge blev ett föregångsland när det gällde att
sprida motionsidrott till befolkningen. TRIM spreds från Norge via Tyskland
och Holland till stora delar av världen.10

Grundidén med TRIM var inte ny. Det handlade om att få befolkningen
att bli mer fysiskt aktiv. Problemet man stod inför var detsamma som så många
andra hade och har stått inför. Hur skulle man finna en form för verksamheten
som tilltalade och samtidigt stod ut klart och tydligt i det idébrus som genom-
syrade samhället? För att lösa uppgiften satte kommittén upp tre mål för det
arbete man hade framför sig. Man skulle finna nya argument för motions-
propagandan, finna en ny och exklusiv tilltalande form samt lansera ett effek-
tivt program. Det hela behandlades som om det rörde sig om att sälja en pro-
dukt. För att lyckas med det lånade man idéer från marknadsföringens värld.

Motionsidrotten skulle marknadsföras i en tilltalande form. Det man valde
att rikta in sig mot, och som man trodde skulle vara tilltalande, var detta, att må
väl. Det antogs att alla som sysslade med fysiska aktiviteter någon gång känt
just ett välmående. Huvudvädjandet skulle vara riktat mot just denna känsla.
Därmed var det första målet, att finna ett argument, uppnått.11

Därefter inriktade kommittén sig på det andra målet, att finna en ny och
exklusiv form. För att lyckas med det valde man att fokusera på namnet. Efter
en diskussion som påminde om det resonemang RF:s VD Torsten Wiklund
förde när han försökte lansera ordet MIKA inom svensk motionsidrott 1953,
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kom man upp med TRIM.12 ”The word TRIM for us implies everything which
is well-ordered and kept in good shape.”13 Därmed var det andra målet uppfyllt.
För att lansera den nya propagandan på ett så effektiv sätt som möjligt beslöt
man att det skulle bli en Dagen D för TRIM i Norge, d-dagen sattes till den 25

april 1967.
När TRIM väl lanserats var målet att nå ut till hela den norska befolk-

ningen. För att uppnå detta mål delade man upp arbetet i tre faser: intro-
duktions-, propaganda- och aktivitetsfas. Inledningsvis försökte man identifiera
alla medier som kunde tänkas vara behjälpliga för att nå ut med budskapet. Där-
efter gällde det att identifiera alla samhällsfaktorer som kunde tänkas påverka
allmänheten. När detta var gjort skulle ett klart och väldefinierat aktivitets-
program introduceras. I ett första steg räknade man med att introduktions-
perioden skulle vara i fem år. Den därpå följande perioden beräknades till tio år
och var själva genomförandeperioden. Efter det trodde man att man skulle nå
den tredje fasen där hela projektet skulle befinna sig i omloppsbana och vara en
naturlig del av norrmännens liv: en lika naturlig del som den personliga hygie-
nen.14

TRIM var alltså inte någonting nytt i idrottslig väg utan ännu ett försök
att sprida befintliga ”fördelar” med idrott och fysisk aktivitet, det vill säga en
marknadsförings- och förpackningsfråga. Det rörde sig om en propaganda-
symbol och ett uttryck för idrottsaktiviteter. Även om det var Norges Idretts-
forbund som var ansvarigt för TRIM, sköttes det praktiska arbetet av en kom-
mitté vars medlemmar var handplockade för uppgiften. Där satt före detta
elitidrottsutövare, affärsmän, informations- och kommunikationsexperter, lä-
kare och experter på fysisk fostran.15

För att hela satsningen skulle bli publikt tilltalande skapades en symbol,
Trimian, en figur som kom att symbolisera TRIM. Kommittén lyckades få
norsk TV att visa TRIM-program, vilka kunde liknas med de svenska Träna med
TV-programmen samt visa Trimian som pausbild. TRIM-kommittén förfogade
också över en timmas programtid i norsk radio varannan lördag. Detta innebar
att TRIM snabb blev välkänt runt om i Norge.16

Idéer om hur propagandan skulle utformas hämtade norrmännen från ut-
ländska aktioner av liknade slag, till exempel det västtyska Der zweite Weg 17 och
svenska motionskampanjer. TRIM kom att presenteras för Europarådets
idrottskommitté vid ett möte i Strasbourg 1967, vilket gjorde TRIM känt utan-
för Norge på ett tidigt stadium.18

Tioårsperioden 1972–1982 som var tänkt att vara genomförandeperioden
blev emellertid aldrig vad kommittén planerat. Av det planmässiga genomför-
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andet blev intet. Introduktionsperioden hade dock sått en mängd frön som fort-
satte att spira åt olika håll. Resultatet av TRIM-kampanjen 1967–1972 blev på
så sätt mönsterbildande. I Norsk idretts historie har resultatet sammanfattats:

NIF:s medlemstall var skutt i været etter mange års stillstand. Trim-begrepet var
blitt alment kjent. Her hadde aksjonen lykkes fullt ut. Trim hadde bidratt til å skape
større forståelse for idrettens betydning blant folkevalgte i store og små ombud, og
kampanjen hadde ”løsnet et skred over hele Europa”. Det var de gode virkningene.
Suksessen utenlands er særlig bemerkelsesverdig. Trim ble norsk idretts største eks-
portprodukt i 70-årene.19

Trots den initiala succén lyckades de som stod bakom TRIM aldrig helt få över
idrottsledarna för sin sak. Många idrottsledare fruktade att TRIM skulle avleda
norsk idrott från dess egentliga uppgifter. Om den norska idrottens organisa-
tionsapparat användes för att arrangera motionsarrangemang kunde det gå ut
över kvaliteten på tävlingsidrotten. Även inom organisationer, som hade satsat
på motionsidrott innan TRIM introducerades, fanns en oro, att TRIM skulle
tränga ut dem. Trimian förblev således en, i och för sig berömd, främmande
fågel inom den norska idrotten. När kommittén upplöstes 1972 ökade dock
acceptansen för Trimian inom den norska idrottsrörelsen. När förbund själva
kunde använda sig av honom, var han inte längre en konkurrent som man be-
hövde frukta utan en välkänd och populär symbol för sund motionsidrott.20

TRIM kom att leva vidare internationellt som en del av Europarådets Sport
for All-initiativ. Den norska kampanjen lanserades som en framkomlig väg för
att få människor att öka sin fysiska aktivitet vid internationella konferenser om
motionsidrott som hölls regelbundet under slutet av 1960- och början av 1970-
talen. Den första hölls i Västtyskland 1968 då ett femtiotal delegater från tio
nationer samlades för att diskutera och informera sig om bland annat metodik i
vuxenmotion och Sport for All i Europa. Norge fördes där fram som det land
som tack vare TRIM lyckats bäst med arbetet att öka intresset för motionsidrott.
Konferensdeltagarna var eniga om att det var nödvändigt att allmänheten gavs
möjlighet att motionera regelbundet och flera länder planerade att börja an-
vända sig av begreppet TRIM.21

Under de följande åren kom kritik att riktas mot den västtyska kampanjen
från svensk sida. Det berodde på att kampanjen i Västtyskland till stor del fi-
nansierades med hjälp av reklam. Det var ett vägval som ansågs leda till en allt-
för stor kommersialisering av TRIM, då man samarbetade med diverse intres-
senter som hade ekonomiska motiv för sina engagemang. Det ansågs helt en-
kelt inte vara rätt att TRIM-symbolen och devisen Trimm dich fanns spridd på
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både tänk- och otänkbara varor och att det i TV visades inslag om motion för-
knippade med reklam för utrustning och redskap. Det var något som inte skulle
kunna förekomma i Sverige, där RF registrerat varumärket hos Patentverket och
därmed skyddat det mot dylikt kommersiellt utnyttjande. För övrigt ansågs det
kommersiella stadiet vara ett skede av marknadsföringen av motionsidrott som
man i Sverige redan hade passerat.22

Enligt Bengt Sevelius, som representerat Sverige (RF) vid en konferens
1973, var man emellertid tvungna att satsa mer metodiskt på marknadsföring av
motionsidrott från svensk sida. Allt som kommit fram vid konferensen talade
för utnyttjandet av professionella marknadsförare. Han ville trots det inte före-
språka att man tog efter den kommersialisering av Sport for All-aktiviteter som
fanns i framför allt Kanada, USA och Västtyskland. Men man kunde inte helt
utesluta att en viss kommersialisering av TRIM kunde förekomma.23

Den svenska representationen vid de internationella sammankomsterna
säkerställdes inte av idrottsrörelsen ensamt. Vid ett symposium om Sport for All
i Europarådets regi i Strasbourg i september 1970 var Sverige rikt representerat.
Förutom Nils Mårtensson som representerade RF var RF:s motionsidrotts-
kommitté och Korpförbundet representerade på utbildningsdepartementets
bekostnad. Symposiet hade dessutom förberetts av en särskild arbetsgrupp, i
vilken Paul Högberg och Bo Bengtson ingått som ansvariga för att presentera
det officiella förslaget om vad man skulle diskutera vid mötet.24 Förutom repre-
sentanter från Sverige deltog delegater från Belgien, England, Finland, Holland,
Norge, Spanien, Västtyskland och Europarådet vid symposiet.25

Mellan 1967 och 1972 startades större kampanjer för motionsidrott i fjor-
ton länder med Norge som första nation. Det fanns en rad problem som var
gemensamma för de olika länderna. De genomförda kampanjerna hade visat,
att aktiviteterna växte snabbare än resurserna, det vill säga att det rådde brist på
utbildade instruktörer och ledare, idrottsanläggningar, idrottsutrustning och
pengar. En sann utbredning av en idrott åt alla hade därför en lång väg kvar
innan den kunde förverkligas.26 I en del länder upplevde idrottsförbunden även,
liksom i Sverige, ett visst motstånd mot att utöka föreningsverksamheten till att
omfatta även motionsaktiviteter. Sverige och Finland hade dessutom, på grund
av att man hade flera riksorganisationer, stora problem med samordningen av
idrottsutbudet. Den lärdom man kunde dra av genomförda kampanjer var att
man måste försäkra sig om att en tillräckligt kompetent och välfinansierad or-
ganisation stod bakom satsningen på motionsidrott.27

År 1975 antog Europarådets första ministerkonferens för idrott en euro-
peisk deklaration om Sport for All. I deklarationens första paragraf slogs det fast
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att varje individ hade rätt att utöva idrott och att ingen skulle hindras därifrån
av brist på möjligheter. De resterande sju paragraferna talade sedan om hur den
första artikeln skulle kunna uppfyllas.28 Vid konferensen hade den svenska jord-
bruksministern Svante Lundkvist hållit ett anförande om idrottens roll i det
svenska samhället, ett anförande som hade författats på RF:s kansli.29 Det gav
Europarådets verksamhet för idrott fastare form och en särskild kommitté för
idrott upprättades 1977.30

Det ökade intresset från statligt håll för att främja motionsidrott i ett inter-
nationellt sammanhang, vilket bland annat tog sig uttryck i deklarationerna från
Unesco och Europarådet, gick inte idrottsrörelsen förbi. Liksom den svenska
idrottsrörelsen var de internationella idrottsfederationerna mer än villiga att ta
emot stöd från offentliga myndigheter under förutsättning att de inte gav sig på
att själva organisera idrottsutövning. När offentliga instanser började visa in-
tresse för själva idrottsaktiviteterna reagerade idrottsfolket. Hur kraftigt man
reagerade berodde på om det handlade om tävlings- eller motionsidrott, alla
försök att rubba på tävlingsidrottsmonopolet avvisades kategoriskt.31 Interna-
tionella Olympiska Kommittén, generalförsamlingen för de internationella
idrottsfederationerna och de nationella olympiska kommittéerna satte tillsam-
mans upp en samarbetskommitté under IOK:s ordförande lord Killanins led-
ning för att utreda idrottens förhållande till offentliga instanser. I ett uttalande i
mars 1978 slog kommittén fast vilka uppgifter de egna medlemsorganisatio-
nerna hade, samtidigt som man talade om för de offentliga instanserna vad de
borde syssla med. Trots att man deklarerade att organisationerna skulle hjälpa
och uppmuntra myndigheter i sina hemländer att organisera idrottsprogram
för alla, fanns antydan till en maktkamp mellan den frivilliga idrottens organi-
sationer och myndigheterna angående organiserandet av och kontrollen över
idrotten på såväl nationell som internationell nivå.32 Vid samma tidpunkt sam-
manträdde en mängd europeiska idrottsministrar som förklarade sitt intresse
och ansvar för medborgarnas hälsa vilken kunde stärkas med hjälp av idrott.33

Frågan om var det huvudsakliga ansvaret för denna idrott skulle ligga låg tillsy-
nes i öppen dag.

De internationella samarbetsförsöken för att öka allmänhetens motions-
idrottsutövande lyfter fram tre intressanta frågekomplex: synen på kommersi-
ella intressenters plats inom idrotten, vad som skulle rymmas inom det idrotts-
begrepp man försökte lansera samt synen på statsmakternas uppgifter i förhål-
lande till idrottsrörelsen. Från RF:s sida var man inte helt på det klara över hur
man skulle förhålla sig till idrottens kommersialisering i början av 1970-talet.
År 1974 tillsattes en arbetsgrupp för att utreda vilken roll de kommersiella in-
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tressena verkligen hade inom den svenska idrotten och hur detta påverkade
idrottsrörelsens möjligheter att bedriva sina aktiviteter. Från RF:s sida var det
ett oeftergivligt krav att alla beslut i frågor som rörde idrottens mål, organisa-
tion och aktiviteter fattades inom idrottsrörelsen och inte av intressenter utan-
för den.34 Frågor sammanlänkade med idrottens kommersialisering undersök-
tes och utreddes därefter under fyra år och utredning kom fram till att stats-
finanserna tvingat fram en allians mellan idrottsrörelsen och näringslivet. En-
ligt utredningen klarade sig idrottsrörelsen inte utan näringslivets stöd om inte
det allmänna trädde in med betydligt mer pengar. Det gällde inte bara elit-
idrotten utan all typ av idrottsutövning.35 Trots att det inte fanns någon officiell
svensklinje tvekade man från RF:s sida inte inför att kritisera andra länders för-
sök att stimulera en ökad fysisk aktivitetsnivå enbart på grund av att de ansågs
vara alltför kommersiella. Det framstår som om organisationen hade en
restriktivare syn på kommersiella aktörer i början av 1970-talet än vad man haft
20 år tidigare, då man försökte lansera MIKA i samarbete med kommersiella
aktörer.

Diskussionen om Sport for All-begreppets innehåll gjorde inga större av-
tryck i den svenska debatten. Det flexibla idrottsbegrepp som lanserats av 1965

års idrottsutredning (se kapitel 9) och RF omfattat under större delen av efter-
krigstiden gjorde det svårt för alternativa idrottsbegrepp att få genomslag i det
offentliga samtalet. En flexibel definition av begreppet var en förutsättning för
att ordna in aktiviteterna inom den svenska idrottens enhetsorganisation.

De internationella idrottssammanslutningarna hade samma syn på stats-
makternas uppgifter i förhållande till idrottsrörelsen som RF: statsmakterna
skulle verka understödjande men inte själva engagera sig aktivt i idrotts-
aktiviteter. Samarbetet mellan statsmakterna och RF var trots detta intimt, vil-
ket med all önskvärd tydlighet visas av att det anförande om idrottens roll i det
svenska samhället, som Svante Lundkvist hållit vid Europarådets minister-
konferens 1975, hade författas på RF:s kansli.

8.2 RF vid mitten av 1960-talet
År 1963 presenterade RF:s nytillträdde VD Bo Bengtson en plan för förbundets
arbete under de kommande fem åren. Enligt planen var motionsidrott ett av de
områden som skulle stå i centrum för RF:s verksamhet de kommande åren. Ar-
betet med att bredda motionsidrotten skulle intensifieras samtidigt som en sär-
skild satsning på att öka kvinnornas deltagande skulle göras då deras intresse
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för motion ansågs ligga på en lägre nivå än männens. Satsningen mot kvinnor
var inte förbehållen motionsidrottsområdet utan skulle gälla alla nivåer inom
idrottsrörelsen. Genom utredningar som gjorts inom förbundet ansåg man sig
ha belägg för att den idrott som utövades av den övervägande delen av idrotts-
rörelsens medlemmar var motionsidrott. Den planerade satsningen på mo-
tionsidrott innebar alltså inte att förbundet skulle ändra inriktningen på sitt ar-
bete utan satsningen ansågs ligga helt i linje med hur man arbetat inom RF un-
der hela efterkrigstiden.36 Hur satsningen skulle utformas rent konkret fram-
gick emellertid inte av Bengtsons förslag.

Ett konkretare förslag om hur motionsidrotten inom RF skulle utformas
presenterades av de specialförbund som organiserat sig i Centralkommittén för
svenska motionsidrottsförbund i början av 1964. Det behandlades i riksidrotts-
styrelsen i samband med att en uppföljning av Träna med TV diskuterades.37

Enligt förslagsställaren hade de motionskampanjer som tidigare genomfört
inom RF-familjen väckt både intresse för och insikt om behov av motionsidrott
hos allmänheten, men då man saknat tillräckliga ekonomiska resurser hade
ingen central uppföljning av de resultat som uppnåtts med kampanjerna kun-
nat göras. De idrottsledare som man lyckats engagera i kampanjerna hade läm-
nats åt sitt öde och allmänheten hade därmed gått miste om dessas arbete för
motionsidrotten på längre sikt. De uteblivna uppföljningarna var speciellt be-
klagliga just beträffande ledarna som var så svåra att finna men också så viktiga
när det gällde att locka utövare till RF:s motionsidrottsaktiviteter.38

Träna med TV ansågs ha skapat en sällsynt god jordmån för att insatser på
motionsidrottens område skulle få ett positivt mottagande från såväl samhällets
som allmänhetens sida. Liksom övriga organisationer som sysslade med mo-
tionsidrott var RF-idrotterna därför tvungna att försöka tillfredsställa det ökade
intresset för att motionera.39 De förfrågningar som gjorts inför uppföljningen
av Träna med TV ansågs också ha visat att specialförbunden tyckte att en sam-
ordning av motionsidrotten var både naturlig och nödvändig. De special-
förbund, samtliga hade fått en förfrågan, som skriftligt meddelat att de ville del-
ta i uppföljningen av Träna med TV var de för gymnastik, orientering, simning,
skidor och rodd.40

Kommittén föreslog därför att RF skulle skapa en servicecentral för mo-
tionsidrott vars uppgifter skull vara att planlägga och bedriva upplysningsverk-
samhet för motionsidrott och utbildning av motionsledare, försöka upprätta
ett naturligt samarbete på lång sikt med Sveriges Radio och kommunala myn-
digheter, bevaka alla möjligheter att få ekonomiska bidrag med mera. Kommit-
tén skulle vara knuten till RF:s kansli men byggas upp så att en god kontakt
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med special- och distriktsförbund upprätthölls. Syftet med den föreslagna or-
ganisationen var tvåfaldigt; dels ville man samordna RF-idrotternas motions-
verksamhet, dels vill man skapa ett fungerande serviceorgan inte bara för special-
förbunden utan också för övriga organisationer, föreningar, enskilda motions-
ledare och allmänheten.41

Riksidrottsstyrelsen beslöt emellertid att nöja sig med att ge VD i uppdrag
att söka finna och, till en början under ett år, anställa en lämplig person med
huvuduppgift att främja motionsidrotten inom RF. Ett uppdrag som i första
hand skulle erbjudas generalsekreteraren i centralkommittén, idrottskonsulen-
ten Göte Sundqvist. Därutöver beslöt man att dels uppmana centralkommit-
tén att överväga de synpunkter som framkommit under diskussionen, särskilt
med avseende på ett kontinuerligt samarbete med andra organisationer, dels
bordlägga ärendet i övrigt.42

Riktlinjer för hur samarbetet mellan kommittén och utanför RF stående
organisationer samt inom RF borde vara upplagt presenterades för riksidrotts-
styrelsen vid dess aprilmöte 1964. När förslaget diskuterades framhölls att kom-
mittén borde intensifiera sin verksamhet som rådgivande och stimulerande or-
gan för motionsidrotten. Riksidrottsstyrelsen lovade dessutom att försöka med-
verka till att säkra de ekonomiska och personella resurser som behövdes och för-
söka beakta den av kommittén planerade verksamheten vid upprättandet av
RF:s stat för 1964/65. Detta skulle bland annat innebära att medel för en hel-
tidstjänst skulle ställas till centralkommitténs förfogande.43

En av Göte Sundqvists uppgifter som nytillträdd motionskonsulent blev
att utarbeta en organisationsplan för motionsidrotten inom RF. Planen presen-
terades för riksidrottsstyrelsen i december 1966. Sundqvists förslag, som i prin-
cip godkändes av riksidrottsstyrelsen, innehöll fem huvudpunkter angående hur
verksamheten borde bedrivas:

➢ RF:s motionsidrottsverksamhet skulle främst ha som mål att stimulera och
underlätta för anslutna förbund och föreningar att propagera för och om
möjligt också bedriva motionsverksamhet. På regional och lokal nivå borde
man främst sträva efter att ge före detta aktiva och passiva medlemmar möj-
lighet att utöva motionsidrott i en förening, att motionsidrottsalternativ
erbjöds alla dem som stödde och som man ville skulle stödja den lokala
verksamheten, direkt och indirekt.

➢ Motionsidrottsverksamhetens omfattning och utbredning var beroende av
de enskilda föreningarnas insatser. De ledare som arbetade i föreningarna
gjorde redan en värdefull insats och borde inte belastas ytterligare. Verk-
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samheten inom föreningarna måste därför göras självförsörjande beträf-
fande ledare och för det ändamålet fordrades impulser om hur ledarrekry-
tering kunde ske.

➢ Verksamheten i föreningarna skulle bedrivas med minsta möjliga adminis-
tration. En motionsidrottsorganisatör räckte i de flesta fall till. En sektion
för motionsidrott borde bildas enbart efter initiativ av motionsidrotts-
utövarna.

➢ Distriktsorganisationerna borde stimuleras att ta egna initiativ och utforma
verksamheten efter de regionala förutsättningarna och önskemålen.

➢ Eventuella propagandaaktiviteter för motionsidrott borde arrangeras av
special- eller distriktsförbund med stöd av RF. Motionsidrottsavdelningen
kunde sedan ge service med mera om så önskades och i den utsträckning
de personella och ekonomiska förutsättningarna medgav. Arrangörer skulle
kunna arbeta helt i eget intresse.44

Dessa allmänt hållna huvudpunkter om hur motionsidrotten inom RF skulle
var organiserad kan inte ha gjort särskilt mycket vare sig till eller från för att
stimulera fysiska aktiviteter runt om i landet. Det hela utmynnade i ett förslag
om att en arbetskommitté för motionsidrott skulle tillsättas.45 Det rörde sig såle-
des om ett nytt förslag som i princip inte avvek från det förslag som presenterats
av centralkommittén för motionsidrott två år tidigare. Att man från RF:s
motionstrust trots det utarbetade ett nytt förslag talar för att man inte var på det
klara över hur motionsidrotten skulle passas in i RF:s idrottsmodell på ett bra
sätt eller hade nått de resultat man velat uppnå med den organisation man hade.

Intentionen att ta sig an motionsidrott trädde även fram i RF:s anslags-
äskande. I den anslagsframställning som upprättades för 1965/66 berättade RF
att den upplysnings- och propagandaverksamhet för ökad folkhälsa genom kon-
tinuerlig fysisk aktivitet i form av idrott och friluftsliv, som genom Träna med
TV nått ut till stora grupper av befolkningen och på ett glädjande sätt stimule-
rat även idrottsrörelsens aktiviteter, ställt organisationen inför nya och vidgade
uppgifter. Det var framför allt de specialförbund vilkas idrottsgrenar visat sig ha
goda förutsättningar att attrahera nybörjares intresse som berördes. En förut-
sättning för att man skulle klara av att ta hand om alla dem som lockats till
idrottsrörelsen var dock att de ekonomiska och personella resurserna stärktes
väsentligt.46 Regeringen ställde sig välvilligt till denna begäran och RF fick ett
särskilt bidrag ur fonden för idrottens främjande för att stimulera och hjälpa, i
första hand special- och distriktsförbunden, att öka sin satsning på motions-
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idrott. Det ökade bidraget gjorde det möjligt för RF att anställa en konsulent
för motionsidrott.47

Det framstår som en smula märkvärdigt att statsmakterna sköt till medel
för att utveckla motionsidrotten inom RF, då man där inte hade någon klar bild
av hur denna verksamhet skulle organiseras och utvecklas inom organisationen.
Trots osäkerheten angående form och RF:s ganska skakiga meriter som organi-
satör av motionsidrott valde regeringen att satsa idrottens resurser på att hjälpa
RF att bygga ut sin motionsidrottsverksamhet.

8.3 TRIM kommer till Sverige
TRIM presenterades för en svensk publik i spalten Fra norsk synsvinkel i Svensk
Idrott 1967. Det presenterades som en riktig framgångssaga, vars mottagande i
Norge överträffat alla förväntningar och förhoppningar.48

Då arbetet med att få befolkningen att i större utsträckning utöva sund
motionsidrott i RF:s regi var ett sisyfosarbete är det föga förvånande att TRIM
fann vägen in i den svenska idrottsorganisationens medvetande. Den norska
kampanjen uppmärksammades av RF:s arbetsgrupp för motionsidrott under
sommaren 1967 och man beslöt att föreslå riksidrottsstyrelsen att RF skulle börja
använda sig av ordet TRIM som benämningen för den motionsidrottsverk-
samhet man bedrev. Man beslöt även att ta kontakt med Norges Idrettsforbund
och undersöka förutsättningarna för att få använda sig av dess symbol i sin egen
motionspropaganda,49 ett tillstånd Göte Sundqvist fick vid ett studiebesök hos
Norges Idrettsforbund under sommaren 1967.50 För att komma igång med ar-
betet beslöt RF:s arbetsgrupp för motionsidrott att undersöka möjligheterna
att få ekonomiskt stöd från försäkringsbolag för framställande av propaganda-
material för TRIM.51 RF registrerade TRIM som symbol för idrottslig verksam-
het hos Patentverket 1968.52

Under det följande året hände inte mycket med TRIM inom RF. I januari
1969 beslöt arbetsgruppen för motionsidrott att informera riksidrottsstyrelsen
om planerade och vidtagna åtgärder i samband med en planerad motionsdrive
för badminton. Att en satsning på badminton gjordes berodde på att en mark-
nadsundersökning hade kommit fram till att badminton utövades av ett stort
antal människor oberoende av ålder. Med hänsyn till det ansågs badminton vara
en bra idrott att starta en intensifiering av TRIM med. Satsningen skulle vara
utformad så att alla stimulerades till att delta utan att idrottsgrenens målsätt-
ning och särprägel för den saken skull förvanskades.53
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Den åberopade marknadsundersökningen hade genomförts från novem-
ber 1965 till april 1966 för RF:s räkning av AB Marknadsbyrån. Undersökningen
hade möjliggjorts genom ett anslag från försäkringsbolaget Förenade-Liv och
omfattade intervjuer med 2 500 personer i åldersgruppen 15–67 år. Målet var
att kunna uttala sig om närmare fem miljoner svenskar idrottsvanor. Den var
RF:s, och enligt RF självt världens, första ingående undersökning rörande
idrottsutövande.54

Resultatet av undersökningen, som presenterades för riksidrottsmötet
1966, hade inte innehållit några uppseendeväckande nyheter. Undersökningen
visade på att 30 procent av befolkningen kunde betraktas som regelbundna utö-
vare av idrott enligt den fastställda normen för regelbundenhet. I 25 procent av
alla familjer i landet hade emellertid inte någon individ utövat någon som helst
idrott eller motion under 1965. De mest utövade aktiviteterna, mätt på att ha
utövats någon gång under året, var badminton, gymnastik, simning och skidor,
vilka mellan 35 och 40 procent av befolkningen sysselsatt sig med åtminstone
vid ett tillfälle.55

Riksidrottsstyrelsen ställde sig positiv till förslaget att starta en svensk kam-
panj och uttalade sig för en ökad satsning på TRIM.56 Det förslag som utarbe-
tats inleddes med det mantraliknande konstaterandet att RF vid flera tillfällen
ställt sig i spetsen för större propagandaarrangemang. Dessa arrangemang hade
under en relativt kort tidsperiod sysselsatt och inspirerat många människor. Det
kunde dock ifrågasättas om kortfristiga motionsidrottskampanjer var tillräck-
ligt effektiva när det gällde att få befolkningen att motionera mera. Därför av-
såg man nu att försöka stimulera befolkningen till kontinuerlig fysisk aktivitet.57

Håll Dig i TRIM! var det slagord som skulle börja användas inom RF för
att öka befolkningens fysiska aktivitetsnivå. Från kommitténs sida var man över-
tygad om att tiden var mogen för en större samlad aktion i fråga om TRIM.
Kampanjen var avsedd att bredda den befintliga verksamheten och skapa nya
former för fysisk aktivitet.

Även om det var RF som genom sin motionskommitté svarade för plane-
ring och genomförande, ansågs målsättningen och verksamheten vara alltför
omfattande för att RF-föreningarna ensamma skulle klara av den. En samord-
ning mellan RF och kommunerna samt mellan de regionala idrottsorganen var
därför både önskvärd och nödvändig. Enligt förslaget borde kommunerna sam-
ordna verksamheten och bekosta trycksaker och eventuellt arvodera ledare till
de större arrangemangen. Föreningarnas uppgift skulle i första hand vara att
tillhandahålla ledare för aktiviteterna inom sina idrottsgrenar.58 I Svensk Idrott
presenteras TRIM som något viktigt och stort:
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TRIM en symbol, vars uppgift är att göra idrott i dess vidaste mening känt, och att
få allt större befolkningsgrupper att använda idrott. TRIM är fysisk aktivitet som
ger glädje och trivsel uttryckt genom idrott och friluftsliv, för den enskilde och för
grupper, anpassat efter varje människas vardagsliv. Med andra ord: TRIM kan inte
placeras innanför den snäva sektor som tidigare kallades motion, TRIM har all
idrott som instrument och hela befolkningen som mål.59

Ordföranden för RF:s arbetsgrupp för motionsidrott, Bertil Nordenfelt, pre-
senterade inriktningen på RF:s arbete för att sprida motionsidrotten till en så
stor del av befolkningen som möjligt för 1969 år riksidrottsmötet. I ett längre
anförande försökte han sätta in motionsidrotten i ett produktsammanhang ge-
nom att se på den i marknadsföringstermer, ett synsätt som påminde om det
som använts av Kirkvaag och hans kollegor i den norska TRIM-kommittén.
Framtidens marknad för de idrottsliga produkterna var enligt Nordenfelt ljus.
Arbetstiden, som sjunkit rejält under 1900-talet, kunde förväntas fortsätt och
sjunka. Det innebar att det i framtiden skulle finnas stort utrymme för RF att
vidga sin verksamhet. När man planerade för framtiden, skulle man därför de-
finiera vad man ville uppnå och därefter arbeta sig tillbaka för att avgöra vad
som måste göras under olika skeenden för att man skulle nå de uppsatta målen
vid den uppsatta tidpunkten. Målet för RF under återstoden av århundradet
kunde enligt Nordenfelt bara vara ett: Idrott åt alla!

Arbetsgruppen för motionsidrotts arbete med att planera, stimulera och
organisera framtidens motionsarbete innebar att man upprättat kontakter med
radio, TV och socialdepartementets hälsovårdsupplysning. För att få fart på
motionsidrottsarbetet ville man samla de olika aktiviteterna, under ett nytt och
slagkraftigt namn, TRIM. Benämningen stod öppen för alla som sysslade med
idrott på bredden, ingen organisation skulle ha monopol på det. RF hade dock
juridisk och kommersiell skyldighet gentemot det norska idrottsförbundet att
bevaka begreppets rätta användning.

Den framtida potentialen för TRIM sågs som stor under förutsättning att
man förvissade sig om att man hade den rätta sortens varor i sitt utbud. Det var
inte självklart att det olika RF-idrotterna hade det och därför var det varje spe-
cialidrotts uppgift att satsa på planstyrd produktutveckling. Frågan de hade att
ställa sig var om de skulle fortsätt att satsa på de gamla fina, strikt regelstyrda,
idrotterna eller om det fanns bättre, folkligare varianter. Hur skulle de varianter
man satsade på utformas för att passa i en framtida, ny och annorlunda miljö?

För att få riksidrottsmötesdelegaterna att anamma det förespråkade pro-
dukttänkandet avslutade Nordenfelt sitt anförande inför riksidrottsmötet 1969

med en mängd frågor hämtade från marknadsföringslitteraturen: Har vi rätt
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säljträning? Har vi rätt PR? Har vi rätt lagerhållning? Har vi rätt distribution?
Det gällde att göra sig av med den oflexibla attityd som enligt Nordenfelt fanns
inom flera specialidrottsförbund:

Får inte en ambitiös idrottsförening inbjuda den stora allmänheten till ett bredd-
arrangemang utan att bli brännmärkt … av sitt specialförbund bara därför att för-
eningen inte till punkt och pricka följt gällande tävlingsbestämmelser i arrang-
emanget? Jag tror att det också där är tid för oss att tänka – och tänka om.60

Kontrollen över idrottsutövningen genom kontroll av tävlingsverksamheten
fortsatte att vara ett område för potentiella konflikter för dem som ville arrang-
era motionsidrottsarrangemang även efter Nordenfelts uppmaning. År 1974

försökte TRIM-kommittén reda ut begreppen kring olika typer av idrottsutöv-
ning. Man kom fram till att det inte gick att hindra vare sig ideella eller kom-
mersiella intressen från att arrangera motionsidrottsarrangemang. Men om nå-
got av kriterierna: resultatlista, eventuella priser till de bästa i tävlingen eller ut-
lysning i enlighet med stadgar förekom, var arrangemanget att betrakta som täv-
ling och föll därmed under specialidrottsförbundens verksamhetsfält.61

För att illustrera vad som kunde uppnås genom en satsning på TRIM fick
riksidrottsmötet 1969 även ta del av en redogörelse om de norska erfarenheterna
av Rolf Kirkvaag.62 Nordenfelt efterlyste med all önskvärd tydlighet att special-
förbunden inom RF en gång för alla skulle göra upp med ett enligt honom allt-
för rigoröst idrottsbegrepp. Om RF skulle vara en idrottsorganisation för fram-
tiden var man tvungen att omfatta en flexibel idrottsdefinition som sänkte
trösklarna för deltagande i de av RF-förbunden anordnade idrottsaktiviteterna.

I ett försök att samla krafterna inom RF inför den nya satsningen på mo-
tionsidrott anordnades en konferens om motionsidrottsfrågor på Teneriffa i
december 1969. Huvudsyftet med konferensen var att samordna de olika
specialförbundens motionsidrottsaktiviteter. I konferensprogrammet ingick
bland annat den statliga idrottsutredningens syn på motion, fysiologiska fakta
och önskemål, utbildning och rekrytering av motionsledare, samarbetsformer
med organisationer som har idrott på sitt program samt hur specialförbundens
motionsdrive skulle se ut. Med på konferensen var förutom medlemmarna i
arbetsgruppen för motionsidrott, representanter för 14 specialidrottsförbund
samt en representant vardera från kommunförbundet och Socialstyrelsens
hälsovårdsupplysningsdelegation (HVUD). Vid konferensen definierades fyra
uppgifter som krävde en snar behandling: en ordentlig målgruppsanalys, en
generalplan för TRIM, samordning med Socialstyrelsens kampanj Kost och
motion samt skapandet av en utbyggd motionsavdelning inom RF.63
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För att försäkra sig om största möjliga spridning för den centralt dirige-
rade satsningen på motionsidrott sökte man åter samarbeta med Korpförbundet
och Skidfrämjandet.64 De olika organisationerna kom överens om att begrep-
pet TRIM med fördel kunde användas som samlad symbol för all slags mo-
tionsidrott. En plan för en rikskampanj för ökad breddidrott, som utarbetats av
RF:s arbetsgrupp för motionsidrott, accepterades i princip av Korpförbundet
och Skidfrämjandet. Inför verksamhetsåret 1970/71 räknade man med att det
skulle finnas 550 000 kronor till förfogande, vilka i första hand skulle fördelas
mellan RF, Korpförbundet, Skidfrämjandet och RF:s special- och distriktsför-
bund.65

När arbetsgruppen för motionsidrott i september 1970 överlämnade ett
organisationsförslag till riksidrottsstyrelsen, låg inriktningen på ett samarbete
med Socialstyrelsens kampanj Kost och motion, varigenom Socialstyrelsen på
allvar engagerade sig för fysiska aktiviteter. Socialstyrelsens kampanj var tänkt
att pågå i tio år och det nya förslaget hade anpassats till denna satsning. Motions-
verksamheten skulle ledas och samordnas av en central kommitté vilken skulle
tillsättas av riksidrottsstyrelsen. Förutom representanter från RF-familjen var
representanter för HVUD, Korpförbundet, Skidfrämjandet, Sveriges Radio,
Kommunförbundet, Landstingsförbundet, GCI, arbetsmarknadens parter, an-
dra idrottsliga och ideella organisationer samt för pressen tänkta att ingå i den
nya kommittén. Det löpande arbetet skulle sedan skötas av ett arbetsutskott,
TRIM-kommittén, där riksidrottsstyrelsen, HVUD, vissa specialförbund och
motsvarande organisationer samt Sveriges Radio skulle vara representerade.66

Det blev emellertid en något mer renodlad modell, med representanter för
färre samhälleliga intressen och intressegrupper, som förverkligades. Projekt-
gruppen för motion tillsattes av Socialstyrelsen i november 1970 och den ut-
gjorde dessutom RF:s kommitté för breddidrott.67 Till ordförande i gruppen
utsågs överste Lars Bratt (riksidrottsstyrelsen). Övriga ledamöter var motions-
konsulent Jan Grauers (Skidfrämjandet), 1:e byråsekreterare Barbro Jungstedt
(Socialstyrelsen), generalsekreterare Olof Kihlmark (Gymnastikförbundet),
gymnastikdirektör Stina Ljunggren (GCI), forskningsassistent Anders Lundin
(RF och GCI), direktör Elof Rörvall (Korpförbundet) och gymnastikdirektör
Anne-Marie Östman (RF). Tanken på att kalla gruppen för TRIM-kommitté
hade övergivits. Man ville dock fortfarande att benämningen TRIM skulle an-
vändas som samlingsbegrepp för verksamheten.68

Ett beredningsutskott skapades med Olof Kihlmark som ordförande samt
med Jan Grauers, Barbro Jungstedt och Elof Rörvall som ledamöter.69 En re-
presentant för Gymnastikförbundet fick alltså förtroendet att leda idrotts-
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rörelsens motionsidrottssatsning som enda representant för RF-sfären i grup-
pen.

Trots att man ville att organisationen skulle inrymmas inom HVUD:s or-
ganisation skulle medel tillföras från RF:s anslag för breddidrott och förutsätt-
ningar skulle skapas inom RF:s kansli för att betjäna även Projektgruppen för
motion.70 När RF, efter att i ett decennium av diskussioner om hur motions-
idrottsverksamheten skulle utformas till sist kom fram till en form som också
realiserades, blev det alltså i samverkan med ett statligt ämbetsverk och inte ef-
ter någon av de linjer som tidigare diskuterats inom organisationen.

8.4 Under Socialstyrelsens hägn
Kostnaderna för hälso- och sjukvård hade stigit i en allt snabbare takt efter an-
dra världskriget. Det var en kostnadsökning som till stor del kunde förklaras av
den medicinsk-tekniska utvecklingen och de förbättrade möjligheterna att di-
agnostisera och behandla sjukdomar och skador. I slutet av 1960-talet stod det
klart för politikerna att en fortsatt förbättring av folkhälsan inte kunde nås en-
bart genom en satsning på sjukvård. För att inte kostnaderna för att åstad-
komma bättre hälsa skulle fortsätta att öka i samma utsträckning som tidigare
och för att komma till rätta med det moderna samhällets hälsorisker, var det
nödvändigt att öka de hälsobefrämjande och sjukdomsförebyggande insat-
serna.71

Medicinalstyrelsen och Socialstyrelsen hade slagits samman till ett enda
ämbetsverk Socialstyrelsen i januari 1968. Den nya Socialstyrelsen blev därmed
den centrala instansen för merparten av den svenska hälso-, sjuk- och socialvår-
den. När de två ämbetsverken slogs samman hade Medicinalstyrelsen funnits i
305 år och Socialstyrelsen i 55, vilket säger oss något om vilken vikt som av tradi-
tion lagts på vård och behandling av sjukdomar och sjukdomstillstånd och att
den sociala verksamheten är av relativt sent datum. Den nya Socialstyrelsen
stammade således från två olika verksamhetsområden som nu fördes samman.
Trots att Medicinalstyrelsen var den äldsta av de två sammanslagna enheterna
hade dess arbetsuppgifter varit mer renodlade än Socialstyrelsens. Den gamla
Socialstyrelsens arbetsuppgifter förändrades under första hälften av 1900-talet,
vilket speglar den genomgripande förändringen av den svenska socialpolitiken.72

Bland Socialstyrelsens arbetsuppgifter ingick att främja den allmänna
näringsstandarden och sunda kostvanor. Då det ansågs finnas ett stort behov av
sakkunskap inom områdena näringsfysiologi, medicin och fysiologi, tillsatte
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man en medicinsk expertgrupp för kost och näringsfrågor (MEK) våren 1969

och inom ramen för kampanjen Kost och motion sökte man samverka med
idrottsrörelsen. Efter det att riksdagen antagit Idrott åt alla hade också trycket
ökat på RF, Korpförbundet och Skidfrämjandet att öka samordningen av
motionsidrottsarbetet (se kapitel 9). Då Socialstyrelsen hade liknande idéer,
valde idrottsorganisationerna, istället för att skapa ett eget organ, att samarbeta
med Socialstyrelsen för att driva och utveckla motionsidrotten.73

I ledningsgruppen för Kost och motion satt representanter från inflytelse-
rika organisationer och centrala samhällsorgan med riksidrottsstyrelsens ordfö-
rande Karl Frithiofson som ordförande (se personförteckning). I lednings-
gruppen ingick, förutom Frithiofson och vice ordförande Malcolm Tottie från
Socialstyrelsen, medicinsk expertis och representanter för industri och fackför-
eningar, landsting och kommuner, skola och folkbildning. Under lednings-
gruppen sorterade en rad expert-, projekt- och referensgrupper: storhushåll,
basmaterial, massmedia, utbildning, motion och effektmätning.74

Det var den medicinska expertgruppen som utarbetade basmaterialet för
kampanjen. Våren 1971 presenterades det i serien Socialstyrelsen redovisar med
titeln Kost och motion. Skriften distribuerades i en första upplaga på 150 000

exemplar och kom ut i en ny och omarbetad upplaga fyra år senare. Den nya
upplagan motiverades av utvecklingen inom kost- och motionsområdet.75

Till största delen behandlade skriften hur kosten borde vara uppbyggd och
de problem som fanns med att försäkra sig om ett tillräckligt näringsintag utan
att drabbas av övervikt. En konsekvens av människornas förändrade levnadsva-
nor var nämligen att de riskerade att drabbas av såväl undernäring som över-
vikt. Den minskade fysiska aktiviteten i samhället hade givit ett lägre energibe-
hov. Detta i kombination med förändrade kostvanor innebar att ett stort antal
individer, främst kvinnor och äldre män, fick för lite av vissa livsnödvändiga
näringsämnen. Den uppfattning som fördes fram var att de flestas hälsotillstånd
kunde påverkas gynnsamt genom en bättre sammansatt kost och ökad fysisk
aktivitet. För att få i sig de nödvändiga näringsämnena genom ett normalt kost-
intag utan att riskera att drabbas av övervikt krävdes en ökad energiförbruk-
ning eller en omläggning av kostintaget.76

Motion kunde bestå av olika slag av fysisk aktivitet, övning eller träning.
Den enda begränsningen var naturligen, att det rörde sig om frivillig fysisk akti-
vitet som syftade till att ge extra välbefinnande, rekreation, stimulans och av-
koppling, vanligtvis också kontakt med andra människor eller naturen. Motion
ansågs kunna ge positiva effekter på tre områden: fysiskt, psykosocialt och medi-
cinskt.77
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Trots de positiva effekterna av motion som man tog upp var man inte be-
redd att gå till botten med frågan om fysiska aktiviteters hälsomässiga effekter.
Man rörde inte direkt vid om fysisk aktivitet kunde förebygga eller uppskjuta
åderförfettning, förhindra hjärtinfarkt eller förbättra dess förlopp, sänka blod-
trycket och förlänga livet. Dessa frågor gick inte att besvara med säkerhet. Trots
det var man villig att propagera för nyttan av motion. Vad man med säkerhet
kunde säga något om tycks inte ha varit tillräckligt ens för att bemöta den kritik
mot att förespråka fysiska aktiviteter som hälsofrämjande som framförts i en
ofta citerad artikel av Ernst Abramson i Tidskrift i Gymnastik 1929. Abramson
ifrågasatte i artikeln kroppsövningars betydelse som hälsofrämjande praktik.
Det fanns enligt Abramson inget som visade på att kroppsövningar var nyttiga
rent fysiskt. De kunde snarare förkorta livet. Kroppsövningarnas nytta hade i-
stället med välbefinnande och tillfredsställelse att göra. Det enda urvalskriterium
som borde användas när man valde kroppsövningar var därför vilket utbyte man
fick av dem när de utövades. Abramson avfärdade även vad som kom att bli ett
av de viktigaste argumenten för fysiska aktiviteter ur hälsosynpunkt, den ökade
ämnesomsättningen. Enligt honom var kroppsövningar en ren lyx som ökade
kroppens muskeltillväxt och ämnesomsättning vilket medförde en onödigt hög
energiförbrukning.78

Frågan om den vetenskapligt fastslagna nyttan av idrott och motion ur
medicinsk synvinkel dök även upp på riksidrottsmötet 1973. Mötet innehöll
flera anförande som betonande de fysiska aktiviteternas hälsobefordrande ef-
fekter. Torsten Tegnér höll ett anförande, där han jämförde de anslag idrotten
fått från staten med vad sjukvården kostat, och kom på så sätt fram till att reger-
ing och riksdag visat måttligt intresse för såväl elitidrott som motionsidrott.
Andra idrottsledare talade om vikten av att sälja den idrottsliga verksamheten
till beslutsfattarna i samhället och på så sätt få dem att satsa ökade resurser på
idrott som friskvård. Man betonade också idrottens stora betydelse som fritids-
aktivitet och underströk de stora kostnader som samhället drogs med på grund
av människors dåliga motionsvanor, dåliga arbetsmiljöer, stress, brottslighet
samt alkohol- och narkotikamissbruk. Idrotten kunde lämna ett bidrag till ett
bättre samhälle och dess samhällsnytta borde därför kartläggas. Ordföranden
för Centrala motionsrådet Lars Bratt var inne på samma spår. Med hjälp av ett
hypotestiskt räkneexempel, som tog utgångspunkt i de kostnader sjukdom för-
orsakade samhället, kom han fram till att det skulle innebära miljardvinster för
landet om man lyckades fysiskt aktivera 15 % av den inaktiva befolkningen. Lä-
karen Arne Ljungqvist påpekade dock:
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Det finns ännu inget som säger att idrottandet som sådant sänker sjukvårds-
kostnaderna i vårt land. Däremot finns det sorgligt nog fakta som talar för att i alla
fall elitidrottandet höjer antalet sjukskrivningsdagar och fördyrar sjukvården i vårt
samhälle. Det är inte säkert att så är fallet, men de fakta som hittills finns talar för
det.79

Den främsta orsaken till att man, trots osäkerheten angående de fysiska akti-
viteternas positiva inverkan på hälsan, förespråkade fysisk aktivitet var att män-
niskans energiomsättning ökade av den. Däremot ökade inte behovet av pro-
teiner, mineraler och flertalet vitaminer nämnvärt. En ökad fysisk aktivitet för-
bättrade därmed möjligheterna att tillgodose behovet av essentiella näringsäm-
nen, det vill säga de näringsämnen som ingår i födan som kroppen själv inte
kan bilda, utan att individen riskerade att drabbas av övervikt. Enligt MEK:s
rapport fanns det ett klart samband mellan kost- och motionsvanor och det all-
männa hälsoläget, avspeglat även i sjukvårdskostnader och inkomst- och pro-
duktionsbortfall på grund av sjukdom.80

Våren 1971 tog Socialstyrelsen initiativ till en översyn av hälsoupplysnings-
verksamheten. Motivet var den snabba expansion verksamheten genomgått. I
det förslag som utarbetades föreslogs att verksamhetens inriktning skulle för-
ändras från att i huvudsak ha varit inriktad på planering, produktion och ge-
nomförande av egna aktiviteter till att företrädesvis inriktas på en stimulerande,
initierande, samordnande och konsultativ verksamhet. I förslaget ingick även
att HVUD skulle avvecklas och istället ersättas med en nämnd för hälsoupplys-
ning. Detta skedde också och Socialstyrelsens h-nämnd såg dagens ljus 1973.81

Vid årsskiftet 1975/76 skedde en ny omorganisation. MEK och MEK-B (barn)
upplöstes och istället tillsattes två referensgrupper, en för pediatriska nutritions-
frågor, nya MEK-B, och en för motion och fysisk aktivitet, MEK-M.82

Projektgruppen för motions uppgift var att med ett tioårsperspektiv planera och
genomföra insatser för att informera om fysiska aktiviteters betydelse. Syftet var
att ge människor ökade förutsättningar att förbättra sin fysiska förmåga och sitt
välbefinnande med hjälp av fysiska aktiviteter. Det skulle uppnås i samverkan
med den samlade idrottsrörelsen. Man skulle intressera och stimulera alla till
deltagande. Arbetet var uppdelat i tre faser. Ett igångsättningsskede var plane-
rat till 1972. I motionsskede 1 skulle man sedan rikta in arbetet mot idrottens
egna föreningar, skolan, familjen och individen, 1973–1975. I motionsskede 2,
som tänktes pågå från 1976 till 1980, skulle verksamheten riktas mot föreningar
utanför idrotten, företag och samhället i stort. Den ekonomiska tyngdpunkten
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på satsningen skulle komma 1975. Den befolkningsgrupp man främst ville nå
var den som inte aktivt motionerade eller idrottade. De redan aktiva var tänkta
att fungera som föregångare och ge inspiration åt dem man framför allt ville nå
ut till. De aktiviteter, som redan startats eller planerades inom idrottsrörelsen
med samma syfte, skulle stödjas och samordnas med Socialstyrelsens kampanj
så långt möjligt.83

För att denna optimistiska målsättning skulle komma att bli något annat
än just en målsättning frambringades en omfattande arbetsplan. Den omfat-
tade 12 huvud- och 35 underrubriker. Däribland kan nämnas: ledningsorga-
nisation på olika nivåer, inventering av aktiviteter, analysering av aktiviteter,
målgruppsinventering, produktutveckling, konferenser, standardnormer för
motionsanläggningar och ekonomiprojekt. Dessutom skulle andra projekt
inom Kost och motionaktiviteten följas upp och kopplas på när så var möjligt.
De ekonomiska resurser som det hela krävde skulle skjutas till av RF och Social-
styrelsen.84

Arbetet fick ingen flygande start då RF:s kansli saknade de personella re-
surser som utlovats vid bildandet av projektgruppen. Då man inte heller lycka-
des samordna sin verksamhet med de övriga delarna inom Kost och motion, var
det svårt att få arbetet att flyta på det sätt man tänkt sig.85 Under sommaren 1971

utsågs Projektgruppen för motion trots detta till idrottsrörelsens centrala organ
för motionsidrott och ändrade sitt namn till Centrala motionsrådet/Projekt-
gruppen för motion, fortsättningsvis kallad Centrala motionsrådet.86 Från och
med september 1971 fick man tillgång till en egen heltidsanställd sekreterare.87

Målet för det stöd som delades ut var till en början att skapa en självfinansierad
verksamhet på lokalplanet.88 Vid riksidrottsmötet 1971 gjordes ett uttalande rik-
tat till regering och riksdag samt samtliga landsting och kommuner. Man slog
fast att idrotten var ett verkningsfullt medel för att förbättra samhället och att
en växande idrottsrörelse därför behövdes. Därför förväntade man sig också att
de offentliga anslagen till idrotten skulle höjas.89 Detta uttalande visade tydligt
på att RF ansåg att man fyllde en viktig samhällsroll.

Redan i maj 1973 förändrade dock riksidrottsstyrelsen förutsättningarna
för Centrala motionsrådets verksamhet genom att besluta att RF:s bidrag till
motionsidrotten i framtiden skulle utgå som en del av det ordinarie anslaget till
idrottsorganisationerna. Motionsrådets roll som fördelare av anslag till idrotten
minskades därmed avsevärt. Att gruppens ansvarsområde krymptes ledde till
att man rannsakade den verksamhet man bedrev. Man kom fram till att man
dittills inte klarat av att genomföra allt det man företagit sig. Man hade riktat in
sig alltför mycket på utåtriktade aktiviteter i samband med Kost och motion-
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aktiviteten.90 Riksidrottsstyrelsens beslut sammanföll med att RF drog igång en
nationell propaganda för TRIM (se avsnitt 8.5). Det kom därmed att finnas två
organ som arbetade med motionsidrott med knytning till RF under resten av
1970-talet: Centrala motionsrådet, som svarade för planering och konsultation
och TRIM-kommittén som hade en mer operativ funktion. Även den central
Kost och motionkampanjen fick mindre pengar att röra sig med vid mitten av
1970-talet. Kampanjens statsanslag minskade från 1,7 miljoner 1974/75 till 1,3
miljoner kronor 1975/76.91

Det stöd, som faktiskt givits till olika kampanjer av Centrala motionsrådet,
sågs heller inte som helt lyckat. I en promemoria till medlemmarna i rådet förde
dess sekreterare Göte Sundqvist ett resonemang om kampanjer på gott och ont.
De var på gott därför att de stimulerade till ökad fysisk aktivitet och i övrigt gav
den information och de upplysningar som på sikt skulle förbättra kostvanorna,
på ont därför att utbudet inte varit samordnat. Kampanjerna hade i stor ut-
sträckning endast flyttat över utövare av fysiska aktiviteter från ett område till
ett annat och de hade i alltför hög grad krävt insatser av redan verksamma
idrottsledare. Vid tidpunkten för promemorian stöddes 23 olika kampanjer av
Centrala motionsrådet.92 Att motionsidrotten måste göras självförsörjande be-
träffande ledare hade Sundqvist slagit fast redan i det förslag till organisations-
plan för motionsidrott som han presenterade 1966. Det hade man dock inte
lyckats med utan man var tvungen att fortsätt belasta de redan befintliga le-
darna med ytterliggare arbetsuppgifter.

Ett exempel på en lyckad kampanj, som kom att utgöra prototypen för vil-
ken typ av kampanjer man ville stödja, var den som bedrevs av Skidfrämjandet
i Värmland. Där hade Skidfrämjandet i samarbete med Karlstads kommuns fri-
tidsnämnd utarbetat en friskvårdsplan för Karlstadsregionen. Målet med kam-
panjen var att samhället genom en satsning på förebyggande hälsovård, det vill
säga friskvård, skulle kunna bromsa ökningen av sjukvårdskostnaderna. I den
plan som skisserats fanns även en utvidgning av kampanjen till att omfatta hela
Värmland.93

Arbetet med att upprätta friskvårdsplaner kom att spridas till andra delar
av landet. I Värmlands fotspår följde Södermanland och därefter hörde ytterli-
gare landsting av sig till Skidfrämjandet för att få hjälp med sina friskvårds-
planer. För att sprida sina erfarenheter och därigenom ge övriga landsting möj-
lighet att introducera friskvårdssatsningar anordnade Skidfrämjandet tillsam-
mans med Södermanlandsläns landsting och Kommunförbundets länsavdel-
ning en konferens i Storlien i samarbete med Centrala motionsrådet.94

När Skidfrämjandets friskvårdsplan diskuterades inom motionsrådet slog
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man fast att det främst var de cirka fyra miljoner inaktiva svenskarna man borde
försöka nå. Som inaktiva definierade man människor som saknade den av Erik
Hohwü Christensen i kapitel fyra uppmärksammade reservkraften. För att nå
ut med det tänkta budskapet skulle två typer av argument användas. En typ
som riktade sig till landstingsfolk, där man redovisade riskgrupper och de vin-
ster en ökad fysisk aktivitet kunde ge och en annan typ till de inaktiva, där det
positiva med motion poängterades.95 Enligt Gösta Frohm, som varit initiativ-
tagare till Skidfrämjandets satsning på friskvård, var avsikten med friskvårds-
planeringen att idrottsrörelsen skulle anmäla sitt intresse att aktivt medverka
till att bryta kostnadsstegringen inom sjukvården.96 Central motionsrådets kom
också att inrikta sitt arbete mot att stödja olika friskvårdsprojekt.97

Vid mitten av 1970-talet blev man inom Centrala motionsrådet, i samband
med omorganisationen av MEK, orolig för att Socialstyrelsen med kraft skull ta
sig an friskvården, som man ansåg hade initierats av idrottsrörelsen. Om Social-
styrelsen genom sin h-nämnd engagerade sig i friskvårdsverksamheten, utöver
det man redan gjorde, var man orolig för att området skulle bli för omfattande
och expertbetonat, vilket kunde leda till att folkrörelseengagemanget avtog.
Därför ville man att idrottsrörelsen på riksplanet även i fortsättningen skulle
betraktas som huvudman för friskvårdsverksamheten. Socialstyrelsens insatser
borde inskränka sig till att ge understödjande underlag, svara för faktapräglad
service och komplettera med information till sjukvårdspersonal. Sommaren
1977 pågick flera satsningar på friskvård som initierats från motionsrådet. Där
fanns ett projekt som avsåg att dels ta fram friskvårdsinformation till läkare och
sjuksköterskor, dels rekrytera och utbilda lokala ledare som skulle hjälpa
sjukvårdspersonalen med att lära patienterna motionera regelbundet och på rätt
sätt. Friskvård i företaget var ett annat projekt liksom en inventering av
friskvårdsplanering som helhet.98

Vid riksidrottsmötet 1977 valde RF-representanterna att tala om friskvård
istället för om motionsidrott, när den hälsobringande delen av idrotten disku-
terades. Frågan var framför allt uppe till diskussion när en motion om kommu-
nal ersättning för friskvårdsarbete från Orienteringsförbundet behandlades.
Inställningen vid mötet var att man inte skulle söka få medel för att bedriva
friskvårdsarbete. Istället skulle man försöka sälja tjänster i form av friskvårds-
paket till kommuner och landsting. På så sätt skulle man sälja sin egen verk-
samhet och inte gå ut och kräva. Beslutsfattarna skulle då få en uppfattning om
vad de fick för sina pengar. Dessa trodde nämligen, enligt vissa mötesdeltagare,
att bidrag till idrotten gick till spelarköp och annan elitverksamhet. Det var där-
för idrottsrörelsen måste erbjuda tjänster som utgjorde ett kvitto på hur de
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pengar spenderades som det offentliga bidrog med. Ett annat skäl för att arbeta
för kommunal ersättning till motionsarrangörer var att ge idrottsrörelsen en ny
och, i förhållande till bingo, lottförsäljning och annat, meningsfull inkomst-
källa.99 Det faktum att satsningar på motionsidrott jämfördes med bingo och
lottförsäljning väcker misstanken att motionsidrott trots allt tal om dess nytta
och om hur all idrott intimt hängde samman inte riktigt hade accepterats som
en naturlig och viktig del av idrottsutövningen inom RF.

Centrala motionsrådet fortsatte att efterlysa planering på lång sikt för
motionsverksamheten under 1970-talet. För att åstadkomma detta föreslog man
att riksidrottsstyrelsen, i samband med att arbetet inför 1978/79 och den därpå
följande 5-årsperioden aktualiserades, skulle genomföra en temainriktad plane-
ring av sådan omfattning att den kunde göras till styrmedel för rådets agerande
i kontakter med samhällets och idrottsrörelsens organ.100

Riksidrottsstyrelsen beslöt emellertid istället att lägga ner Centrala
motionsrådet och överföra dess arbetsuppgifter till ett av riksidrottsstyrelsen
tillsatt friskvårdsråd.101 Samtidigt omorganiserades även Socialstyrelsen, vilket
innebar att både h-nämnden och ledningsgruppen för Kost och motion för-
svann. Det fortsatta samarbetet mellan Socialstyrelsen och idrottsrörelsen inom
Kost och motionaktivitetens ram, som tidigare kanaliserats genom Centrala
motionsrådet, skulle bli föremål för överläggningar under våren 1981.102

I samband med att RF lade ner motionsrådet och ersatte det med ett
friskvårdsråd, summerade rådets ordförande Lars Bratt sina erfarenheter av de
tio år man arbetat med att få den svenska befolkningen att höja sin fysiska
aktivitetsnivå. Han konstaterade att 1970-talet inte medfört den stora förbätt-
ring av svenska folkets kost- och motionsvanor, som man hoppats på när Soci-
alstyrelsens kampanj Kost och motion startats. De problem man mötts av i star-
ten fanns till stor del kvar, även om i stort sett alla organisationer under 1970-
talet accepterat användandet av begreppet friskvård, trots att ordet var lite dif-
fust. Att samarbetet med Socialstyrelsen varit nyttigt för båda parter var enligt
Bratt ganska säkert, liksom att landstingens inställning till fysisk aktivitet hade
påverkats på ett positivt sätt. Det stora problemet var att informationen inte
trängt igenom med tillräcklig effekt.

En tung och bred organisation skapades med ett antal expert- och projektgrupper
– alla med egna, mer eller mindre vidlyftiga planer. Organisation och planering
pekade på stora, centralt anvisade medel. Så blev ej fallet.103

Kost och motionkampanjen är av intresse inte bara för att ett statligt verk kon-
kret engagerade sig i att stimulera till en ökad fysisk aktivitet bland befolk-
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ningen. Till skillnad från vad som skett vid de tidigare kampanjerna försökte
man här mäta effekterna. Den svenska befolkningens fysiska aktivitetsnivå mät-
tes 1971 och 1978. Sammanfattningsvis kom man fram till att vissa förändringar
skedde under kampanjperioden, förändringar som till viss del kan ha berott på
upplysningsaktiviteten. Den bättre kostkunskapen, de sundare kostvanorna och
det mer kvalificerade och organiserade motionerandet vägde dock endast mar-
ginellt upp ökningen i arbetslivets stillasittande.104

Den fysiska aktivitetsnivån kan sammantaget sägas ha varit oförändrad
mellan 1971 och 1978. En viss omfördelning skedde mellan olika aktiviteter i
takt med att nya idrottsanläggningar färdigställdes och organisationsgraden,
rörande medlemskap i idrottsföreningar, ökade. Det fanns ett samband mellan
dessa förändringar eftersom anläggningar också fungerade som tillhåll för för-
eningarna. Anläggningarnas största effekt torde ha varit att omfördela motions-
aktiviteter från promenader till mera engagerade, motionsmässigt mer kvalifi-
cerade aktiviteter, och att sprida motionsmöjligheterna mer jämt mellan års-
tiderna. Socialstyrelsens mätning talar alltså för att motionerandet konsolidera-
des under 1970-talet utan att dess volym ökade signifikant.105

Motionsbehovet bland de intervjuade upplevdes som lika stort i slutet av
1970-talet som vid dess början. Undersökningarna gav även en antydan om bi-
lismens effekter på den fysiska aktiviteten. Andelen förvärvsarbetande som gick
eller cyklade till arbetet sjönk. Männen lade i stor utsträckning beslag på familje-
bilen för arbetsresor vilket minskade deras fysiska aktivitet i samband med
arbetsresor. Genomgående kan man säga att arbetssituationen i vid mening änd-
rades under 1970-talet så att den fysiska aktiviteten här blev mindre.106

Den totala tiden som användes till fysiska aktiviteter visade en svag ned-
gång under 1970-talet. I den undersökning som gjordes 1971 var medeltalet 14,3
timmar per månad för män och 14,5 timmar för kvinnor. I 1978 års undersök-
ning var medeltalet 13,0 timmar per månad för män och 13,8 timmar för kvin-
nor. Den högre siffran för kvinnor kom sig av att de promenerade och cyklade
mera till arbetet. Förutom att kvinnor promenerade och cyklade mer än män-
nen gymnastiserade de mer. De mest jämlika idrottsgrenarna i fråga om utöv-
ning var skidåkning och simning medan lag- och bollspel var de mest mans-
dominerade idrottsgrenarna. Den motionsform som ökade mest mellan 1971

och 1978 var löpning. Dessutom hade simning och bollspel av typ tennis och
squash ökat under höst, vinter och vår. Detta hade ett samband med att flera
inomhusanläggningar tillkommit.107

Undersökningarna visade också att ju högre utbildning och inkomst en
person hade, desto bättre var kunskaperna om kost och motion. Med hög ut-
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bildning och inkomst följde dessutom en positiv inställning till motion och
ökad fysisk aktivitet.

Inriktningen av motionsidrottsverksamheten mot en flexibelt definierad
friskvård innehåller en ganska allvarlig identitetsproblematik. Hur skulle den
svenska idrottsrörelsen agera i fortsättningen, när den inte enbart ville vara en
frivilligorganisation utan även en organisation som tog på sig samhällsuppgifter,
för vilka man vill ha betalt som vilken annat företag som helst, det vill säga age-
rade som ett näringslivsorgan.

8.5 Sverige i TRIM
Även om man inom RF visat intressera för TRIM 1967 och talat om att dra
igång en kampanj kallad Håll dig i TRIM 1969, lät starten för RF:s samordnade
satsning vänta på sig till 1973. Den officiella starten skedde när delegaterna vid
riksidrottsmötet, under Bertil Nordenfelts ledning iklädda TRIM-tröjor, ge-
nomförde gymnastiska övningar under tio minuter.108 Riksidrottsstyrelsens ord-
förande Karl Frithiofson presenterade därefter kampanjen Sverige i TRIM, som
var avsedd att bli RF:s stora offensiv på motionsområdet. Den skulle genom-
syra all verksamhet och alla typer av idrott skulle kunna inrymmas i kampan-
jen. Det Frithiofson kallade vanlig idrott skulle vara utgångspunkten då man
för att lyckas locka nya grupper till idrotten var beroende av att de lokala orga-
nisationerna tog initiativ och svarade för arrangemangen. Det kunde dock gärna
ske i samarbete med kommuner, företag och andra organisationer. RF som cen-
tral organisation skulle genom allmän information försöka påverka olika mål-
grupper och på så sätt ge stöd åt dem som lokalt arbetade för att utveckla idrot-
ten. Avgörande för om initiativet skulle bli en framgång eller inte var att man
lyckades lösa ledarfrågan. Därför hade man beslutat att varje trycksak och ytt-
ring som gjordes i frågan skulle inkludera en vädjan: ”Engagera er som ledare,
även det är skojigt, nyttigt och stimulerande – och det behövs minsann!”109 Om
kampanjen blev framgångsrik förväntade sig RF, förutom att man skulle hjälpa
till att skapa en sundare befolkning, att man skulle få större tyngd och bättre
gensvar för sina allmänna krav på stat och kommun.110

I Riksidrotten 1973 presenterades Sverige i TRIM utförligt. Efter att inled-
ningsvis ha slagit fast att idrotten i mångt och mycket kommit att bli en nöd-
vändig del av samhällslivet konstaterades att idrott erbjöd ett direkt och indi-
rekt motmedel mot samhällsutvecklingens negativa följder. Från RF:s sida me-
nade man till och med att idrotten hade en nyckelroll i kampen mot dessa. Ti-
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den var nu mogen för samhället och idrotten att tillsammans gå till en kraftig
offensiv mot de otillfredsställande förhållandena och för ett bättre samhälle. Det
fanns i huvudsak två skäl till att satsningen borde inledas. Dels var det en nöd-
vändighet att skapa idrott åt alla: enskilda människor, massmedier och myndig-
heter hade kommit till insikt om detta och tiden var därför mogen. Dels måste
idrotten som folkrörelse från tid till annan samlas kring en gemensam aktion
för att utveckla sin verksamhet.111

Varaktigheten i det personliga idrottandet är grundläggande för idrottens positiva
effekter. Kampanjer som begränsas till ett eller annat motionstillfälle har egentli-
gen en starkt begränsad nytta. De kan dra till sig oproportionerlig publicitet och ge
folk en föreställning att någon enstaka cykeltur eller promenad är tillräckligt för
det fysiska välbefinnandet och konditionen. I värsta fall bibringas kanske någon
den uppfattningen att idrott därutöver – regelbunden och lite mera intensiv – inte
är någon mening med eller i varje fall inte är motiverad med hänsyn till hälsa och
välbefinnande.112

En arbetsplan, som specificerade vad de olika nivåerna inom idrottsrörelse-
hierarkin hade för uppgifter, hade utarbetats. RF hade genom sin TRIM-kom-
mitté att svara för faktaunderlag, idéutveckling och planering, och därtill en all-
män propaganda för mer idrott präglad av de budskap och paroller som kam-
panjen var uppbyggd kring. Kommittén skulle också stå för en fortlöpande och
växlande temainriktning med lämplig turordning för olika idrottsgrenar, lik-
som för ledarutbildning, bearbetning och aktivering av statliga och kommu-
nala myndigheter för riksomfattande generella insatser från deras sida. Övriga
organisationer, förbund och föreningar inom RF-komplexet tilldelades sina
uppgifter i enlighet med vars och ens speciella förutsättningar och positioner.

Även kommunernas roll i kampanjen specificerades. Från RF:s sida ville
man att de skulle skapa förutsättningar för så många människor som möjligt att
utöva den aktivitet som passade dem bäst. Man ville därför att kommunerna
skulle prioritera sådana åtgärder som underlättade för idrottsorganisationerna
att bredda sin verksamhet. Det inkluderade att kostnadsfritt upplåta alla loka-
ler och anläggningar, inrätta motionskliniker för hälsoundersökningar och
träningsråd samt hjälpa till vid arrangerandet av TRIM-dagar.113

Som tack för den satsning man planerade ville RF ha något tillbaka från
det offentliga. Idrottsrörelsen behövde förstärkas både när det gällde adminis-
tration och kansli och på instruktörssidan:

I båda fallen bör man främst sikta till att samhället ställer personal till förfogande,
alltså personer som är anställda av kommunen (eller staten), men som ställts till
idrottsorganisationernas förfogande. Tryggheten i anställningen garanteras av kom-
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munen (eller staten), men jobbet utförs i organisationerna. På så sätt kan insatsen
göras så nära idrotten och idrottsledarna som möjligt utan onödigt spill.114

Målet med Sverige i TRIM var att RF till sitt 75-årsjubileum 1978 skulle kunna
uppvisa en kraftig ökning av antalet idrottsutövare. Alla medlemsorganisationer
skulle därför engageras för att ta hand om idrottsutövare av alla slag, även de
som inte var föreningsanslutna. Verksamheten skulle från starten undan för
undan stegras och vidgas fram till jubileet 1978. Vid jubileet ville man att minst
hälften av Sveriges vuxna befolkning skulle vara medveten om vad TRIM inne-
bar. För att nå detta mål skulle en fortlöpande bred propaganda bedrivas. En
del av verksamheten skulle vara uppbyggd runt en rad korta kampanjer med
stark fokusering på ett eller ett par specialförbunds idrott/er. Under dessa
intensivperioder skulle föreningarna stimuleras att ordna aktiviteter som
syftade till att få fler människor att röra på sig, inte bara en gång utan regelbun-
det. I ett första skede hade perioder planerats för skidor, skridskor, friidrott/gång
och simning. Av större vikt än att folk visste vad TRIM innebar var förstås att
de själva var fysiskt aktiva och trimmade.115

I samband med satsningen presenterades även ett TRIM-paket, som för-
eningarna skulle sälja till allmänheten. En orsak till att paketet tagits fram var
att det skulle skapa personliga kontakter med nya människor, något som var
avsett att underlätta rekryteringen av nya medlemmar. Paketets viktigaste upp-
gift var emellertid att skapa ett ekonomiskt incitament för föreningarna att en-
gagera sig i kampanjen. Paketet innehöll lite smått och gott som ingen motio-
när kunde vara utan: TRIM-kalender, TRIM-figuren på klistermärke, TRIM-
vykort med tio goda råd om konsten att missköta sin kondition samt ett rabatt-
häfte som berättigade till förmånsköp av TRIM-tröjan, fjäderbollen Indiaca och
en TRIM-skiva med gymnastikprogram. Försäljningspriset för paketen var sju
kronor och inköpspriset för föreningarna tre och femtio. Paketen levererades
från RF till föreningarna i förpackningar om 50 som föreningarna inte kunde
returnera om de misslyckades i sina försäljningsansträngningar.116 Under året
såldes 37 000 paket.117

Modellerna för kampanjerna varierade under perioden, från RF:s centrala
kampanjer Kommun-TRIM, Konferens-TRIM, Semester-TRIM och TRIM-grup-
per där samtliga distriktsförbund var engagerade, över centralt inriktade kam-
panjer från specialförbunds sida som TRIM-orientering, Piggelin, TRIM-vollex,
TRIM-pingis, Träna för Sverige, Trivs i TRIM och distriktsförbundskampanjer
som Rör de nalta, Tekla, Bilda TRIM-grupp, Motionens Dag, KOM I FORM till
lokala arrangemang.118
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Ett gemensamt drag för de flesta kampanjerna var att de hade svårt att nå
ut med information om kampanjerna till de tilltänkta målgrupperna. De kam-
panjer som varit framgångsrikast var de som haft en tidning som medarrangör.
I distrikten arrangerades fler kampanjer i mindre befolkningstäta distrikt än i
de mer tätbefolkade, något som ansågs ha berott på konkurrens om idrotts-
utrymmen. Kampanjerna finansierades bland annat genom att arrangörerna
sökte bidrag via RF:s statsanslag för breddidrott och deltagaravgifter: vissa
specialförbund lyckades också skaffa ekonomiska medel genom sponsorers
medverkan.119 Exempel på framgångsrika satsningar var TRIM-orienteringen,
där 454 000 starter registrerades i september 1974 och skolsatsningen Piggelin,
som byggde på en norsk idé, med 2 280 000 prov i oktober 1975.120

Total betalades 2 366 100 kronor ut till specialförbunden i extra bredd-
idrottsanslag 1971–1977 och 1 651 500 kronor till distriktsförbunden. Under åren
1975/76 och 1976/77 betalades dessutom 1 300 000 kronor i breddidrottsanslag
utöver de ordinarie anslagen från RF till specialförbunden.121 Det framstår inte
som en tillfällighet att riksidrottsstyrelsens beslut att föra över anslagen till
motionsidrotten till det ordinarie anslaget till specialförbunden sammanföll
med att satsningen på TRIM inleddes. Anslagen kom på så sätt att bli en del av
RF:s interna budget istället för att fördelas i en process där även utanför RF stå-
ende idrottsorganisationer kunde få del av dem, vilket förbättrade möjligheterna
för att de motionsidrottsinitiativ som genomfördes skulle stamma från och
stanna inom den egna organisationen.

Arbetsfördelningen mellan TRIM-kommittén och Centrala motionsrådet
var något som klargjorts redan när TRIM-kommittén bildades. Central
motionsrådet var att betrakta som samråds- och utredningsorgan för motions-
idrott inom hela idrottsrörelsen, medan det var TRIM-kommittén som var an-
svarig för det operativa motionsidrottsarbetet inom RF.122

8.6 Avslutande diskussion
Europarådets försök 1966 att stimulera vad som sades vara en ny form av idrotts-
utövning, Sport for All, utgjorde startpunkten för ett mer formaliserat västeuro-
peiskt samarbete för att öka den fysiska aktivitetsnivån bland medborgarna.
Orsaken till engagemanget var detsamma som förts fram av motionsidrottens
förespråkare på nationell nivå under hela efterkrigstiden, den minskade fysisk
aktiviteten i samhället och de negativa följer denna ansågs ha för folkhälsan.
Även om RF kom att delta i det internationella utbytet, var man inte helt och
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hållet positivt inställd till att en offentlig instans försökte ta initiativet i arbetet
med att sprida utövandet av fysiska aktiviteter. I och med att det internationella
samarbetsförsöket hade sitt ursprung i en mellanstatlig organisation och inte i
den internationella idrottens organisationer, fanns ett visst motstånd från
idrottsrörelsens sida. Den ville inte att offentliga myndigheter skulle börja or-
ganisera idrottsutövning i någon som helst form. Det var de egna medlems-
organisationernas privilegium, och de offentliga myndigheterna skulle begränsa
sig till att ge idrottens organisationer det stöd de behövde för att kunna sprida
all form av idrottsutövning till så många människor som möjligt.

Under 1960-talet kom den minskade fysiska aktiviteten i samhället och dess
negativa verkningar på folkhälsan att uppmärksammas som ett problem i allt
vidare kretsar. Situationen ansågs vara orsakad av den tekniska utvecklingen och
svårigheten att få befolkningen att, trots att de på kort sikt inte behövde, idka
fysiskt ansträngande aktiviteter för att bevara sin hälsa. Det var ett problem som
formulerats på olika håll inom idrottsrörelsen under hela efterkrigstiden. I slu-
tet av 1960-talet rådde enighet inom hela idrottsrörelsen om att det var ett pro-
blem man måste lösa. Även statliga och mellanstatliga organ hade börjat få upp
ögonen för problemet. Med Socialstyrelsens kampanj Kost och motion trädde
också det offentliga inom landet på allvar in på motionsidrottsfältet. Kampan-
jen gav ökad tyngd åt argumenten om vikten av en ökad fysisk aktivitet som
framfördes från idrottsrörelsens sida.

Även om man från RF:s sida var medveten om att det fanns ett behov av en
ökad satsning på motionsidrott, var man inte kapabel att på ett naturligt sätt
inkludera den typen av fysisk aktivitet i sitt vanliga idrottsutbud. Under slutet
av 1960-talet avlöste förslagen varandra om hur motionsidrott skulle organise-
ras inom RF. Detta upphörde till viss del när den ena delen av motionsidrotts-
verksamheten, propagandan, organiserades i anslutning till Socialstyrelsens
kampanj Kost och motion och den andra, utövandet, inom TRIM-kommit-
tén. Det gav en period på cirka fem år, då man inom RF tycks ha haft en klar
uppfattning om hur motionsidrottsarbetet inom organisationen skulle vara
upplagt.

Under halva 1970-talet fanns två parallella organ med anknytning till RF
som sysslade med motionsidrott. Det fanns en tydlig arbetsfördelning mellan
organen. Centrala motionsrådet, som var samråds- och utredningsorgan inom
hela idrottsrörelsen, hade en legitimerande funktion. TRIM-kommittén var
RF:s implementerande organ. Denna arbetsdelning kunde upprätthållas utan
större motsättningar och problem mellan organen. Det legitimerande organet
var bredare till sin sammansättning än det implementerande.
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Det går inte att säga mycket om genomförandet med hjälp av det centrala
RF-materialet. Det lämnades över till aktörer på lokalplanet, de under hela pe-
rioden efterlysta motionsidrottsledarna. De sammanfattningar av olika sats-
ningar som gjordes av idrottsledare tyder dock på att kampanjerna inte fick det
genomslag som man hoppades på. RF var framgångsrikt i sitt agerande ända till
detta sista led. Man vann kampen om att bli den som skulle svara för genomför-
andet men lyckades sämre med själva genomförandet.

Det går inte att avfärda Korpförbundets påstående att organisationen ut-
sattes för en svältfödningstaktik från RF:s sida när statsanslagen till idrotten för-
delades. För detta påstående talar riksidrottsstyrelsens val att fördela anslagen
till motionsidrotten över de ”ordinarie” anslagen i samband med att förbundet
drog igång Sverige i TRIM. Ett sådant tillvägagångssätt innebar att statens stöd
till motionsidrotten låstes in i de olika organisationerna istället för att fördelas
med hänsyn till vilka aktiviteter som kunde tänkas göra den största nyttan i strä-
van att få en så stor del av den svenska befolkningen som möjligt att bli fysiskt
aktiv.

Att ledarfrågan aldrig löstes på ett tillfredsställande sätt är nog den vikti-
gaste anledningen till att RF:s organisationer inte lyckades ta steget från att pla-
nera för motionsidrott till kontinuerlig aktivitet. Misslyckandet med att enga-
gera ledare kan till viss del förklaras av att man ändrade och förändrade så mycket
i organisationen, trots att man både insett och hävdade att kontinuitet var av
största vikt. Var hade man egentligen tänkt finna ledare till en ny verksamhet
inom organisationen, när man inte ville använda sig av dem som redan fanns?

Hela händelseförloppet visar på RF:s stora förmåga att lägga under sig verk-
samhet med idrottsanknytning. RF:s positiva inställning till och vilja att inklu-
dera friskvård i organisationens aktivitetsarsenal stod i bjärt kontrast till hur
man förhållit sig till hälsoupplysning på 1940-talet när gymnasterna i samar-
bete med läkarnas riksorganisation genomförde Hälsokampanjen 1945, en kam-
panj som i sin målsättning påminde mycket om friskvårdsarbetet i slutet av
1970-talet. Det var en verksamhet som enligt RF:s förvaltningsutskott och över-
styrelse på 1940-talet låg utanför vad man skulle ägna sig åt. Trettio år senare var
inte frågan om RF-komplexet skulle befatta sig med sådan verksamhet utan hur
man skulle kunna göra det utan att Socialstyrelsen eller andra offentliga organ
fick för stort inflytande över den verksamhet som ansågs stamma från den egna
organisationen.
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Korpförbundet går med i RF

År 1958 hade regeringen tillsatt en utredning för att undersöka förutsätt-
ningarna för ett samgående mellan RF och Korpförbundet. Den hade be-

gärt att befrias från sitt uppdrag 1962 då förutsättningarna för att fullgöra upp-
giften saknades.1 En ny idrottsutredning, den tredje på ett decennium, tillsattes
i november 1965. Dess huvudsakliga uppgift var att utreda statens stöd till idrot-
ten och därmed sammanhängande frågor. Till ordförande i utredningen utsågs
statssekreterare Karl Frithiofson. Övriga ledamöter var riksdagsledamöterna
Henry Allard och Torbjörn Fälldin, kanslichef Tore G Brodd samt direktörerna
Henry Ohlson, Bengt Schelin och Nils Stenberg; för en närmare presentation
av utredningens medlemmar se personförteckningen. Som sekreterare åt de sak-
kunniga arbetade departementssekreterarna Bengt K. Å. Johansson och Ulf
Lönnqvist.2 Utredningens sammansättning, med flera ledamöter från RF-
sfären, talade för att statens förhållande till idrotten efter två misslyckade utred-
ningar skulle komma att få en föreslagen lösning, där stor hänsyn togs till RF
syn på idrott, dess plats inom samhället och dess organisering. Utredningens
direktiv hade också utformas av handelsminister Gunnar Lange i samarbete med
Allard och Frithiofson.3 Detta kan egentligen inte tolkas på något annat sätt än
att regeringen, för att få till stånd en idrottsutredning, vars slutsatser och förslag
skulle accepteras av idrottsrörelsens ledande organisation, överlät problem-
formuleringsprivilegiet till RF.

I detta kapitel kommer jag, med utgångspunkt i denna utrednings förslag
och de konsekvenser de fick för motionsidrottsfältet, att redovisa och diskutera
den utveckling som ledde till att Korpförbundet kom att bli ett av många natio-
nella idrottsförbund inom det samlade RF-komplexet och därmed övergav den
självständiga ställning man framgångsrikt hävdat under tre decennier. Syftet

9Kapitel
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med kapitlet är att belysa hur den svenska motionsidrottens två huvudorga-
nisationer kom att ingå i en och samma enhetsorganisation från mitten av 1970-
talet samt att studera, hur samarbetet mellan de tidigare konkurrerande organi-
sationerna RF och Korpförbundet fungerade. Det innebär att två frågor ställs
till källmaterialet:

➢ Varför gick Korpförbundet med i RF?

➢ Hur fungerade samarbetet för att främja motionsidrott mellan organisa-
tionerna?

Att 1965 års idrottsutredning delade RF:s uppfattning om att idrott var ett flexi-
belt begrepp som inkluderade ett brett spektrum av fysiska aktiviteter framgår
av hur den valde att definiera idrott: ”Alla de tävlingsmässiga och andra fysiska
aktiviteter som människorna utför för att uppnå ett visst resultat eller få motion
och fysiskt aktiv rekreation.”4 Denna definition innebar att i stort sett all form av
fysiska aktiviteter kunde passas in i ett gemensamt idrottsbegrepp och därmed
organiseras inom en och samma organisation. Idrott kunde därmed utövas av
det stora flertalet människor, oavsett fysiska och sociala förutsättningar, på den
nivå de själva ansåg lämplig. Definitionen av idrott innebar att utredningen,
och därmed statens representanter, tog ställning för att den idrott åt alla man
förespråkade skulle kunna utövas i ett och samma organisatoriska samman-
hang.

Idrott skulle inte kunna bedömas som en aktivitet för de unga och friska
utan var att betrakta som en samhällsnyttig verksamhet. Argumenten för idrot-
tens betydelse för individ och samhälle kändes igen från de argument som förts
fram under hela efterkrigstiden:

Det bekvämligare samhället, bilburenheten, avlastningen av fysiskt ansträngande
arbetsuppgifter – alltsammans åtgärder avsedda att underlätta människans liv –
innebär småningom en automatiskt minskad rörlighet, vilket leder till för lite fy-
sisk aktivitet, alltför låg förbränning i förhållande till näringstillförseln, för mycket
stillasittande, oträning och fetma. Därför kan det sägas vara inte minst den medel-
ålders och äldre generationen som jämsides med ökad satsning på hela idrottsliga
området har särskilt behov av idrottsverksamhet.5

Utredningen anser att idrotten har en växande uppgift i det moderna samhället.
Den alltmer mekaniserade tillvaron leder till minskade fysiska påfrestningar. Det
stegrade tempot i bl.a. arbetslivet ställer stora krav på människornas prestations-
förmåga. Fritiden ökar. De minskade fysiska påfrestningarna i den dagliga tillva-
ron måste kompenseras genom motion och rekreation. Idrott är en lämplig form
för detta. Samhället bör därför ge idrotten ett kraftigt ökat ekonomiskt stöd.
Motiven för detta är idrottens betydelse i den förebyggande hälsovården, som en
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lämplig fritidssysselsättning och som en allmänt omfattande ungdomsverksam-
het.6

Det är också först med motionsverksamhetens tillväxt som idrotten på allvar blivit
en sysselsättning för alla kategorier av människor och därmed en folkrörelse i or-
dets rätta bemärkelse.7

För att slå fast att idrott var en samhällsnyttig aktivitet hade utredningen låtit
ett antal medicinska experter anlägga synpunkter på fysiska aktiviteters bety-
delse för olika kroppsfunktioner. Experterna var i stort samstämmiga i sin be-
dömning av idrottens betydelse från hälsosynpunkt, något som inte är speciellt
förvånande när man ser vilka de medicinska experterna var. I gruppen ingick
bland andra Torgny Sjöstrand och Per-Olof Åstrand, efterkrigstidens två kan-
ske främsta förespråkare av ökad fysisk aktivitet utifrån ett medicinskt-fysio-
logiskt hälsoperspektiv.8 Den skepsis som Ernst Abramson tidigare gjorde sig
till tolk för tillhörde ett övergivet stadium av vetenskaplig kritik.

Resultatet av utredningens arbete blev, inte speciellt oväntat med tanke på
utredningens sammansättning, att den linje rörande den svenska idrottsrörel-
sens organisering som drivits av RF kom att bli den organisationsprincip som
utredningen förespråkade. Utredningen föreslog att den myndighetsfunktion
som RF haft skulle byggas ut, något som Korpförbundets representant i utred-
ningen Henry Ohlson reserverade sig mot.9 Utredningen gjorde sig till föresprå-
kare för den syn på hur idrotten borde organiseras som varit RF:s under större
delen av efterkrigstiden. RF:s förslag från 1960 till 1958 års idrottsutredning, att
det var en fördel om alla idrottsorganisationer inom landet tillhörde den egna
organisationen,10 vars syfte var att fungera som ett idrottsorganisationernas riks-
förbund, skulle lika gärna ha kunnat skrivas av 1965 års idrottsutredning. Från
RF:s synvinkel kom 1970 års riksdagsbeslut också att ses ett nödvändigt led i en
logisk och angelägen utveckling.11

Bland de förslag som 1965 års idrottsutredning ställde fanns ett som re-
kommenderade att Korpförbundet och även Skidfrämjandet och det frivilliga
skyttets organisationer borde anslutas till RF som specialförbund.12 Korpför-
bundet valde, liksom Skidfrämjandet, att inte acceptera inviten och förblev en
självständig idrottsorganisation. Frågan om förbundets anslutning till RF ak-
tualiserades dock på nytt endast ett par år efter 1970 års idrottspolitiska riksdags-
beslut. I december 1972 inbjöd jordbruksminister Ingemund Bengtsson repre-
sentanter från RF, Korpförbundet och Svenska kommunförbundet till över-
läggningar angående förutsättningarna för Korpförbundets anslutning till RF.13

Vid överläggningar mellan de två organisationerna i maj 1973 enades man
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om att man hade samma uppfattning om idrottens uppgifter, betydelse och
möjligheter i samhället. Med denna samsyn som utgångspunkt kom man över-
ens om att föreslå sina styrelser att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att utar-
beta ett förslag angående Korpförbundets anslutning till RF. Till grund för ar-
betet låg bland annat en PM utarbetat av Ulf Lönnqvist, kansliråd på Jordbruks-
departementet och ett av regeringens ombud i riksidrottsstyrelsen.14 Lönnqvist
hade i egenskap av sekreterare i 1965 års idrottsutredning även utarbetat den
PM som legat till grund för idrottsutredningens förslag om att Korpförbundet
borde anslutas till RF.15

Lönnqvists PM skulle betraktas som en grov skiss för hur ett närmare sam-
arbete mellan organisationerna kunde utformas. Den låg i linje med den PM
han utarbetat åt idrottsutredningen och därmed i linje med de riktlinjer för
idrottspolitiken som 1970 års riksdagsbeslut inneburit.16

En konsekvens av att riksdagen antagit de förslag som framförts av idrotts-
utredningen var att RF-idrotten ökat sina satsningar på motionsidrott, vilket
innebar att såväl RF som Korpförbundet lade ner betydande resurser på samma
slags verksamhet. Det var en situation som från statsmakternas sida inte sågs
som paretooptimal.17 Då båda organisationerna hade som mål att skapa bättre
förutsättningar för motionsidrottsverksamhet i skilda former, ansågs det att en
större effektivitet skulle uppnås om de samordnade sina ansträngningar. Enligt
Lönnqvist skulle bägge parter tjäna på att lösa det organisatoriska samordnings-
problemet snarast. Det var angeläget ur såväl statsmakternas som kommuner-
nas synvinkel.18

Lönnqvists förslag gick ut på att Korpförbundet skulle bli ett special-
förbund inom RF. Förbundets verksamhet skulle vara tvåfaldig. Dels skulle det
fortsätta med den verksamhet som redan bedrevs, dels skulle det fungera som
ett serviceorgan åt övriga specialförbund inom RF på motionsområdet. Om
Korpförbundet accepterade förslaget, skulle det få som följd att RF:s motions-
avdelning och Centrala motionsrådet avvecklades och dess resurser överfördes
till Korpförbundet.19

Den arbetsgrupp, som tillsattes för att utarbeta ett förslag för hur Korp-
förbundet skulle anslutas till RF, bestod av Tore G Brodd, Paul Högberg och Bo
Bengtson från RF samt Olle Arvidson, Nils Hagman och Elof Rörvall från
Korpförbundet.20 Från RF:s sida var man från första början positivt inställd till
den föreslagna anslutningen av Korpförbundet till RF:

Vi ställer oss nu – liksom f.ö. även för några år sedan – positiva till Korpens an-
slutning till RF som ett specialförbund … Vi har en gemensam grundsyn på idrot-
tens uppgifter idag och en rad praktiska fördelar kommer att uppnås. RF kommer
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att få en ökad bredd och Korpen i sin tur får ett betydligt ökat idrottspolitiskt
inflytande.21

Efter det att förhandlingarna väl startat gick det hela fort. Arbetsgruppen höll
sitt första sammanträde i mitten av juni 1973 och mindre än ett år senare pre-
senterades ett förslag från Korpförbundets styrelse om att en extra riksstämma
skulle hållas för att besluta om Korpförbundets anslutning till RF. Det förslag
som underställdes stämman tillstyrktes av en enhällig styrelse.22

Förslaget gick ut på att Korpförbundet skulle anslutas till RF och under en
övergångsperiod på i första hand åtta år garanteras en ledamot med personligt
vald suppleant i riksidrottsstyrelsen och i varje distriktsförbund. Av RF:s cen-
trala motionsidrottsverksamhet skulle Centrala motionsrådets ställning och
funktion i princip inte förändras. Rådet sågs som ett för hela idrottsrörelsen
gemensamt samordningsorgan, vilket innebar att dess ställning berörde fler or-
ganisationer än enbart RF och Korpförbundet. TRIM-kommittén skulle däre-
mot efter hand överföras till Korpförbundet. Under en övergångstid skulle ett
samrådsorgan mellan Korpförbundets motsvarande kommittéer och TRIM-
kommittén tillsättas.23 Att garantera korpidrotten plats i RF:s högsta ledning
gick stick i stäv med hur man inom RF tidigare utsett sin ledning. Ledamöterna
i RF:s styrelser och utskott valdes personligen just för att de inte skulle företräda
särintressen utan allas intressen, vilket ansågs göra RF lämpad att verka som
högsta idrottsmyndighet i statens ställe.

Inför den extra korpstämman presenterades en rad skäl för att Korp-
förbundet skulle söka anslutning till RF. De var:

➢ Den önskan som uttryckts från statsmakternas sida för att åstadkomma en
bättre samordning av idrottens motionsinsatser.

➢ Att komma till rätta med den onödiga konkurrens som skulle komma att
uppstå om RF fortsatte att bygga upp en egen organisation för motions-
idrott. Från korphåll var man rädd för att RF:s egen organisation skulle
komma att gynnas på korpidrottens bekostnad. Ett villkor för att Korp-
förbundet skulle ansluta sig till RF var därför att RF:s nya motionsresurser
skulle överföras till korpidrotten.

➢ De löften som givits under förhandlingarna om ökade resurser för
motions- och serviceverksamhet.

➢ Bättre förutsättningar för samarbete mellan korpidrotten och RF:s organi-
sationer.

➢ Möjligheten att bättre utnyttja befintliga resurser såväl centralt som regio-
nalt.
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➢ Att Korpförbundet skulle anslutas som ett särskilt specialförbund för mo-
tionsidrott med bibehållen profil, vilket skulle förstärka Korpförbundets
status och auktoritet.

➢ Att den utlovade representation i styrelserna på riks- och distriktsnivå var
godtagbar för att markera och ge ett rimligt inflytande åt korpidrottens
idéer.

➢ Att lokalförbunden skulle få en mer markerad roll som samordnare inom
kommunerna.

➢ Att RF:s möjlighet att påverka specialförbund att avskaffa kraven på med-
lemskap eller licenstvång vid motionsarrangemang ökade efter ett samgå-
ende.24

Ungefär samma skäl för en anslutning anfördes inåt även om det internt fanns
en något mer misstänksam syn på hur RF agerat. De skäl som framfördes in-
ternt var att den kunde göra slut på en del stridigheter som funnits mellan orga-
nisationerna: stridigheterna om idrottsanläggningar genom att man skulle
kunna samordna utnyttjandet av kommunala idrottsanläggningar; stridighe-
terna om idrottsfolket genom att representationsfrågan löstes, lokalt eller ge-
mensamt för hela landet; stridigheterna om statsmedel genom att det skulle bli
ett slut på RF:s svältfödningstaktik i och med att Korpförbundet erkändes och
fick anslag i proportion till dess verksamhets omfattning. Dessutom skulle man
kunna upplösa RF:s organisation för motionsidrott, som trots goda ekonomiska
resurser inte uppnått några positiva resultat och ställa dess resurser till
korpidrottens förfogande. Sist och slutligen ansåg man att två idrottsorga-
nisationer inom ett och samma land gjorde ett dåligt intryck utåt.25

Vid den extra riksstämman i september 1974 röstade korpdelegaterna, ef-
ter en bitvis frän debatt, med 219 röster mot 35 för att Korpförbundet skulle
söka medlemskap i RF.26 Enligt förbundets vice ordförande Olle Arvidson var
den tilltänkta anslutningen till RF oproblematisk:

Korpidrottens struktur kommer sålunda inte på minst sätt att förändras, vi kom-
mer att bibehålla den utomordentliga, direkta demokrati vid vår riksstämma, vi
kommer att ha vår styrelse med de befogenheter som riksstämman ger den, vi kom-
mer att ha våra egna stadgar, som i stort är oförändrade. Vår profil förblir oföränd-
rad. Den enskilde korparen eller allmänheten, som vi riktar oss till på fältet, kom-
mer överhuvudtaget icke att märka någon som helst förändring utom att vår verk-
samhet genom ökade resurser kommer att intensifieras och medge ökade möjlig-
heter för oss att erbjuda motion åt alla.27

Korpförbundets ansökan om medlemskap i RF bifölls av ett enhälligt riks-
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idrottsmöte i november 1975. I samband med att frågan var uppe för beslut kon-
staterade Tore G Brodd att frågan om Korpförbundets anslutning till RF efter
många turer under 30 år fått sin lösning. Från och med juli 1976 skulle Korp-
förbundet vara ett specialförbund inom RF.28

I och med anslutningen till RF övertog Korpförbundet RF:s personresurser
för motionsidrott i form av motionskonsulenttjänsterna samt vissa kvarvarande
TRIM-medel. RF och dess distriktsförbund slutade också att bedriva någon
egen motionsverksamhet och TRIM-medlen fördes efter hand över till Korp-
förbundet. Den utlovade representationen i styrelser med flera organ genom-
fördes också. Korpförbundet flyttade även sina kanslilokaler till Idrottens Hus i
Farsta under hösten 1978.

Korpförbundets anslutning till RF blev emellertid smärtsammare än vad man
tänkt sig i samband med att den planerades. Utvecklingen inom TRIM-kom-
mittén, som togs över av Korpförbundet efter RF:s 75-årsjubileum 1978, ger en
fingervisning om det. Vid den konferens, som hölls i anslutning till att Korp-
förbundet övertog ansvaret och där man skulle diskutera konsekvenserna av att
Korpförbundet tog över den service som RF-kansliet tidigare svarat för, märk-
tes en misstro från övriga specialförbund mot Korpförbundet. De efterfrågade
riktlinjer för det fortsatta arbetet. De undrade vem som skulle ha huvudansvaret
för motionsidrotten i Sverige. De frågande förbunden tyckte inte att Korp-
förbundet skulle ha detta ansvar. Karl Frithiofson meddelade dem också att
huvudansvaret för motionsidrotten inte kunde läggas på ett enskilt special-
förbund utan även i fortsättningen skulle komma att ligga hos RF:s ledning.29

Vid en konferens senare under året redogjorde TRIM-kommitténs nye
ordförande Olle Arvidson för läget inom kommittén. Från och med den 1 ja-
nuari 1979 skulle den vara en sektion i Korpförbundets motionskommitté, som
även innehöll en friluftssektion. TRIM-sektionens uppgifter skulle bestå i att
vara ett serviceorgan åt specialförbunden, verka för en samordning av motions-
utbudet, samla intryck från genomförda arrangemang och sprida dem till öv-
riga specialförbund samt årligen arrangera konferenser, som skulle vara styrme-
del för sektionens arbete. När det gällde arbetsdelningen mellan Korpförbundet
och de övriga specialförbunden, var det specialförbunden som hade kunskaper
om sina idrottsgrenar. De var därför sakkunniga i förhållande till de olika
idrottsgrenarna, medan Korpförbundet framför allt kunde bidra med sin erfa-
renhet av kampanjer och marknadsföring. Målet var att utnyttja dessa olika
kompetenser i så stor utsträckning som möjligt. Sektionen skulle utses av Korp-
förbundets styrelse vartannat år, men övriga specialförbund skulle ges möjlig-
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het att föreslå kandidater i samband med aktuell TRIM-konferens.30

Vid den TRIM-konferens som hölls följande år inledde Olle Arvidson med
att konstatera att brist på kommunikation på olika nivåer och mellan olika för-
bund orsakat viss handlingsförlamning vad avsåg TRIM-sektionens intentio-
ner. Det var därför viktigt att skapa samförstånd om en fast plattform och ett
fast handlingsprogram för det framtida arbetet. Det var extra viktigt då han an-
såg sig kunna skönja en svag förändring av människors intresse för fysiska akti-
viteter. Från ett accelererat intresse för motion under 1960-talet över en märk-
bar kulminering under 1970-talet tyckte sig Arvidson nu se en stagnation.

Under konferensens inledning lades emellertid en gemensamt formulerad
skrivelse från Cykel-, Gymnastik-, Gång-, Orienterings-, Sim-, Skid- och
Volleybollförbunden fram som i ett slag slog undan benen för Arvidsons öns-
kan att skapa en fast plattform för framtiden. Förbunden avstod från att nomi-
nera representanter till sektionen efter det mönster som föreslagits. Motivet för
förbundens vägran var att den föreslagna organisationsmodellen stred mot de-
ras uppfattning om hur samarbetsfrågorna för motionsidrott skulle skötas inom
RF. Trots sin ovilja att samarbete enligt de av Korpförbundet föreslagna riktlin-
jerna sade de sig vara måna om ett fortsatt intimt samarbete, eftersom det ökade
idrottens slagkraft och befrämjade en positiv utveckling av motionsidrotten i
Sverige. Det övergripande organet för motionsidrott borde emellertid sortera
direkt under riksidrottsstyrelsen. Förbunden avsåg därför att föreslå riksidrotts-
mötet att ett sådant övergripande organ skapades.31

Motionsidrott i form av frågan om friskvårdens förhållande till idrotten
och idrottsrörelsen kom att spela en framträdande roll vid 1979 års riksidrotts-
möte. I debatten om motionsidrott och friskvård gjorde många talare en dis-
tinktion mellan specialförbund och Korpförbundet, trots att Korpförbundet var
ett specialförbund inom RF sedan ett par år tillbaka. Vid mötet antogs ett för-
slag som innebar att det skulle skapas ett organ under riksidrottsstyrelsen, som
ansvarade för motionsidrott och med idrott samhörande friskvårdsfrågor. Rå-
dets kompetensområde skulle komma att definieras senare i samband med en
av idrottsrörelsen arrangerad friskvårdskonferens. Med tanke på hur ivrigt
många mötesdeltagare argumenterade för en ökad satsning på friskvård var re-
sultatet av mötet ganska klent. När man läser protokollen från mötet förefaller
det som om RF-ledningen, företrädd framför allt av Karl Frithiofson, försökte
bromsa. Det förnekades dock av Frithiofson som istället hänvisade till att en av
de röda trådarna i det idéprogram för framtiden, Idrott 80, som man höll på att
utarbeta just var, att man på ett mer konsekvent sätt skulle ta sig an friskvårds-
frågorna.32 Idrott 80 presenterades för och accepterades av riksidrottsmötet 1981.



231

9 . Korpförbundet går med i RF

Programmet kan karaktäriseras som ambitiöst och innebar en breddning och
utveckling av i princip allt man tidigare sysslat med samt satsningar på en del
nya områden.33

Med anledning av vad som skett vid riksidrottsmötet diskuterade TRIM-
sektionen vid sitt närmast följande sammanträde sektionens framtida inrikt-
ning. Man kom fram till att det var en fråga för Korpförbundets styrelse men
att det var angeläget för sektionen att arbeta vidare efter samma modell som
tidigare, till dess att andra besked gavs.34 Något mer förbundsöverskridande
samarbete med TRIM-sektionen som spindel i nätet kom dock inte till stånd
och sektionen lades ner i april 1981.35

Vid den friskvårdskonferens som hölls inom RF i september 1980 beslu-
tade man att föreslå riksidrottsstyrelsen att ett friskvårdsråd skulle skapas inom
RF. Friskvårdsrådet skulle verka som överordnat organ för motionsidrott inom
RF och svara inför riksidrottsstyrelsen.36 Det löste bland annat frågan, som de
sju specialförbunden tagit upp vid TRIM-konferensen 1979, om var det över-
gripande ansvaret för motionsidrotten inom RF skulle ligga. Det skulle ligga
hos den centrala RF-ledningen och inte hos Korpförbundet.

Motivet för att bilda ett friskvårdsråd sades vara att dels lyfta fram idrotts-
rörelsens löpande verksamhet som en värdefull faktor i friskvårdshänseende, dels
aktualisera en ökad friskvårdsmedvetenhet hos RF:s förbund, föreningar och
individer.37 Ett argument, som framfördes vid riksidrottsmötet 1979 för att rå-
det skulle kallas just friskvårdsråd, var att det förväntades göra ett gott intryck
på landstingen som sågs som de viktigaste bidragsgivarna.38 Idrott ansågs i sig
självt och genom sin mångfald vara friskvård och det var genom de aktiviteter
som bedrevs inom idrottsrörelsen, som samhället kunde vinna betydande
hälsovinster.39

Frågan om vad RF:s friskvårdsråd åstadkommit togs upp vid riksidrotts-
mötet 1981. John-Erik Backlund i RF:s dechargeutskott liknade där RF:s råd
vid ett b-lag där Socialstyrelsens hälsoupplysning var a-laget. Rådet hade inte
fått den status som det behövde för att dess verksamhet skulle kunna utvecklas i
rätt riktning utan istället fått en hälsoupplysande karaktär.40 När man sedan dis-
kuterade friskvård på mötet kom det nästan uteslutande att handla om hur man
skulle få landstingen att öka sina bidrag till RF:s friskvårdsarbete och om for-
muleringarna i vissa skrivningar angående verksamhetsplanen för idrotts-
rörelsens friskvårdsroll. Intressantare än den diskussionen var att endast en
specialförbundsrepresentant tog till ord i diskussionen och han nöjde sig med
att efterlysa handledningsmaterial åt ledare för verksamheten.41

Tio år efter det att man beslutat att samarbeta med Socialstyrelsen och an-
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dra intresserade organisationer för att främja motionsidrotten, var RF:s
motionsidrottsinsatser sammanförda i ett nytt RF-organ, vars syfte inte på nå-
got avgörande sätt skilde sig från den uppgift idrotten haft inom Kost och
motionkampanjen. Det rörde sig dock om den tredje rejäla omorganisationen
under denna tioårsperiod.

En konsekvens av samarbetssvårigheterna mellan Korpförbundet och RF:s
specialförbund var att Östgötakorpen föreslog korpstämman 1981 att värdet av
medlemskapet i RF skulle utredas. Den arbetsgrupp som tillsatts för att under-
söka frågan kom att föreslå två möjliga handlingslinjer för Korpförbundet. Den
ena innebar att man skulle stanna kvar i RF under förutsättning att vissa krav
uppfylldes, den andra att Korpförbundet skulle lämna RF.

De krav som ställdes för ett ställningstagande enligt handlingslinje ett rik-
tade sig mot såväl RF som förbundet självt. Samarbetet med resten av RF an-
sågs inte fungera på ett tillfredsställande sätt. Arbetsgruppen förde därför fram
en rad krav på vad som måste förbättras, om Korpförbundet skulle stanna kvar
som specialförbund för motionsidrott inom RF. Rollen som särskilt förbund
för motionsidrott skulle ytterligare bekräftas och manifesteras. RF-ledningen
var tvungen att med full kraft informera distrikts- och specialförbund om inne-
börden av detta. Som ett särskilt specialförbund för motionsidrott måste Korp-
förbundet även i fortsättningen ha fast mandat i riksidrottsstyrelsen. RF skulle
medverka till att motionsidrotten i större omfattning än dittills bereddes till-
gång till idrottsanläggningar. RF skulle verka för att Korpförbundets samtliga
länsförbund blev det organ inom distrikten, som via lokalförbunden i samar-
bete med de lokala föreningarna ansvarade för det operativa motionsidrottsar-
betet. RF skulle också utarbeta rekommendationer till special- och special-
distriktsförbund för att underlätta för allmänheten att delta i motions-
arrangemang, utan krav på licenser.42

Kraven som ställdes på den egna organisationen var att man som särskilt
förbund för motionsidrott var tvunget att ta det ansvar det innebar. Motions-
frågorna skulle drivas på alla nivåer och åtagandet att ge service skulle förverkli-
gas i praktisk handling. Det betydde att framför allt lokalförbunden med sina
klubbar men även länsförbunden var tvungna att stärka sina organisationer. En
konkret handlingsplan för hur det skulle gå till skulle upprättas av Korpför-
bundet i samråd med medlemsorganisationerna. För att det skulle kunna ge-
nomföras skulle Korpförbundets roll i RF markeras och renodlas på ett för hela
idrottsrörelsen positivt sätt.

Enligt handlingslinje två skulle Korpförbundet lämna RF då dess mål, att
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nå och engagera så många som möjligt för motionsutövning, ansågs skilja det
från den övriga RF-idrotten. De övriga RF-förbunden ansågs i huvudsak vända
sig till redan motiverade människor, medan Korpförbundet i första hand vände
sig till dem som inte var motiverade. Förbundets naturliga samarbetspartners
var därför flertalet folkrörelser utanför idrotten. Det var bland dessa som majo-
riteten av de omotiverade människorna fanns. Det var med och genom dessa
organisationer man i första hand skulle öka sina insatser. Det var heller inte
otänkbart att det var alldeles för ambitiöst för den inaktive att ta steget in i en
idrottsorganisation, det vill säga det kunde utgöra ett hinder för att aktivera
denna målgrupp att Korpförbundet var en del av idrottsrörelsen.

Andra skäl för att lämna RF var att den övriga RF-idrotten på alltför många
håll inte helt velat acceptera Korpförbundet i den gemensamma idrottsfamiljen.
Korpförbundet sågs som en konkurrent istället för som ett komplement till RF-
idrotten i övrigt. Många inom korpidrotten ansåg dessutom att den ursprung-
liga korpprofilen hade fått stryka på foten i alltför hög grad och att självständig-
heten naggats i kanten, liksom att det fria initiativet i viss mån gått förlorat.
Därtill ansåg många ledare att ett alltför tyngande engagemang i olika byrå-
kratier uppstått sedan inträdet i RF.43

Mycket i det sätt, på vilket Korpförbundets argumenterade för den verk-
samhet man bedrev i förhållande till det övriga RF-kollektivet, påminner om
den självsyn som fanns inom Gymnastikförbundet i förhållande till det övriga
RF-kollektivet under mellankrigstiden (se avsnitt 2.4 ovan). Trots det ifrågasät-
tande av värdet av att vara ett förbund inom RF, som gjordes från korphåll i
början av 1980-talet, har Korpförbundet, liksom Gymnastikförbundet på sin
tid, valt att stannat kvar inom RF-komplexet. Den särställning inom RF, som
Korpförbundet fått under åtta år i samband med inträdet, förlängdes dock med
ytterliggare fyra vid riksidrottsmötet 1983.44

Den utformning den svenska idrottsrörelsen fick, som ett resultat av 1970

års riksdagsbeslut och regeringens ingripande för att ur sin synvinkel effektivi-
sera den svenska idrottsrörelsens verksamhet ledde inte till förväntat resultat.
Den idrottsmodell, som skapades av regeringen och RF med i princip alla for-
mer av frivilligt organiserad idrottsutövning samlad inom en och samma orga-
nisation, utvecklade inte motionsidrotten inom idrottsrörelsen under 1970-
talet. Man kan istället tala om en heterogenisering. Efter det att RF:s roll som
dominerande organisation cementerats, växte en rad olika fysiska aktiviteter sig
starka utanför den RF-ledda idrottsrörelsens hägn under 1970-talet.

Den intensiva propaganda för fysiska aktiviteter som förekom i massme-
dia under 1960-talet bidrog till att öka intresse för kropp och hälsa. Sedan 1970-
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talet har en rad nya idrottsföreteelser slagit igenom i Sverige. Med rötter i USA
etablerades aktiviteter som joggning, bodybuildning, gympning, stretchning,
work-out och aerobics inom det svenska idrottslivet. De nya aktiviteterna eta-
blerades snarare i samarbete med starka kommersiella krafter än med sektorer
inom den svenska idrottsrörelsen och har allt sedan sitt intåg kommit att spela
en viktig roll i det svenska idrottslivet.45 Fysiska aktiviteter skiljer sig här inte
från andra produkter och tjänster som konsumenter är villiga att betala för.46

9.1 Avslutande diskussion
Det idrottsbegrepp som RF omfattade under 1970-talet kan inte betecknas på
något annat sätt än som mycket flexibelt. Detta allt mer flexibla idrottsbegrepp,
som användes av såväl RF som statsmakterna, stod i kontrast till Europarådets
försök att lansera ett nytt idrottsbegrepp, som skulle ställas mot vad som be-
tecknades som traditionell idrott. Med lanserandet av begreppet Sport for All
hade Europarådet presenterat ett begrepp av vilket det inte följde att all idrott
på ett naturligt sätt kunde samlas i en och samma organisation. Europarådet låg
med Sport for All närmare den rigorösa definition som Korpförbundet använde
sig av. Ur RF:s och statsmakternas synvinkel var fysisk aktivitet i folkhälsans
tjänst något som med självklarhet kunde föras till RF:s kompetensområde. Ur
Korpförbundets och Europarådets synvinkel behövde så inte alls vara fallet. Från
korphåll användes ofta en rigorös idrottsdefinition, både när man talade om
den egna verksamheten och när man beskrev den verksamhet som bedrevs inom
RF. Genom den rigorösa idrottsdefinitionen var det en smal sak att förhålla sig
kritisk till RF-idrotten, samtidigt som man framhävde den egna verksamheten.
Det var en strategi som man fortsatte att använda sig av även sedan man blivit
medlem av RF.

I och med att RF var eller ville vara alternativt sågs som den ledande orga-
nisationen inom all form av frivilligt organiserad idrottsutövning i Sverige,
kunde alla aktiviteter som i någon mån var fysiska inordnas under RF:s intresse-
område. Detta skedde i en social kontext där den minskande fysiska aktiviteten
i samhället sågs som ett stort problem. Det innebar att det RF sysslade med var
en samhällsangelägenhet som förtjänade ett avsevärt stöd från det offentliga.

Det faktum att RF och Korpförbundet konkurrerade om vilken organisa-
tion det var som var den sanna företrädaren för motionsidrotten och hur den
skulle definieras hade uppmärksammats som ett problem från regeringens sida
i dess relation till idrottsrörelsens åtminstone från det att 1955 års idrotts- och
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friluftsutredning tillsattes. Frågan hade dock blivit akut och ställts på sin spets
först i och med att det med antagandet av Idrott åt alla slagits fast dels att mo-
tionsidrott var av stor betydelse för den förebyggande hälsovården, dels att alla
former av idrottsutövning hängde intimt samman. När statsmakterna tog aktiv
ställning för och i högre grad började engagera sig för motionsidrotten som en
del av ett sammanhängande idrottsbegrepp, blev den organisatoriska dualis-
men, med organisationer som drev delvis olika linjer, problematisk. Valet av
idrottsbegrepp tvingade regeringen att ingripa. I och med att man till skillnad
från under 1950-talet valde att inte dela upp idrotten i olika delar bakom vilka
olika organisationer framträdde som de legitima företrädarena hade man helt
ut accepterat RF:s syn på hur den svenska idrottsrörelsen var/borde vara upp-
byggd. Det kan förklara varför initiativet till ett samgående mellan RF och
Korpförbundet kom ifrån ett departement och inte från organisationerna själva.
I och med att regeringen intervenerade och fick organisationerna att gå sam-
man, slapp den att ta ställning till vilken typ av motionsidrott som var den rätta
för att stärka befolkningsmaterialet och kunde istället stödja och propagera för
den motionsidrott som en enhetlig idrottsrörelse stod bakom och som därige-
nom framstod som den riktiga motionsidrotten. Denna lösning låg i linje med
den svenska modellens korporativa tradition.

Det var en lösning som passade RF som hand i handsken. Man fick stöd
från det offentliga för den verksamhet man bedrev men anslagsgivaren blan-
dade sig inte i hur den utformades utan lämnade över detta till RF trots att man
inte kunde presentera en fullgod och genomförbar verksamhet.

Korpförbundets anslutning till RF gynnades troligtvis även av att det indi-
viduella aktörsgalleriet förändrades. På samma sätt som RF lyckats utmanöv-
rera CF ett par år efter att CF:s starke man Viktor Balcks avlidit 1928, kom Korp-
förbundet att inordnas under RF:s paraply sedan Carl Albert Anderson avlidit
1968 och Henry Ohlson pensionerats 1969. Dessa var ju de två mest inflytelse-
rika ledarna inom Korpförbundet under perioden som hade motsatt sig förbun-
dets anslutning till RF. Med sitt breda kontaktnät bör Anderson ha varit en vär-
dig motståndare till idrottsutredningens och sedermera riksidrottsstyrelsens
ordförande Karl Frithiofson, som strävade efter att ena den svenska idrotts-
rörelsens organisationer under RF:s paraply. Att det gick snabbare och var möj-
ligt att helt utmanövrera CF kan sedan förklaras med att det var en annan typ av
organisation än Korpförbundet. CF var enbart en topporganisation som inte
organiserade idrottsutövning. Korpförbundet hade en stor och originell sådan,
vilket alltså inte, till sist, hindrade anslutning till den hegemoniska maktappa-
rat RF-komplexet onekligen utgjorde.
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Motsättningar, mellan de specialförbund inom RF som försökte organi-
sera motionsidrottsaktiviteter och Korpförbundet, om hur motionsidrottsar-
betet inom RF skulle vara organiserat uppstod omedelbart, då det övergripande
ansvaret för detta skulle överföras till Korpförbundet. Det berodde på att spe-
cialförbunden inte ville acceptera Korpförbundets ställning som ytterst ansva-
rigt för motionsidrotten inom RF. Orsaken till specialförbundens ovilja att un-
derordna sig Korpförbundet måste sökas i den historia av kamp om motionsid-
rotten och idrottsutövarna som pågått mellan dem allt sedan Korpförbundets
grundande 1945. Motionsidrottsverksamheten inom RF kom också att omor-
ganiseras och nya benämningar började användas redan innan den organisa-
tionslösning, som förhandlats fram i samband med att Korpförbundet gick med
i RF, fått en chans att verka. De förändringar som vidtogs berörde inte enbart
RF:s interna verksamhet. Både det praktiska och det legitimerande motions-
idrottsorganet försvann när makten över motionsidrotten inom RF togs ifrån
Korpförbundet.

Även om 30 år av stundtals särdeles ansträngda relationer mellan RF och
Korpförbundet hade fått en lösning i och med att Korpförbundet var på väg att
uppgå i RF, var inte allt frid och fröjd inom den svenska idrottsrörelsen. Inom
RF talade man om RF:s specialförbund och Korpförbundet och från korphåll
framfördes tankar på att lämna RF och istället försöka utveckla ett samarbete
med folkrörelser utanför idrotten, då det var inom dessa organisationer som
majoriteten fanns av de människor man ville nå. Korpförbundets inställning
till de övriga specialförbunden påminner inte så lite om Gymnastikförbundets
hållning under mellankrigstiden, då det agerade som udda fågel inom RF. För-
bundet i fråga var medlem av RF men var samtidigt noga med att definiera sin
egen verksamhet som något främmande i RF-boet. Det rådde då delade me-
ningar om denna fågels art och lämplighet. För många representanter från öv-
riga specialförbund måste Korpförbundet såväl före som efter sin anslutning till
RF ha framstått som gökungen.
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Idrott – en aktivitet för alla

M in undersökning av motionsidrotten i det svenska efterkrigssamhället
och den svenska idrottens enhetsorganisation ska nu sammanfattas och

de olika delundersökningarna diskuteras mer sammanhängande. Den ur-
sprungliga undran som låg bakom undersökningen var: Hur kommer det sig
att nästan all frivilligt organiserad idrott i Sverige samlades inom en och samma
organisation? För att besvara denna fråga har jag studerat hur motionsidrotten
etablerades i Sverige mellan 1945 och 1981. Materialet har studerats efter två
huvudlinjer: Varför har idrottens organisationer stridit om kontrollen över
motionsidrotten, och hur utvecklades motionsidrotten från en aktivitet i den
svenska idrottsrörelsens periferi till en del av ett folkhälsoprojekt? Det har inne-
burit att motionsidrottens utveckling har studerats över både tid och rum. Den
har studerats från det att den blev ett fenomen att ta hänsyn till för den svenska
idrottsrörelsen 1945 till början av 1980-talet, då den sedan ett drygt decennium
var en självklarhet för nästan alla som på något sätt förhöll sig till fysiska aktivi-
teter. Därvid framstår den inte bara som något som organiserats inom idrotts-
rörelsen utan också efter initiativ från andra aktörer som tidningar, TV och för-
säkringsbolag.

Till att börja med vill jag slå fast att den uppfattning, som framförts av
bland andra Volker Rittner, Hans-Jürgen Schulke och Gyöngyi Szabo Földesi,
att idrottsbegreppet blev mer flexibelt efter andra världskriget och att idrottens
organisationer därmed kommit att inkludera fler typer av fysiska aktiviteter i
sin verksamhet än tidigare, har bekräftats av min undersökning. Flera typer av
fysiska aktiviteter, som till utformning och målsättning inte rymts inom ett ri-
goröst idrottsbegrepp, har uppmuntrats inom den svenska idrottsrörelsen efter
andra världskriget. Även om fysiska aktiviteter förespråkats som något nyttigt
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under hela 1900-talet, sågs motionsidrottsliknande aktiviteter före andra världs-
kriget inte som en del av idrottsrörelsens verksamhetsområde utan som något
som de intresserade borde ägna sig åt på egen hand eller inom ramen för olika
främjandeorganisationers verksamhet. RF-kollektivet ägnade med undantag för
Gymnastikförbundet inte motion något större intresse. Gymnastikförbundet,
som propagerade för sin egen verksamhet som hälsofrämjande motion, såg sig
trots sitt medlemskap i RF också som en separat folkhälsofrämjande organisa-
tion med ett kroppsövningssystem skilt från den övriga, tävlingsinriktade, RF-
idrotten.

Det framstår som en truism att påstå att den väg motionsidrotten tog un-
der efterkrigstiden inte fanns utstakad i förväg. Hur motionsidrotten utveckla-
des inom den svenska idrottsrörelsen och inom samhället i stort har påverkats
dels av hur idrottens aktörer agerat och reagerat på varandras initiativ, dels av
samhällsutvecklingen men också genom olika initiativ från aktörer utanför
idrottsrörelsen. Intresset för motionsidrott ökade snabbt under 1940-talet. Allt
sedan dess har man inom idrottsrörelsen, liksom från andra aktörers sida, kon-
tinuerligt engagerat sig i vad som framstår som ett sisyfosarbete, nämligen att få
den svenska befolkningen att i så stor utsträckning som möjligt bedriva hälso-
främjande fysiska aktiviteter under beteckningen motionsidrott. Från att ha
varit en fråga i idrottens utkanter kom befolkningens motionsvanor att bli en
fråga som engagerade.

I inledningskapitlet ställdes fem övergripande frågor som var avsedda att
hjälpa mig sortera upp de iakttagelser som gjordes och relationerna mellan dem
som engagerade sig för att sprida motionsidrotten. De frågorna ska nu besvaras.
Därefter kommer RF och dess förhållande till motionsidrotten att diskuteras
mer utförligt och sammanhängande, varpå de viktigaste resultaten av undersök-
ningen lyfts fram och den frågan diskuteras varför en enhetsorganisation till slut
hade samlat allt och alla under sitt paraply. De inledande frågorna var:

➢ Varför tog arbetet med att sprida motionsidrotten i det svenska samhället
fart efter andra världskriget?

➢ Vilka organisationer var det som försökte sprida motionsidrotten till den
svenska befolkningen?

➢ Hur har arbetet med att sprida motionsidrotten varit upplagt?

➢ Varför utspelade sig en kamp om att få äga motionsidrotten mellan RF och
Korpförbundet?

➢ Varför gick Korpförbundet med i RF?
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Den främsta orsaken till att arbetet med att sprida motionsidrotten tog fart ef-
ter andra världskriget är kopplad till det ökade välståndet. Den svenska befolk-
ningens fysiska förmåga ansågs vara i farozonen. Befolkningen riskerade att de-
generera fysiskt, framför allt beroende på en för låg fysisk aktivitet och en för
hög och felaktig konsumtion av livsmedel. Denna dystopiska bild målades upp
av såväl läkare som förespråkare för fysiska aktiviteter, och oron för att hela sam-
hället hotades växte sig starkare decennium för decennium. Belägg för att det
verkligen var fara å färde, om ingenting gjordes för att parera välstånds-
utvecklingen, fanns att få från den mest utvecklade nationen USA. I USA an-
sågs det tillstånd man fruktade skulle drabba Sverige redan vara en realitet. Den
amerikanska befolkningens avtagande fysiska funktionsförmåga användes där-
för som ett avskräckande exempel. Den svenska befolkningen riskerade att
hamn i samma situation om den inte på ett systematiskt sätt såg till att med
motionsidrott ersätta den minskade fysiska aktivitet som krävdes i vardagslivet.

Samhälleligt ansågs motionsidrotten kunna hjälpa till att lösa problem för-
knippade med sjukdomskostnader, arbetsfrånvaro och produktivitet: att
komma till rätta med de ökade sjukvårdskostnaderna, att med hjälp av fysiska
aktiviteter rehabilitera människor så att de återfick arbetsförmågan och att med
hjälp av fysiska aktiviteter skapa friskare och lyckligare människor som var ef-
fektivare producenter. Härtill kom den tanken, från slutet av 1950-talet, att
motionsidrott kunde hjälpa speciellt definierade grupper till ett bättre liv.

De idrottsorganisationer, som arbetade med att organisera motions-
aktiviteter, lyckades definiera den verksamhet de hade för avsikt att bedriva som
lösningen på de problem som välståndsökningen givit upphov till. Detta inne-
bar att motionsidrotten blev till en maktresurs för idrottens organisationer. De
som organiserade motionsidrott kunde hävda att de tagit på sig en angelägen
samhällsuppgift och bedrev en verksamhet som förtjänade ett generöst samhäl-
leligt stöd. Deras verklighetsbeskrivning accepterades också av andra organisa-
tioner som intresserade sig för befolkningens hälsotillstånd och den svenska
välfärdsstatens folkhälsoprojekt. Idrottens organisationer lyckades helt enkelt
definiera sina intressen som manifesta problem och förmådde beskriva hot, ut-
vecklingsmöjligheter och lösningar på ett sätt som gynnande de egna organisa-
tionerna.

Idrottsrörelsen lyckades sålunda definiera motionsidrott som en viktig samhälls-
angelägenhet, men man lyckades inte kontrollera fältet genom att skapa meka-
nismer för att utestänga andra aktörer. Motionsidrott kunde därmed, till skill-
nad från tävlingsidrott, arrangeras av vem som helst. De idrottsorganisationer
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som arbetade med motionsidrott lyckades heller inte utveckla någon entydig
modell för problemlösning och initiativen inordnades aldrig under en central
organisations domäner. Detta innebar att även organisationer som inte tillhörde
idrottsrörelsen kom att engagera sig i arbetet med att öka motionsidrottsut-
övningen bland den svenska befolkningen, med eller utan inblandning från
idrottsrörelsens sida.

En inflytelserik aktör på motionsidrottsfältet var försäkringsbolaget Folk-
sam, vilket lierade sig med Korpförbundet, med vilket det anordnade brett upp-
lagda kampanjer, som syftade till att förändra människors attityder till fysiska
aktiviteter och öka deras kunskaper om hur de skulle bära sig åt för att kunna
leva ett hälsosammare liv, samtidigt som man försökte ge dem möjlighet att på
ett enkelt sätt utöva fysiska aktiviteter. Samarbetet mellan Folksam och Korp-
förbundet innebar att korpidrottens ställning stärktes, och förbundet kunde
bland annat tack vare detta samarbete utvecklas från ett kategoriförbund för
yrkesarbetande, som idrottade tillsammans, till att bli ett förbund som arbetade
för folkhälsans främjande genom att organisera motionsidrott för hela befolk-
ningen istället för fotbollsmatcher mellan olika arbetsplatser.

Den enskilt mest inflytelserika propagandaaktiviteten för motionsidrott,
programserien Träna med TV, som började sändas hösten 1963, arrangerades
utan att idrottsrörelsen involverades över huvud taget. Det var till och med ett
medvetet val från Sveriges Radios sida. Programmet var svensk TV:s dittills
största satsning på en enskild serie och innebar, att TV under 16 veckor gjorde
propaganda för fysiska aktiviteter samtidigt som man visade hur sådana aktivi-
teter kunde bedrivas. Uppgifter från idrottsrörelsen om en stor tillströmning av
nya idrottsutövare i samband med att serien sändes visar på att serien inte bara
lockade tittare utan även lockade tittarna att börja utöva fysiska aktiviteter inom
den svenska idrottsrörelsens hägn.

I slutet av 1960-talet engagerade sig ett statligt verk, Socialstyrelsen, med
en kampanj, Kost och motion, i arbetet med att öka befolkningens fysiska
aktivitetsnivå. Det måste ses som ett bevis för att det då rådde samhällelig enig-
het om att den minskande fysiska aktivitetsnivån skapade problem man måste
lösa. Ett gemensamt mål för de tre nämnda kampanjerna var att skapa ett fris-
kare folk och på så sätt komma till rätta med ökade kostnaderna för ohälsa. In-
flytelserika institutioner försökte alltså påverka befolkningen att anamma en
hälsosam livsstil.

De ovan nämnda aktiviteterna var viktiga för att sprida motionsidrottens
budskap till den svenska befolkningen. Sammantaget framstår dock den sam-
lade medieapparaten som mest betydelsefull för att nå ut till befolkningen med
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hälso- och motionsbudskapet. Just rundgången mellan olika medieformer, som
var mycket tydlig i samband med Träna med TV, var avgörande för det genom-
slag motionsidrotten fick decennierna efter andra världskriget. Medie-
apparatens samlade tyngd och totala betydelse var större än summan av dess
delar. Det mesta av spridandet av, och försöken att nå ut till befolkningen med
hälso- och motionsbudskapet, hade inte låtit sig göras utan just medier.
Motionsidrottens förespråkare hade inte kunnat få något större genomslag för
sina idéer om de inskränkt sig till att förmedla sitt budskap ansikte mot ansikte,
till exempel genom att tala inför folksamlingar. Det är därför viktigt att stryka
under den avgörande roll medier, dagspress, tidskrifter och trycksaker, radio och
TV, skivor och filmer, spelade för alla kampanjer för att sprida motionsidrott-
ens evangelium – så även i alla offentliga kampanjer.

Samtidigt som befolkningens fysiska förmåga och hälsotillstånd ansågs vara på
väg att försämras, hade socialförsäkringssystemet byggts ut. Det innebar att alla
var försäkrade genom socialpolitiska anordningar och det var det allmänna som
stod för huvuddelen av kostnaderna, som förorsakades av ett dumdristigt eller
ohälsosamt leverne. Det utbyggda försäkringssystemet kan tillspetsat sägas ha
lett till att medborgarna inte längre ägde sin egen hälsa. Medborgarna skulle
lära sig att det var nödvändigt att de skaffade sig vardagsvanor, i vilka en viss
mängd fysisk aktivitet ingick. Det var ett beteende de hade en skyldighet att
eftersträva, inte bara gentemot sig själva utan också gentemot andra för att inte
belasta de allmänna systemen i onödan. Det var ett individuellt val att träna
eller låta bli att träna, att hålla diet eller frossa.

Utvecklingen inom motionsidrottsfältet och de kopplingar, som gjorts till
befolkningens allmänna hälsotillstånd, kom också att utmana idén om idrott
som en enskild angelägenhet och folkhälsan som gemensam angelägenhet.
Idrottsrörelsen och statsmakterna var ense om att en ökad fysisk aktivitet bland
befolkningen var ett eftersträvansvärt beteende. RF-idrottens förespråkare ville
emellertid begränsa det offentligas roll till att enbart vara understödjande. När
det offentligas engagemang kunnat misstänkas för att utvecklas till någonting
mer än att ge stöd till idrottsrörelsens verksamhet, har farhågor uttryckts för att
offentliga initiativ skulle komma att ta över vissa former av idrottsutövning och
på så sätt ta ifrån idrottsrörelsen en del av den samhällsroll den velat spela. En
sådan utveckling hotade att försvaga idrottsrörelsens ställning.

Inom idrottsrörelsen utvecklades motionsidrotten genom ”trial and error”,
kris och kritik och som en kamp om den ledande positionen och genom svårig-
heter att muta in ett område och skapa mekanismer för att utestänga andra ak-
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törer. Oförmågan att skapa mekanismer för att utestänga andra aktörer innebar
att det blev viktigt att med ord övertyga omgivningen om att det var just den
egna organisationen som var mest lämpad att leda och utveckla motionsidrot-
ten mot sin fulla potential som samhällsnyttig aktivitet. Det räckte inte att bara
organisera aktiviteter, det kunde alla göra, man måste även motivera varför det
var just den egna organisationen som var den mest lämpade arrangören av alla
potentiellt möjliga arrangörer.

När man började intressera sig för motionsidrott inom idrottsrörelsen vid
mitten av 1940-talet var verksamheten framför allt inriktad mot den arbetsföra
delen av befolkningen. Den skulle med hjälp av motionsidrottsutövning förbli
frisk och produktiv. Korpförbundet, som var tidigt ute, riktade in sitt arbete
just mot arbetsplatsen, den arbetande manliga befolkningen och produktivite-
ten. Förhållande till arbetslivet var närvarande under hela perioden bland dem
som ville befordra fysiska aktiviteter. Från slutet av 1950-talet vidgades dock
motionsidrottens områden. Den kunde användas som ett hjälpmedel för reha-
bilitering av sjuka och handikappade, inspirerat och påverkat av arbetet med att
rehabilitera krigsoffer i framför allt Storbritannien, USA och Västtyskland.
Motionsidrott kunde vidare fungera som ett medel för att socialt integrera grup-
per som stod utanför det normala samhällslivet. Motionsidrotten kunde alltså
komma till nytta för att hjälpa speciellt definierade grupper. Den svenska ut-
vecklingen liknar på så vis den norska. Denna koppling var tydlig i rehabili-
teringsdelen av Folksams kampanj för förbättrad folkhälsa 1958. Sist och slutli-
gen kom befolkningens minskade fysiska aktivitet och ökade kroppsvikt att de-
finieras som ett problem för sig, som man skulle kunna komma till rätta med
genom att sprida motionsidrott bland så stora grupper av befolkningen som
möjligt.

Ett gemensamt drag för de motionsidrottskampanjer som lanserades de-
cennierna efter andra världskriget var att satsningarna hade sitt ursprung högt
uppe i olika organisationshierarkier. Det var RF:s högsta ledning som tog ini-
tiativ till att bilda en motionsidrottskommitté 1947 och det var RF:s VD Tor-
sten Wiklund som låg bakom MIKA 1953. Centralt placerade personer inom
idrottsrörelsen försökte sprida motionsidrotten ner i rörelsen. Det var vidare
Folksams VD Seved Apelqvist som stod bakom Hälsoåret 58 och chefen för TV
Nils Erik Bæhrendtz som låg bakom Sveriges Radios satsning Träna med TV.
Det rörde sig alltså om initiativ och kampanjer initierade och dirigerade från
ovan och inte om aktiviteter som växte fram underifrån. Det faktum, att initia-
tiven till kampanjerna kom från organisationernas ledande skikt, kan vara en
förklaring till den likhet som fanns mellan idrottsrörelsens initiativ, initiativ från
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andra aktörer och det sätt varpå statsmakternas företrädare argumenterade för
ökad fysisk aktivitet.

Arbetet med att sprida motionsidrotten till befolkningen såg fram till åren
runt 1970 i stor utsträckning ut på ett likartat sätt, oberoende av vem som ge-
nomförde satsningarna. Det handlade med andra ord om centralt planerade
kampanjer som syftade till att få så många personer som möjligt att ta del av
olika aktiviteter, samtidigt som de tog till sig kampanjernas hälsouppfostrande
budskap. Det var ett tayloristiskt eller fordistiskt sätt att organisera det hela på,
som låg i linje med den logik som allt större delar av samhället styrdes efter.1 De
stora centralt planerade kampanjerna var barn av de stora projektens och pla-
nernas tid. Det budskap som spreds i dem var undervisande. Det framgick öp-
pet vem som var avsändaren och man redovisade tydligt hur människor borde
bete sig för att förändras till det bättre. Kampanjerna präglades av framtidstro:
människor och samhälle hade en förändringspotential och fysiska aktiviteter
kunde fylla en aktiv uppgift i förändringsarbetet. På samma sätt som man ge-
nom upplysning kunde förbättra arbetar- och brandskydd kunde man med
hjälp av upplysning förändra medborgarnas beteende så, att deras levnadsvanor
i högre grad kom i samklang med vad den fysiologiska expertisen ansåg vara
sunda levnadsvanor. På så sätt överensstämmer utformningen av kampanjerna
med de iakttagelser Eva Palmblad och Bengt Erik Eriksson gjort angående den
statliga hälsoupplysningen under 1930- och 1940-talen.

När man inom idrottsrörelsen började intressera sig för motionsidrott fanns det
ingen självklar auktoritet som framträdde som den dominerande organisatio-
nen. Motionsidrottsfältet höll på att skapas och positionerna väntad på att in-
tas. Den organisation, som var mest framgångsrik med att framställa sig som
den som framför andra hjälpte till att förbättra medborgarnas hälsa, skulle
kunna begära ett rejält tilltaget samhällsstöd, då folkhälsa inte var något som
enskilda organisationer kunde förväntas ansvara för utan externt stöd. Den
skulle alltså komma att stärkas i den inbördes konkurrensen idrottsorganisa-
tioner emellan. Det kan konstateras att idrottens ledande organisation, RF, till
en början förhöll sig förvånansvärt passiv inför motionsidrotten. Det var inte
förrän ett nationellt korpidrottsförbund bildats 1945 som motionsidrott blev en
fråga som uppmärksammades av RF. Redan från det att Korpförbundet bilda-
des 1945 började RF och Korpförbundet strida om vem det var som ägde
motionsidrotten. Genom att Korpförbundet valde att betona motionsidrott och
därmed att man var en organisation som ville använda idrottsutövning för att
stärka folkhälsan och förbättra produktiviteten inom företag, kunde det moti-
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vera att det upprättade ett nytt och självständigt nationellt idrottsförbund, som
i viss utsträckning konkurrerade med det dominerande organisationskom-
plexet, vilket sade sig vilja vara en organisation för all idrottsutövning. Det fram-
står som uppenbart att Korpförbundet etablerade sig som ett riksförbund för
motionsidrott vid en tidpunkt då de samhälleliga förutsättningarna för begrep-
pets genomslag var förhanden.

Korpförbundet markerade tydligt att man ville verka som en självständig ak-
tör för att främja motionsidrott, något som man hävdade att RF inte gjorde. Till
skillnad från RF-idrotten skulle korpidrotten riktas in mot att främja just motions-
idrott, framför allt till dem som inte var villiga eller välkomna att utöva fysiska
aktiviteter inom RF-idrottens ramverk. Detta fick till följd att RF började utveck-
las till en organisation som uppmuntrade motionsidrott istället för att som tidi-
gare förhålla sig passiv till de idrottsliknande fysiska aktiviteter, som inte passade
in bland de tävlingsidrotter som i huvudsak bedrevs inom organisationen.

Etablerandet av Korpförbundet möttes av misstro från RF:s sida. Påståen-
det att RF i huvudsak ägnade sig åt tävlingsidrott medan korpidrott var lika
med motionsidrott ifrågasattes. Från RF:s sida ansåg man att den verksamhet
man bedrev, med minst lika stor rätt som Korpförbundets, kunde karakterise-
ras som motionsidrott för majoriteten av förbundets medlemmar, samtidigt
som tävlingsidrott utgjorde en betydelsefull del av korpidrotten. Om Korp-
förbundet menade allvar med att etablera sig som organisatör av en form av
idrottsutövning, som inte krävde den träning som tävlingsidrotten fordrade,
borde förbundet avskaffa alla tävlingar. Som verksamheten inom Korp-
förbundet bedrevs kunde den lika litet som någon annan idrott vara utan täv-
lingar som krävde träning.

Det finns en del som talar för att RF utnyttjade sin kontroll över statens
anslag till idrottsrörelsen för att påverka vilka motionsidrottssatsningar som fick
del av idrottens statsmedel och därmed hur arbetet med att sprida motionsid-
rotten kom att utformas. Det gjorde man genom att variera hur statens medel
för motionsidrottssatsningar fördelades. När RF-ledare ville locka utanför RF
stående organisationer att delta i motionsidrottssatsningar, lät man fördela
motionsidrottsanslag utanför de ordinarie anslagen till specialförbunden i för
ändamålet upprättade kommittéer. Det innebar att medlen fördelades i ”täv-
lan” mellan olika kampanjer eller initiativ för att sprida motionsidrotten, vilket
lockade andra organisationer att delta i RF:s kommittéer. När RF-ledningen
var mindre intresserad av att samarbeta med andra organisationer, valde man
istället att inkludera statens anslag till motionsidrotten i specialförbundens or-
dinarie anslag. Genom att på detta sätt variera hur statens anslag till motions-
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idrott kom idrottsrörelsen till godo, använde RF sin kontroll över statsanslagen
för att påverka hur fältet utvecklades. När Korpförbundet anslöts till RF, var
det också just löftet om ökade resurser till förbundet som var huvudskälet till
att anslutningsbeslutet togs.

Med tanke på det allt annat än harmoniska förhållandet som präglat relationen
mellan RF och Korpförbundet under 1950- och 1960-talen, framstår Korp-
förbundets medlemsansökan till RF 1974 som allt annat än självklart. Varför
gick Korpförbundet med i RF? Som den främsta orsaken framstår att det var
statsmakternas uttalade vilja att Korpförbundet gick med i RF för att det ansågs
effektivisera idrottsrörelsens användning av statsanslaget.

När Korpförbundet gick med i RF vid mitten av 1970-talet efter 30 år av
konflikter och samarbetsförsök, skedde det alltså inte efter initiativ av de båda
organisationerna utan efter påtryckningar från den socialdemokratiska reger-
ingens sida. Resultatet av de förhandlingar, som förde fram till att Korpför-
bundet inkorporerades i RF, innebar att Korpförbundet fick en särställning som
särskilt motionsidrottsförbund. Korpförbundet, som från början varit ett
kategoriförbund för idrottssammanslutningar inom företag, hade etablerat en
stark ställning som organisatör av motionsidrott. Genom RF:s och statsmak-
ternas vilja att nå ett förhandlingsresultat kunde Korpförbundet tillskansa sig
en ställning inom RF, som inget specialförbund haft sedan Gymnastikförbundet
tvingats ge upp sina privilegier 1949.

Korpförbundets ställning som särskilt ansvarig för motionsidrotten inom
RF innebar att det skulle ge motionsidrottsservice till de övriga specialförbunden
inom RF. Denna service blev begränsad, då intresset för samarbete enligt de för-
utsättningar man kommit överens om i samband med inkorporeringen var
svagt, framför allt från RF:s specialförbunds sida. Hur motionsidrottsarbetet
inom RF skulle vara upplagt, förändrades i samband med att Korpförbundet
skulle ta över ansvaret för motionsidrotten. Detta förhållande understryker RF-
komplexets svårigheter att komma tillrätta med det hälsofrämjande motions-
uppdrag man påtagit sig.

10.1 Riksidrottsförbundet och motionsidrotten
Det går att förstå RF:s agerande på motionsidrottsfältet från två olika utgångs-
punkter. Från den ena förstås RF:s agerande som en del i ett makt- och mono-
polsträvande, från den andra som samhällsansvarstagande. Det har inte varit så
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att RF agerat utifrån den ena eller den andra utgångspunkten i olika situatio-
ner, båda har funnits med hela tiden. Olika sätt att agera har varit dominerande
vid olika tillfällen men de har också förutsatt varandra.

Om man ser på RF:s agerande som ett led i ett monopolsträvande så upp-
stod ett nytt idrottsområde efter andra världskriget, motionsidrottsfältet, inom
vilken RF inte hade en självklart dominerande ställning. Det fanns en efterfrå-
gan som inte tillfredsställdes i tillräcklig utsträckning, vilket innebar att det
fanns utrymme för nya aktörer att etablera sig. Då RF strävat efter att upprätt-
hålla en dominerande ställning inom idrotten, trots att det idrottsbegrepp som
användes blev mer flexibelt och därmed svårare att täcka fullständigt i prakti-
ken, tog man initiativ för att etablera organisationen på motionsidrottsfältet och
tränga ut andra aktörer. När det visade sig vara omöjligt att skapa ett motions-
idrottsmonopol försökte man istället förmå de andra aktörerna att spela i enlig-
het med RF:s regler. Någon verklig konkurrenssituation där flera aktörer er-
bjöd potentiella idrottsutövare likartade aktiviteter ville man inte vara med om,
vilket också framgår av RF:s stadgar.2 Då delade man hellre in fältet i olika seg-
ment där olika aktörer kunde agera som monopolinnehavare. RF agerade alltså
som en monopolist eller en kartell.

Detta agerande påminner om hur RF handlat i förhållande till tävlings-
idrotten. Tävlingsidrotten har delats upp så att ett specialförbund blivit ensamt
inom sitt segment, medan RF som helhet arbetat för att dessa monopol ska be-
stå genom att aktivt motarbeta andra organisationers försök att etablera sig inom
de redan inmutade områdena. Hela den internationella tävlingsidrotten med
världsmästerskap, europamästerskap, internationella cuper med mera är upp-
byggd enligt samma modell med nationella monopol som gått samman i inter-
nationella karteller.

RF har samtidigt i allt större utsträckning tagit på sig ett samhällsansvar.
Till sin ”naturliga” roll som ett serviceorgan, som försökt skapa bästa möjliga
förutsättningar för organisationens medlemmar att utöva de idrottsaktiviteter
de velat bedriva, kom man allteftersom 1900-talet fortgick att påta sig olika upp-
gifter, som inte var direkt kopplade till medlemmarnas intressen. Denna inrikt-
ning befästes i och med att RF tog över CF:s, den äldre föregångarens, roll som
ansvarig för statens stöd till den svenska idrotten 1931. I och med det hade RF
påtagit sig en samhällsroll. Det kan ses som en motprestation för att RF fick
verka som högsta myndighet i idrottsfrågor. RF-idrotten blev därmed tvungen
att engagera sig i det politiska välfärdsprojekt som kom att genomsyra samhäl-
let, ett projekt där befolkningens hälsa, och därmed idrottsrörelsens insatser för
att befordra motionsidrott, spelade en viktig roll.
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Det har inte varit självklart att RF-ledningens vilja att ta på sig en sam-
hällsroll mötts med entusiasm bland förbundets medlemmar. Att vara en fri
folkrörelse som tillvaratar sina medlemmars intresse, att utöva idrott, behöver
inte innebära att idrottsledare och medlemmar har varit intresserade av att en-
gagera sig i en samhällsroll. Detta gäller exempelvis rollen att få så stora delar av
befolkningen som möjligt att bedriva en sund idrott, vars mål legat långt ifrån
idrottsutövningen. Motionsidrotten har ju, om man uttrycker det tillspetsat,
handlat om socialhygienisk idrott för alla eller välfärdsidrott, hälsa och välmå-
ende i såväl fysiologisk som psykologisk mening, där de väsentliga värdena varit
motion, pedagogisk integration och socialt förebyggande. De nödvändiga ex-
perterna var läkarna, framför allt fysiologerna, och pedagogerna, som båda ga-
ranterar välfärdens regler, de riktiga rörelse- och näringsskicken, den rätta håll-
ningen och social anpassning.3 Det är en av orsakerna till de många mindre
lyckade motionsidrottssatsningarna och det svala intresse, som visats från många
specialförbundsrepresentanter. Satsningarna gjordes för att förstärka förbundets
position på idrottsfältet, inte för att det fanns något motsvarande intresse från
de aktiva inom organisationen. Detta innebar att man glömde bort att för att
samhällsrollen skulle kunna spelas, måste det finnas människor som var villiga
att svara för servicerollen, det vill säga genom sitt ideella arbete skapa möjlig-
heter att genomföra aktiviteterna. Det räckte inte med att hävda att idrott var
nyttigt och att det var RF som organiserade idrotten i Sverige. Idéer måste även
förankras lokalt och genomföras i praktiken.

Större delen av den idrottsutövande delen av organisationen har haft nog
med att bedriva den idrott man alltid bedrivit och vara serviceorgan till dem
som ville utöva sin idrott enligt den organisationsmodell man arbetat efter, det
vill säga i huvudsak internationellt orienterad tävlingsidrott på svensk botten.
Den samhällstillvända delen av organisationen å andra sidan visade ett stort in-
tresse för att inkludera en ny typ av idrottsutövning i organisationen. För att
befästa idrottens plats i samhället var man villig att ta på sig en samhällsroll och
försöka få den idrottsutövande delen av organisationen att spela en roll som
folkhälsans främjare. Intressekonflikten var tydlig redan i samband med att RF:s
motionsidrottskommitté höll sina planeringsmöten med special- och distrikts-
förbund 1948. Den administrativa sidan av RF-organisationen hade svårt att få
den idrottsutövande sidan att engagera sig i nya former av idrottsutövning. De
idrottsutövande var trogna en och samma idrott hela livet, en gång tävlings-
idrottare alltid tävlingsidrottare; sedan spelade det ingen roll om man var aktiv
eller ledare.

En viktig orsak till bristen på framgång när det gällde att organisera mo-
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tionsidrott var alltså att man inte i någon större utsträckning lyckades att knyta
till sig personer som var villiga att ta på sig ledareansvaret för motionsidrotten.
De ledare som fanns inom RF hade lockats dit av olika former av tävlingsidrott
och RF-ledningen, samt de själva, ville inte att de även skulle behöva syssla med
motionsidrott. När man internutbildade sina ledare hamnade man därmed i
ett moment 22. För att lyckas med att rekrytera ledare till motionsidrotten måste
det finnas motionärer inom organisationen och för att dessa skulle finnas inom
organisationen måste man bedriva motionsidrottsaktiviteter, vilket krävde att
det fanns ledare som organiserade dem.4

Även om RF:s strävan efter att bli den självklara auktoriteten på motions-
idrottsfältet inte blev någon obestridlig framgång, har man förtjänat sin plats i
centrum för min undersökning. Organisationen var på intet sätt den ledande
när det gällde att introducera olika former av motionsidrott i Sverige. Men man
var aldrig sen att försöka fånga upp nya trender och inkludera dem i den egna
verksamheten och på så sätt framstå som en samlad svensk idrottsrörelses para-
plyorganisation. På så vis kan man hävda att RF svarade upp mot den kritik
som riktades mot organisationen, som gick ut på att RF var en organisation för
tävlingsidrott. Tack vare sin dominerande ställning kunde man inkludera akti-
viteter som initierats i opposition mot RF-idrotten. Genom förhandlingar och
kompromisser kom initiativ, som startat som motkulturer till den dominerande
idrotten, att föras in under RF-paraplyet som någonting relativt ofarligt och en
del av enhetsorganisationens utbud istället för att utvecklas till självständiga al-
ternativ. Därmed finns det fog för uppfattningen om RF som den svenska idrot-
tens hegemonialmakt. Detta har inneburit att den idrott som utövats inom RF
hela tiden har utvecklats och inte varit något statiskt, även om tävling, opolitisk-
het, uppfostran av goda och dugliga människor i det rådande samhället förbli-
vit dess bärande ideal.

Att RF förhöll sig till och sökte fånga upp ny initiativ inom idrotten var en
förutsättning för att man skulle kunna förbli den svenska idrottsrörelsens över-
ordnade organisation. Förbundet samlade all idrottsutövning och dessutom
menade man eller kom i alla fall att mena att dennas olika delar hängde intimt
samman. Att man spelade samhällsrollen var en förutsättning för att upprätt-
hålla monopolet på idrottsfältet, liksom idrottsmonopolet var en förutsättning
för att man skulle ta på sig en samhällsroll. RF verkade och argumenterade på
ett liknande sätt som det under långa perioder argumenterats för upprättandet
och bevarandet av olika offentliga monopol: Att utformningen garanterade al-
las tillgång till nyttigheten, jämför med telefon- och posttjänster, vilket inte
någon annan utformning skulle göra.5
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RF-idrottens sammanhållande tankefigur, att all form av idrottsutövning
är intimt förenad, tycks inte ha motsvarats av verkligheten. Tävlingsidrott har
passat alldeles utmärkt in i den organisationsmodell som funnits inom RF, med
specialförbund som bedrivit idrott i föreningar. Såväl den elitinriktade som den
mer breddinriktade tävlingsidrotten har utvecklats till massföreteelser av ett slag
som få kunnat föreställa sig. Denna typ av idrottsutövning har sedan 1800-ta-
lets slut vuxit från att vara en sysselsättning för välbärgad manlig stadsungdom
till att, låt vara i varierande grad, omfatta i stort sett alla samhällsgrupper, ung
som gammal, man som kvinna, frisk som handikappad. Motionsidrotten å an-
dra sidan har inte på samma naturliga sätt funnit sin plats inom denna organisa-
tionsmodell. Motionsidrott tycks ha utvecklas bäst i en annorlunda miljö än
den traditionella föreningsidrottens. Det faktum att man inom RF oavbrutet
betonade att resurser måste tillföras utifrån för att satsningar på motionsidrott
skulle kunna göras och till och med såg dessa satsningar som en ny och, i förhål-
lande till bingo och lottförsäljning, mer meningsfull inkomstkälla kan inte tol-
kas på något annat sätt än att motionsidrott inte sågs som en naturlig del av den
verksamhet man ville hålla på med.

Att företeelser som joggning, bodybuildning och gympning blev populära
i en ny förpackning är bestickande för den svenska idrottsrörelsens målsmän.
Det handlade nämligen om tre grundläggande former av fysisk aktivitet: löp-
ning, styrketräning och gymnastik. De har alltid funnits inom RF:s organisa-
tion och är samma idrottsaktiviteter som Arne Tammer byggde upp sitt
träningsprogram kring redan vid slutet av 1940-talet. Detta tyder på att det fun-
nits ett uppdämt behov som idrottens målsmän inte lyckats kanalisera in i den
egna rörelsen. Orsaken till dessa aktiviteters framgång kan alltså inte sökas i att
de utgjorde någonting kvalitativt nytt, däremot att de etablerades på ett sådant
sätt att människor kunde utöva dem utan att de behövde engagera sig i en nor-
mal idrottsförenings övriga verksamhet. Det räckte med att betala de kostnader
som var förbundna med utövandet och sedan kunde man utöva dem var och
när det passade. Många utövare av motionsidrott tycks föredra att själva organi-
sera sina fysiska aktiviteter, utan bindningar till ett organiserat föreningsliv.
Dessa val framstår som gjorda efter de premisser som betonades av dem som
annonserat för träningsprodukter under hela efterkrigstiden. Det har varit värt
tämligen mycket för motionsidrottsutövaren att själv kunna välja tidpunkt för
och grad av engagemang i utförandet. Motionsidrott kan i så fall utan problem
utövas som det individuella projekt det är. I så måtto skiljer sig motionsidrotts-
utövning på ett väsentligt sätt från tävlingsidrottsutövning. Friskis & Svettis am-
bition att erbjuda fysiska aktiviteter under flexibla tider och på så sätt skapa ett
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slags snabbköp för motion tycks ha rimmat väl med hur många människor fö-
redragit att organisera sina fysiska aktiviteter. Utövaren går ensam till sitt
motionsidrottsliga snabbköp och konsumera efter behov och förmåga.

Sammanfattningsvis kan konstateras att RF aldrig lyckades sätta
motionsidrottens dagordning utan organisationen kom istället att ägna sig åt
att lansera olika alternativ till lösningar på problem som man själv inte formu-
lerat. Detta illustrerades av att organisationen under hela undersökningsperio-
den ständigt arbetade med att hitta en organisationsform för motionsidrotten.
RF:s MIKA-satsning 1953 skulle kunna ses som ett undantag. MIKA var ett för-
sök att ta initiativet genom att skapa ett nytt begrepp och på så sätt rycka åt sig
problemformuleringsprivilegiet. Med MIKA ville RF bli en organisation med
en egen, särskild identitet. Även det snabba accepterandet av TRIM som be-
grepp för motionsidrottsaktiviteterna kan ses som ett försök att vinna kontroll
över motionsidrotten genom att lansera ett nytt begrepp, låt vara att ursprunget
var norskt. Men detta är alltså undantag. Som helhet ägnade sig RF-komplexet
åt att söka efter en form för att föra in motionsidrott i den egna organisationen
och att därvid reagera på andra aktörers initiativ.

Om man vill hävda att RF-komplexet var relativt misslyckat, när det gällde
att fånga upp de motionsbehövande och få dem att engagera sig i olika former
av fysisk aktivitet, måste man komma ihåg att den idrott som man från början
organiserade var en frivillig aktivitet för dem som var mentalt förberedda att
utöva sin idrott inom det speciella ramverk, som den svenska idrottsrörelsen
erbjöd, ett ramverk som utformats för att bäst passa tävlingsidrotten. Det fak-
tiska misslyckandet bestod i så fall däri, att man inte förstod den stora mentala
skillnaden mellan tävlings- och motionsidrott. Det finns med andra ord en del
som talar för att det bästa sättet att organisera motionsidrott på inte är enligt de
principer som den RF-ledda idrottsrörelsen var och är uppbyggd efter.

10.2 Avhandlingens huvudresultat och frågan om den
stora organisationen

Sist och slutligen presenteras nedan de viktigaste empiriska resultaten av un-
dersökningen varpå organisationsfrågan diskuteras. Med hänsyn till vad som
framkommit i avhandlingen kan de viktigaste resultaten sammanfattas i nio
punkter:

➢ Motionsidrott var en aktivitet som engagerade den svenska idrottsrörelsen
först efter andra världskriget.
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➢ Försöken att få den svenska befolkningen att bli mer fysiskt aktiv initiera-
des från ovan.

➢ Idrottsrörelsen lyckades inte kontrollera motionsidrottsfältet och RF:s
misslyckande på motionsidrottsfältet berodde till stor del på att man inte
insåg den stora skillnaden mellan motionsidrott och tävlingsidrott.

➢ Tanken att all idrott hörde samman i en odelbar helhet har varit av avgö-
rande betydelse för hur RF agerat, i frågor som gällt hur den svenska
idrottsrörelsen skulle organiseras.

➢ Motionsidrotten betraktades som något viktigt, inte bara av förespråkare
för ökad fysisk aktivitet, utan även i samhället i övrigt.

➢ Regeringen ingrep för att få till stånd en sammanslagning mellan RF och
Korpförbundet.

➢ Statsmakterna försökte lösa ett problem som handlade om för liten fysisk
aktivitet genom att överlåta ansvaret till en organisation som framför allt
sysslade med att organisera dem som var tillräckligt fysiskt aktiva.

➢ Medier spelade en avgörande roll för att sprida motionsidrottsföre-
språkarnas budskap.

➢ Fysiologer hade ett i det närmaste totalt monopol när det gällde att uttala
sig om fysiska aktiviteters hälsoeffekter i den offentliga debatten.

Kan dessa resultat hjälpa till att besvara frågan om varför i stort sett all frivilligt
organiserad idrott samlades inom ett och samma organisationskomplex? Med
hänsyn till idrottsaktiviteternas mångfald, en mångfald som funnits även när
man begränsat sig till att studera motionsidrotten, finns det goda skäl att ifråga-
sätta utvecklingen mot en enda jätteorganisation. Det framstår som långt ifrån
självklart att alla former av idrottsutövning hänger så nära samman, att de bäst
befordras inom en och samma organisation. Det innebär att skälet till att all
idrott samlats inom en organisation inte kan sökas i idrottsaktiviteternas natur.
Förklaringen till den svenska idrottens organisation måste sökas någon annan-
stans.

Ett vanligt sätt att diskutera och förklara den svenska idrottsrörelsens ut-
formning har varit att beakta just organisatoriska överväganden. Ett sätt att för-
klara utvecklingen mot den allt omfattande jätteorganisationen RF har då varit
att anföra att den passade väl in i den korporativa tradition som präglat det
svenska samhället. Den idrottsutredning som tillsattes 1965 valde helt enkelt att
se på idrottsrörelsen just utifrån det perspektiv som förespråkats av RF, som se-
dan länge varit statsmakternas partner när det gällt att utforma den svenska
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idrottspolitiken. Det innebar att man utgick ifrån att alla former av idrottsut-
övning hängde samman och bäst befordrades som en del av den svenska idrotts-
rörelsens enhetsorganisation. Denna syn på idrott skapade förutsättningarna för
att förespråka en korporativistisk lösning för hur statsmakternas förhållande till
idrottsrörelsen skulle utformas.

För att den förespråkade lösningen skulle vara legitim förutsattes att
idrottsrörelsens organisationsstruktur kunde beskrivas i korporativa termer. Om
Korpförbundet höll fast vid sin verklighetsbeskrivning, att det rådde pluralism
inom idrottsrörelsen med flera av varandra oberoende och konkurrerande or-
ganisationer, skulle det vara problematiskt att legitimera att statsmakternas för-
hållande till idrottsrörelsen löstes genom att RF fick sig tilldelat en myndighets-
funktion. Lösningen krävde helt enkelt att hela idrottsrörelsen samlades i en
organisation. Om hela idrottsrörelsen samlades i en organisation, kunde staten
utan problem och tal om att den gynnande eller missgynnade olika aktörer sam-
arbeta med denna organisation och överlåta myndighetsansvar till den. Genom
att ge RF en framträdande och stark roll skapade statsmakterna dessutom inci-
tament för utomstående förbund att ansluta sig till enhetsorganisationen.

Om man väljer att se utvecklingen mot enhetsidrott ur ett vidare perspek-
tiv och även tar hänsyn till aktiviteterna, framstår den valda lösning som pro-
blematisk. Aktörerna som genomdrev enhetslösningen tog ingen hänsyn till att
den valda lösningens konsekvenser utanför det organisatoriska. Ur ett motions-
idrottsperspektiv framstår det som om den lösning, som genomdrevs i kölvatt-
net av Idrott åt alla och 1970 års riksdagsbeslut, ignorerade allt annat än hur
RF:s och idrottsrörelsens förhållande till statsmakterna skulle organiseras på ett
så effektivt sätt som möjligt. Detta problemkomplex kan emellertid inte ses som
idrottsrörelsens huvudproblem ur ett motionsidrottsperspektiv och knappast
ur något perspektiv över huvud taget. Huvudproblemet för dem som velat
främja motionsidrottens spridning har istället under hela efterkrigstiden varit:
Hur skulle man få den del av befolkningen, som inte var fysiskt aktiv, att höja
sin fysiska aktivitetsnivå?

Den valda lösningen, allt under ett paraply, tog inte hänsyn till motions-
idrottens aktivitetsproblem, trots att den valda lösningen påverkade detta. Var-
ken statsmakterna, RF-ledningen eller korpledningen tycks ha varit medvetna
(brytt sig) om att man ställde aktivitetsproblemet i skymundan, ett problem
som man sagt sig vara mycket mån om att lösa av folkhälsoskäl. Att lösa
aktivitetsproblemet genom att samla idrottsrörelsens alla organisationer i RF
framstår som föga genomtänkt. Lösningen innebar kort och gott att statsmak-
terna försökte lösa problemet, som handlade om för liten fysisk aktivitet, ge-
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nom att överlåta ansvaret för det till en organisation som framför allt sysslat med
att organisera dem som redan var tillräckligt fysiskt aktiva. RF-komplexet har,
som framkommit med all önskvärd tydlighet ovan, haft problem när det gällt
att fånga upp de inaktiva och få dem att engagera sig i olika former av fysisk
verksamhet. Den idrott som man själv bedrev var en frivillig aktivitet för dem
som var mentalt förberedda på att utöva sin idrott inom det speciella ramverk
som den svenska idrottsrörelsen erbjöd, ett ramverk som utformats för och bäst
passade tävlingsidrotten.

I och med att statsmakterna och idrottsrörelsen slog ihop organisations-
och aktivitetsproblemen, misslyckades man med att lösa problemet med de
inaktivas fysiska aktivitetsnivå, även om man genom att stärka den idrotts-
modell RF stod för, löste problemen med idrottsrörelsens uppbyggnad och hur
man skulle organisera förhållandet mellan statsmakterna och den svenska
idrottsrörelsen på ett så ”effektivt” sätt som möjligt. Det faktum att så många
människor valt att organisera sin motionsidrottsutövning utanför den svenska
idrottsrörelsens hägn, kan ses som ett belägg för att man misslyckades med
aktivitetsproblemet.

Att den svenska idrottsrörelsen kommit att organiseras i sådan harmoni
med statsmakten väcker också frågan om idrottsrörelsens självständighet. Den
har kanske inte varit fullt så stor som tidigare idrottshistorisk forskning velat
göra gällande. Om något drag varit utmärkande för dess förhållande till stats-
makterna är det snarast att man alltid har anpassat sig till det pågående sam-
hällsprojektet och på så sätt framstått som samhällsnyttig men även som sam-
hällsbevarande.6 Detta skiljer idrottsrörelsen från de tre klassiska folkrörelserna:
frikyrko-, nykterhets- och arbetarrörelserna.7 Tillspetsat kan sägas att idrotts-
rörelsen till sin utformning byggt på respekt för överhet, individen som under-
ordnad en högre vilja och fram till 1900-talets sista decennier att kvinnornas
plats var i hemmen och inte i den offentliga idrotten. Den skiljelinje mellan
idrott och politik, som idrottsrörelsens ledande organisationer hävdat under
hela 1900-talet, kan därmed aldrig sägas ha varit en realitet. Även om idrotts-
rörelsen hållit sig utanför partipolitiska stridigheter har den under inga omstän-
digheter velat ställa sig vid sidan av politiska projekt av betydelse. Idrotts-
rörelsens eventuella autonomi i förhållande till statsmakterna blir därmed till
något av en ickefråga. Sett till aktiviteterna som utövats inom idrottsrörelsen,
som till största delen styrts av den internationella tävlingsidrottens ramverk vare
sig det gällt barns eller den yppersta elitens, så borde idrott till och med snarast
betraktas som en aktivitet, styrd utifrån och ovanifrån.
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The Maker of His Own Health: Ideas, Initiatives, and
Organizations within Swedish Sports for All

Between 1945 and 1981

This dissertation examines why almost all voluntarily organized sports in
Sweden have been part of one organization since the 1970s. To do this, the

spread of sports for all in Sweden between 1945 and 1981 have been studied and
analyzed.

In order to handle the diversities of activities that can fall within the con-
cept of sport, two principal abstractions of the concept have been used: one rig-
orous and one flexible. According to the rigorous definition, sport is a competi-
tive, vigorous, highly organized, and bureaucratized activity, a definition that
limits what is considered a sport. According to the flexible definition, almost all
kinds of physical activities can be classified as sport as long as the participants
agree that it is sport. The flexible definition of sport means that all kinds of
physical activities can be brought together in an umbrella organization under a
common authority. Which definition one uses influences how physical activi-
ties are organized in society. The use of the concept sports for all should not be
confused with the international concept Sport for All that has been used by gov-
ernmental organizations since the late 1960s. In this thesis sports for all em-
braces various forms of physical activities whose purpose above all are improved
health and well-being.

The Swedish National Sports Federation (Sveriges Riksidrottsförbund, RF) is
the largest Swedish sport organization and the organization the government re-
lies on to develop sports policies. In addition, the organization oversees govern-
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ment grants to sport. RF acts as a semi-public authority. This means that RF
has played two roles, as an umbrella organization within the Swedish sports
movement and as leader of the organizations in the Swedish sports movement.
The government’s decision to delegate influence regarding policy and funding
matters to RF should not only be seen as an example of the cooperation be-
tween the state and organizations that is so common in Sweden but also as a
choice regarding what kinds of physical activities and sports that should be de-
veloped in Sweden. In this case, competitive sports that were not overly com-
mercialized were supported.

RF’s influence over the financial contribution from the state to the sports
movement have given the organization a chance to see that its own organiza-
tions always were in a good position to obtain governmental grants for their
sports for all activities. The way in which RF acted in regard to sports for all
suggests that the claim made by non-RF-organizations – RF systematically and
deliberately gave preferential treatment to its own organizations at the expense
of outsiders – is a plausible one.

In a wider perspective, it can be established that RF’s politics and policies
towards sport always has been to keep sport within its own organization. This
has benefited the development of organized sports in Sweden at the expense of
less organized sports. In this way, RF may have undermined the plurality of
sports in Sweden. It did so by using its control over the state funds to strengthen
the pursuit of sports as it was pursued in its own organizations and to attract
sport organizations to join the umbrella organization.

The two roles that RF played – as the leader of an umbrella organization
and as a semi-public authority of a popular movement – have also caused con-
flicts of interest within the organization. Most members of the organization
wanted to organize different sports for its members and were not interested in
the leading organization’s desire to promote all kinds of sports according to a
flexible definition of sport. These members were not interested in strengthen-
ing the organization’s leading position within sports.

Before the Second World War, the activities organized within the sports
movement were almost solely for people who were physically and psychologi-
cally able to participate in rigorously defined sports. After the war, large cam-
paigns to get the Swedish population to be more active irrespective of physical
ability became common. These campaigns were wide in reach, centrally gov-
erned, and aimed at the population at large. All citizens were supposed to take
part. Sports for all came to have a complementary function, a function that pro-
vided physical exercise for a population whose ‘natural’ opportunities for physi-
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cal exercise were decreasing or had disappeared. Sports for all came to age in a
society where more and more people were told to use part of their leisure time
to take part in physical activities.

Increased participation in frequent physical activity was said to result in
decreased costs of ill health and diseases and to help create a more vigorous and
productive population. The sport leaders who tried to spread the gospel of sports
for all to the general public thus could argue for it by stating that it reduced the
costs of ill health for the individual and for the society and that it created a more
sound and productive population, which would increase the government’s in-
come through taxes. The campaigns were said to be profitable with regard not
only to individual and public finances but also to corporate finances. National
diseases – obesity, musculoskeletal disorder, and faulty posture – were to be over-
come by getting the population to become physically active on a regular basis.
This meant that sports for all were used to demand public funding for the sport
movement’s activities.

There are several examples of campaigns that encouraged the population
to become more physically active: Hälsokampanjen 1945 organized by the Swed-
ish Gymnastic Federation in cooperation with the Swedish Doctors’ National
Association; MIKA organized by RF; Hälsoåret 58 and 4 M by the insurance
company Folksam in cooperation with the Swedish Inter-company Athletics
Organization (Svenska Korporationsidrottsförbundet, SKIF); Sport 60 an ar-
rangement by some of RF’s member federations; and Kost och motion arranged
by the National Board of Health and Welfare in cooperation with the sports
movement’s organizations.

It is clear that the national sports organizations were interested in appearing as
the true representative of sports for all and were willing to fight to control the
resource sports for all were in the relationship with public authorities. Sports
for all legitimated and created understanding for sport as a social good. Sports
for all were represented and conceived as an important part in the work to main-
tain and promote the health of the nation. The sport organizations, however,
were unable to take control of the activity. This meant that sports for all devel-
oped in an uncontrolled way and that no organization was able to establish it-
self as the dominant force.

In chapters three, five, eight, and nine the centre of attention is on RF and
sports for all. Chapter three deals with the way in which sports for all was intro-
duced as a phenomenon within the domain of the Swedish sports movement.
SKIF, a new organization that said that it represented a different kind of sport
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than the predominant organization, challenged RF’s role as representative for a
united Swedish sports movement. As a consequence of the formation of SKIF,
RF decided to establish a committee for sports for all in 1947 and to promote an
activity it had paid little attention to before. Even though SKIF was an inter-
company sports organization, RF saw it as a challenger. RF did not want to give
a competing organization a chance to establish itself. The foundation of SKIF
became the starting point of a struggle between RF and SKIF for authority and
control over sports for all; a struggle fought over the language and thoughts as
much as over sport activities. This was evident in the way in which RF chose to
talk about the activities it organized. In the late 1940s, it began to claim that 90

per cent of the activities organized within the organization were to be regarded
as sports for all activities.

Chapters five and eight deal with RF’s efforts to promote sports for all
within its organization during the 1950s, 1960s, and 1970s and how sport as a
phenomenon was discussed within RF’s leadership. RF was unable to include
sports for all in the organization’s supply of sports. The promotion of sports for
all within RF was a project launched from above, and the leadership was unable
to engage local leaders and members in the task. This was clearly illustrated by
the attempt from RF’s managing director to launch an initiative, MIKA, dur-
ing the 1950s and by subsequent initiatives by RF’s elected representatives and
the sport federations within RF. None of the initiatives were successful. Al-
though RF had been aware of the population’s need to take part in sports for all
on a larger scale since the 1940s and tried to include it in its sports supply, the
organization was never successful in doing that.

The increased interest in physical activities by the public sector influenced
the way in which RF acted and says something about how the organization
viewed sport. RF, like the international sports federations, was happy to be given
public support by governmental agencies but watched carefully over the right
to organize sports. During the 1960s, the diminishing level of physical activity
and its negative effects on public health was seen as a real problem in larger sec-
tions of society, an observation confirmed by the National Board of Health and
Welfare’s engagement. The Council of Europe tried to stimulate increased
physical activity by introducing a new concept, Sport for All, which was seen as
a new form of sport. The creation of Sport for All by the Council of Europe con-
stituted an attempt to form a starting point for a more formalized cooperation
among western European states with regard to the population’s level of physical
activity.

The concept of sport that RF embraced in the post-war era was a very flex-
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ible one. The flexible concept of sport, which was used not only by RF but also
by the Swedish government and Riksdag, is different from the Council of Eu-
rope’s attempt to introduce a new sport concept as an alternative to “traditional”
and rigorously defined sport. The Council of Europe’s Sport for All concept
stated that sport should not be seen as a coherent system of activities. This meant
that it was not natural to bring together all kinds of physical activities in one
organization. The Council of Europe’s definition of sport was close to the con-
cept of sport used by SKIF when it tried to justify its position as an independ-
ent sport organization. From RF’s and the Swedish government’s point of view
all kinds of physical activities could be organized in and by a single organization
because they represented a coherent system of activities. SKIF used a more rig-
orous concept of sport to criticize the way RF organized sport by stating that
RF only organized competitive sport and that it was SKIF who organized sports
for all in Sweden, an activity that was essentially different from the sport that
RF promoted. This was a strategy that SKIF continued to use even after the
organization had joined RF.

RF’s leading men rarely talked about sport as a phenomenon because dis-
cussing sport as a phenomenon could jeopardize RF’s standing as the leader of
an integrated Swedish sports movement. As long as the relation between differ-
ent kind of sports, competitive sports and sports for all were not discussed, dif-
ferent activities could live happily together under the umbrella organization.
The official RF line was that sport at the top level and sports for all very closely
connected and that they contributed to the development of each other. Top-
level sport promoted sports for all and vice versa.

Chapter nine looks into the process in which SKIF became a member or-
ganization of RF. This chapter examines how sports for all in Sweden were
brought together in one organization through the intervention of the govern-
ment in the mid-1970s. When sports for all became recognized as something
important in society at large the government intervened to make the two or-
ganizations join together. This meant that it did not have to consider which
organization endorsed the most health promoting sports for all.

Chapters four, six and seven deal with sports for all outside sporting or-
ganizations. Chapter four is a survey of how the populations’ physical ability
and physical activities were conveyed to the public in the largest daily, weekly,
and monthly papers in Sweden: Expressen, Året Runt, and Reader’s Digest. This
chapter shows how the population’s health status was described in newspapers
and magazines that were directed to the public and thus reflect the view of the
status of physical activity and physical condition in society at large. The study
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shows that physical activities interested people other than the spokesmen for
increased physical activity in a flexible defined sport’s sphere. As the studied
publications were directed toward the public at large, it is reasonable to assume
that the material tells us something about what the public knew about the risks
that threatened them and their need to live a physically active life in order to
stay healthy. It tells us that there was a widespread concern about the popula-
tion’s health, which was seen to be on the decline during the whole period. This
concern permeated through the Swedish society with different strength. In dif-
ferent versions, it could be seen in the background of almost all activities to in-
crease the population’s level of physical activity. The increase of inactive, un-
healthy people in the USA was presented as an example of what would happen
if the prosperity increased without check, it did not guarantee a physically
healthy population. The risk was if anything that the opposite would happen.

Chapter six looks into how sports for all and sport in general have been
handled by insurance companies. This chapter focuses on an insurance com-
pany (Folksam), and its influence on sports for all in Sweden. The chapter shows
how an insurance company’s contributions influenced the organization of
sports for all in the middle of the 20th century. In order to promote sports for all
to the Swedish population, Folksam associated itself with SKIF. They arranged
campaigns on a broad scale, aiming at changing the population’s attitude to-
wards physical activities, giving people a chance to exercise and increase their
knowledge about how to live a healthy life. Folksam’s engagement for sports for
all helped to consolidate SKIF’s position vis-à-vis RF. The cooperation between
them also helped SKIF to develop from an organization for inter-company sport
to an organization that promoted sports for all, for all people.

Chapter seven deals with the most influential propaganda activity for
physical activity ever in Sweden, the television series Träna med TV in 1963/64.
The series attracted great attention and influenced the population’s physical
activities as well as how the Swedish sports movement acted as organizer of
physical activities. The series brought to attention the question of how the peo-
ple should behave to stay healthy and fit. The conclusion was, paradoxically
enough, that people must become more physically active in order to stay healthy
in a society that did not demand much physical activity.

Chapter ten summarizes the development of sports for all in Sweden be-
tween 1945 and 1981. The findings of the different chapters are summarized and
discussed.

With regard to the purpose of this dissertation the most important empiri-
cal results can be summarised in nine paragraphs:
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➢ Sports for all was an activity that did not engage the Swedish sports move-
ment before the Second World War.

➢ The efforts to get people to increase their level of physical activity were
initiated from above.

➢ The sports movement was unable to control the sports for all sphere and
RF’s failure with sports for all partly was because it did not realized the big
difference between sports for all and competitive sports.

➢ The idea that all sport belonged together as an indivisible whole has gov-
erned RF’s actions as an organizer of sports in Sweden.

➢ Sports for all were seen as something important, not only by the spokes-
men for increased physical activity, but in the society at large.

➢ The government intervened to get SKIF to join RF.

➢ The government tried to solve the problem of inadequate physical activity
by letting an organization that above all organized people who wanted to
be physically active develop solutions.

➢ The media were a determining factor when it came to spreading the mes-
sage of the benefits with sports for all.

➢ Physiologists came to dominate the public discourse when it came to the
health benefits of physical activities.

These results do not completely explain why almost all voluntarily organized
sport in Sweden has been brought together in one organization. If one consid-
ers the great variety of activities that fall within the concept of sport, it seems
very strange to gather them in one organization. One must thus try to find the
answer somewhere else, tentatively in the government’s aspiration to deal with
the sports movement in an ‘efficient’ way, and RF’s strive for organizational
hegemony within the sports sphere. The solution meant that the organizational
aspect of efficiency was regarded as more important than the activities.

As a consequence of the chosen solution, which united the problem of or-
ganization with the problem of activity, the government and the sports move-
ment were unable to solve the problem caused by too little physical activity
among large parts of the population. The RF-complex has been and is foremost
an organization for people who like and are mentally ready to exercise within
the boundaries of a more rigorously defined sport that always has been practiced
within the organization.
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Förkortningar

4 M Människan, maskinen, miljön och motionen

ABF Arbetarnas bildningsförbund

BBC British Broadcasting Cooperation

CF Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande

CM Centrala motionsrådet

DF Distriktsidrottsförbund

GCI Gymnastiska centralinstitutet

GIH Gymnastik- och idrottshögskolan

HVUD Hälsovårdsupplysningsdelegationen

IF Idrottsförening

IK Idrottsklubb

IOK Internationella Olympiska Kommittén

KF Kooperativa förbundet

LO Landsorganisationen

MEK Socialstyrelsens medicinsk expertgrupp för kost och motion

MIK Motionsidrottskommittén

MIKA Motion, inspiration, kondition, avkoppling

PGM Projektgruppen för motion

RA Riksarkivet

RF Sveriges Riksidrottsförbund

RS Riksidrottsstyrelsen

SAF Svenska arbetsgivarföreningen

SAGA Stockholms allmänna gymnastikavdelning

SF Specialidrottsförbund

SKIF Svenska Korporationsidrottsförbundet

SLBA Statens ljud- och bildarkiv

SOK Sveriges Olympiska Kommitté

SR Sveriges Radio

SYK Stockholms yrkeskorporationers idrottssammanslutning

TCO Tjänstemännens centralorganisation

ÖS Överstyrelsen
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