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Dagens tema 

 ”Forandringer i den foreningsorganiserede idræt” 

 Et ph.d. projekt med støtte fra Nordea Fonden 

 

 

 Projektets og dagens to fokuspunkter: 

 

1. Ændringer i danskernes hverdagsliv 

 

2. Foreningsidrættens instrumentalisering 

 

 

 Men først lidt generelt om (idræts)foreninger… 
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Hvad er en (idræts)forening? 

 Definition: En forening er et organiseret samvirke eller sammenslutning 

af mennesker om en fælles målsætning og/eller aktivitet. 

 

 Stiftelse: Foreninger opstår som regel fordi en eller flere personer kan se 

et særligt behov eller ønske hos sig selv eller andre. Et behov eller ønske 

som måske ikke dækkes af offentlige, private eller andre foreningers tilbud. 

=> De fleste idrætsforeninger: Fællesskab om aktivitet(er). 

 

 Få deciderede love om foreninger: 

 Grundloven: ”…borgerne har ret til uden forudgående tilladelse at 

danne foreninger i ethvert lovligt øjemed”. 

 Folkeoplysningsloven: Stiller krav til foreningsformen for frivillige og 

folkeoplysende foreninger mod støtte til faciliteter og aktivitetsstøtte. 
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Danske idrætsforeninger 

 De fleste idrætsforeninger er relativt små 

 

 

 

 

 

 

 …og 2/3 er enstrengede 
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Danske idrætsforeninger 

 Syv ud af ti idrætsforeninger drives udelukkende af frivillige 

 

 92 pct. af ledere og trænere/instruktører er frivillige 

 

 Midaldrende mænd udgør den største del af ”arbejdsstyrken” 
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Stor forskellighed 

=> Vigtigt at holde sig 

denne forskellighed for 

øje i forhold til de 

påståede udfordringer! 
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Antallet af 

medlemmer Graden af 

samarbejde 

Lokalsamfunds-

tilknytning 

Ressourcer: 

Frivillige og lønnede 

Type af 

idrætsgren 

Ressourcer: 

Økonomi 

Værdigrundlag 



ÆNDRINGER I DANSKERNES 

HVERDAGSLIV 

Tema 1 
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Ændret hverdagsliv 
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 Fleksibelt hverdagsliv => Ønske om fleksible idrætsaktiviteter 

 

 

 

 

 
 

 Nye fællesskabsformer, mere aktivitetsbaserede og løsrevne 



Ændret hverdagsliv 
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 Større accept af kommercielle aktører – også i idrætten 

 

 

 

 

 

 Måske en udvikling hvor ”medlemmer” agerer som ”kunder” 



Ikke en foreningsidræt i krise 

 Foreningsidrætten er isoleret set ikke i krise: 

 

1. Der sker en fortsat vækst i antallet af idrætsforeninger 

 

2. Der sker en vækst i antallet af medlemmer i både DGI og DIF 

 

3. En voksende andel af befolkningen dyrker idræt i en forening 

 

4. Der bliver gradvist større mangfoldighed i aktivitetsudvalget 

 

 

 Men ”fremtidens forening” er måske alligevel udfordret? 
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Foreningen ”taber markedsandele”… 
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…men medlemmerne trives 

 ”Foreningens aktivitetstilbud stemmer generelt godt overens med mine 

interesser og ønsker” 

 

 

 

 

 ”Jeg har svært ved at indpasse foreningens aktiviteter i min hverdag” 
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…og der bliver flere frivillige 

 De fleste idrætsforeninger finder det svært at rekruttere frivillige 

 …og de skyder skylden på stigende individualisering/egoisme i samfundet 

 

 På trods af dette er antallet af frivillige i idrætten stigende 

 Siden 2004 er især antallet af trænere/instruktører steget 

 

 …og inden for de seneste fem år har langt de fleste foreninger 

haft et stigende antal frivillige 
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Foreninger i krydspres 
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Mulige tradeoffs 

Foreningens traditionelle 

værdier og kvaliteter 

 

 Relativ stor autonomi 

 

 Primært uformelle ledelsesformer 

 

 Medlemsindflydelse 

 

 Frivillighed 

 

=> Retorisk set (og reelt?) et klart 

alternativ til kommercielle udbydere 

Øget tilpasning til ”markedet 

for idræt” 

 

 Potentielt større afhængighed 

 

 Mere formel ledelse 

 

 Større afstand: medlem og ledelse 

 

 Pres for aflønning 

 

=> Større lighed med kommercielle 

aktører 
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Status på viden 

 Rent forskningsmæssigt ved vi endnu kun lidt om…: 

 

 …i hvor høj grad lokale foreninger forsøger at tilpasse sig ændringer i 

danskernes hverdagsliv og idrætsvaner (givetvis store forskelle). 

 

 …hvilke konsekvenser disse forsøg på tilpasning har for foreningens 

tilskrevne kvaliteter og værdier (som vi i øvrigt også faktuelt ved 

meget lidt om rent forskningsmæssigt). 

 

 …hvordan fremtiden vil være for foreningsidrætten afhængig af, 

hvordan den vælger at agere i den nuværende situation. 
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Status på viden 

 Vi ved dog fra praksis og nogen forskning…: 

 

 …at der er mange gode eksempler på foreninger, som har fået mange 

nye medlemmer ved at tage fleksible træningsformer op (fx Zumba, 

løb, fitness, …). 

 

 …at selve foreningsrammen ser ud til at fremme sociale relationer og 

tilfredshed sammenlignet med samme aktivitet organiseret 

kommercielt (case: foreningsfitness). 

 

 …at der er både ”medlemmer” og ”kunder” i foreninger, men at 

foreningsstørrelse og aktivitet spiller en vigtig rolle for især de sociale 

relationer og dele af medlemmernes engagement i foreningens liv. 
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Diskussionsspørgsmål 

Den principelle diskussion: 
 

”Er det efter jeres mening foreningsidrættens opgave at tilpasse sig ændringer 

i danskernes hverdagsliv og idrætsvaner? Hvorfor (ikke)?” 

 

Den praktiske diskussion: 
 

”Hvordan mener I, at foreningsidrætten bør agere i henhold til de beskrevne 

udfordringer, herunder ændringerne i danskernes hverdagsliv og idrætsvaner?” 

 

Den perspektiverende diskussion: 
 

”Hvilke langsigtede konsekvenser (positive og negative) tror I det vil have for 

foreningsidrætten, hvis foreningerne i højere grad begynder at agere som 

aktører på et ”marked for idræt”? 

 

 Karsten Østerlund 18 



Delkonklusion 

 Danskernes hverdagsliv og idrætsvaner er og har været under forandring 

 Fleksibilitet 

 Nye fællesskabsformer 

 Kommercialisering 

 

 Foreninger sættes i stigende grad under pres fra idrætsorganisationer, stat 

og kommuner for at udvikle deres aktivitetsudbud (i retning af markedet 

for idræt og til gavn for specifikke målgrupper, som foreningen i dag har 

mindre godt fat i). 

 

 MEN vi ved endnu meget lidt om: 

 Hvor meget der reelt sker i foreningerne. 

 Hvad de langsigtede konsekvenser vil være. 

Karsten Østerlund 19 



FORENINGSIDRÆTTENS 

INSTRUMENTALISERING 

Tema 2 
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Instrumentalisering 

 Definition: at bruge noget som et instrument i en bestemt sammenhæng. 

 

 Relevans for idrætsforeninger: 

 

 Pres fra idrætsorganisationer for udvikling i forening 

 

 Øget brug af statslige puljer, som foreninger kan søge 

 

 Øget brug af projektstøtte til at fremme kommunale interesser 

 

 Øget brug af partnerskaber 
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Kommuner har store forventninger 

 I kommunerne er der en stærk tro på, at det civile samfund kan hjælpe 

med at løse den nye kommunale forpligtelse vedr. forebyggelse og 

sundhedsfremme, bl.a. i form af: 

 

 frivilliges involvering i kommunale opgaver 

 

 partnerskaber mellem foreninger og kommunale institutioner 

 

 

 MEN interessen er tilsyneladende mindre gensidig… 
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Kommuner har store forventninger, 

foreninger er mere skeptiske!  
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Flere aktiviteter for særlige grupper 
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Kommunen som sejrherre?  

Der bliver flere samarbejdsrelationer 
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Typer af samarbejdsrelationer: 

Offentlig-frivillig 

 Med inspiration i legeteorien… 

 

1. Parallel leg 

 

2. Rolleleg 

 

3. Organiseret leg 

 

 

…Og påstanden er så (hvilket underbygges af bl.a. det øgede antal 

samarbejdsrelationer vist på forrige slide), at der bliver mere rolleleg og 

mere organiseret leg. 
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1. Parallel leg 

Kendetegn ved parallel leg… 

 

 Foreningerne og de frivillige byder sig til med en mangfoldighed af 

aktiviteter og tilbud, som ’velfærdstrængende’ danskere efterspørger. 

 

 Foreningernes force er, at tilbuddene som regel er billigere end de 

kommercielle tilbud og mindre påtrængende end offentlige evidens-

baserede tilbud (’vi ved, hvad der er godt for dig’). 

 

 Den er er klar opdeling mellem den offentlige og den frivillige sektor. Hver 

sektor gør sit – parallelt uden meget samspil. 
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2. Rolleleg 

Kendetegn ved rolleleg… 

 

 Foreningerne lægger sig i slipstrømmen af den statslige velfærds- og 

sundhedslogik. 

 

 De foreninger og institutioner, der har interesse for det, byder sig til og 

indgår aftaler med kommunen om aktiviteter for grupper, som det 

offentlige etablerer særlige programmer for. Ofte i form af partnerskaber 

mellem foreninger og kommunale institutioner. 

 

 Foreningerne vil i højere grad være integreret i løsningen af offentligt 

definerede velfærdsopgaver. 
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3. Organiseret leg 

Kendetegn ved organiseret leg… 
 

 Her er staten og kommunen, der ’organiserer’ legen. 

 

 Støtten gives til foreninger og frivilligt arbejde, der fremmer politiske 

målsætninger og den kommunale opgaveløsning. 

 

 Kommunen vil stille krav til både aktiviteter, der skal være evidens-baseret, 

og medarbejderne, der skal være uddannet på området. En konsekvens af 

dette er større professionalisering – såvel i faglig som økonomisk forstand 

– i foreningen. 

 

 Til gengæld vil foreningen også tage sig betalt for denne opgave. Noget for 

noget. 
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Forklaringer på øget samspil 

Relevante forklaringer på det øgede samspil: 

 

 Økonomisk pressede kommuner. 

 

 Større kommunale enheder => Større kommunal faglighed på 

idrætsområdet (bl.a. flere akademikere i forvaltningen). 

 

 Større vægt på idrættens nytteværdi (sundhed, integration, …). 

 

 Skifte fra folkeoplysningsideal med vægt på selvstyre og brugerdemokrati 

til New Public Management-logik med sigte på en fleksibel, 

resultatorienteret og effektiv offentlig sektor – ”value for money”. 

Karsten Østerlund 30 



Erfaringer med projekter 

De ”kedelige” erfaringer fra mange evaluerede projekter: 
 

1. Det lykkes sjældent at nå de opstillede mål for rekruttering af fysisk 

inaktive, overvægtige, socialt udsatte eller andre målgrupper i fokus for 

projekterne.  

2. Det er svært at påvise, at målgruppen (fx fysisk inaktive og svært 

overvægtige) har opnået en væsentlig effekt af deltagelsen i de fysiske 

aktiviteter (fx øget fysisk aktivitet, vægttab mv.).  

3. Mange projekter stopper, når bevillingen fra den statslige pulje, fonden 

eller en anden ekstern kilde hører op, og erfaringerne fra projekterne 

forsvinder hurtigt.  

4. Det tilstræbte partnerskab mellem idrætsforeninger og kommunale 

institutioner, som har kendetegnet de fleste af de evaluerede projekter, 

kommer sjældent til at fungere som tilstræbt.  
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Partnerskab med frivillige foreninger 

 Partnerskabet… 

 

 …skal helst give mening ift. foreningens eksisterende formål, 

værdigrundlag og aktiviteter 

 

 …bæres ofte af enkelte frivillige og opfattes ikke som en del af 

foreningens kerneydelser – især hvis ovenstående ikke er opfyldt 

 styrke => motiverede frivillige, stærke personlige relationer 

 svaghed => personafhængighed, skrøbelighed ved frafald 

 

 …skal bygge på gensidig respekt for de forskellige logikker, der findes i 

henholdsvis den offentlige og den frivillige sektor (næste slide) 
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Potentielle udfordringer: 

Forskellige sektorer, forskellige logikker 

Frivillige foreninger Kommunale organisationer 
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Fleksibilitet            Lyst 

      Fritid og frivillighed 

              Uformelle arbejdsgange 

Fokus på aktiviteter                

               Hurtige beslutninger 

         Fællesskab og gensidighed 

 

  

                    Bureaukrati 

Arbejdstid 

                      Formalisering               
Hierarki 

    Pligt                     Regler 

                           Dokumentation 

   Fokus på resultater           

Bevidsthed om – og respekt for – denne forskellighed er helt afgørende! 



Diskussionsspørgsmål 

Med fokus på erfaringsudveksling 

 

”Hvordan stemmer jeres hidtidige erfaringer med det offentlige-frivillige 

partnerskab sammen med den præsenterede forskning?” 

 

”Hvad fungerer særligt godt/dårligt i jeres nuværende partnerskabsprojekt 

(med fokus på samspillet mellem offentlige organisationer og frivillige 

foreninger)?” 

 

”Hvad tror I der skal til for at opnå succes med offentlige-frivillige 

partnerskaber?” 
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”Fremtidens forening” 

 Er som nævnt i et krydspres: 
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Ændringer i 

danskernes 

hverdagsliv og 

idrætsvaner – 

nye 

medlemsgrupper 

vs. 

”Kerneydelser” over for medlemmerne 

Ønske om øget 

samarbejde 

(herunder 

partnerskaber) 

med bl.a. 

kommunale 

organisationer 



”Fremtidens forening” 

Krydspresset udfordrer ”fremtidens forening”, bl.a. ift.: 

 

 Inklusion af nye medlemsgrupper (fx motionsuvante, vanskeligt stillede, …) 

 

 Klientgørelse af medlemmer – også en udfordring for frivilligheden(?) 

 

 Øgede krav om faglighed i ledelsen (dialog/projekter med kommunen) 

 

 Organisationsmæssigt flere foreninger i foreningen (evt. ansat projektleder) 

 

 Større kommunal afhængighed => 

 Potentielt mindre autonomi 

 Større legitimitet i kommunens øjne 
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Udfordret pluralisme? 
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Større differentiering 

 Formentlig et foreningsliv i flere tempi: 

 

1. Flere små aktivitetsforeninger 

 Fokus på kerneydelsen – aktiviteten rettet mod medlemmerne 

 Udelukkende/altovervejende frivilligt 

 

2. Flere store lokal- og serviceforeninger 

 På den ene side: Fokus på kerneydelsen – aktiviteten rettet mod medlemmerne 

 På den anden side: Ønsket om at være forening for (lokal)samfundet 

 Pres for professionalisering, herunder aflønning, for at opnå større pålidelighed 

 

 I hvert fald kan vi se, at der bliver stadig større differentiering i 

populationen af idrætsforeninger – flere helt små og flere helt store 

foreninger, men til gengæld færre mellemstore foreninger. 
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Mindre vægt på værdier og kvaliteter 

Herved skal forstås de værdier og kvaliteter, som foreningslivet 

traditionelt er blevet tilskrevet, herunder: 

 

 Social kapital forstået som samarbejde og tillid i et lokalsamfund 

 

 Demokratisk potentiale: 

 Skoler i demokrati 

 Bindeled mellem borgere og det politiske system 

 

 Skoler i aktivt medborgerskab, bl.a. gennem frivilligt arbejde 

 

 Social integration af individer i samfundet gennem foreningens fællesskaber 
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Diskussionsspørgsmål 

Perspektiverende spørgsmål 

 

”Er I enige i de opstillede fremtidsscenarier for ”fremtidens forening”?” 

”Hvorfor (ikke)?” 

 

”Hvilke konsekvenser tror I det vil have for foreningslivets tilskrevne værdier 

og kvaliteter (demokratisk potentiale, forpligtende fællesskaber, frivilligt 

arbejde, …), hvis vi får flere af de større lokal- og serviceforeninger?” 

 

”Er foreningsformen i bund og grund en forældet måde at organisere idrætten 

på, som ikke passer ind i det samfund, vi lever i i dag?” 

”Hvorfor (ikke)?” 
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Opsamling 

 Foreninger i krydspres: 

Medlemmernes interesser og traditionelle kvaliteter og værdier 

vs. 

Ændringer i danskernes hverdagsliv og offentlige forventninger 

 

 Et spørgsmål om foreningslivet kan, vil og med hvilke konsekvenser (der er 

tale om et valg, som dog også er afhængig af offentlige støttetiltag). 

 

 Vi mangler forskning på området. 

 

 MEN diskussionen er højaktuel og de erfaringer der gøres essentielle, for 

der iværksættes pt. mange initiativer, som udfordrer og udvikler foreninger! 
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Tak for opmærksomheden! 

 Spørgsmål, kommentarer eller lign. 
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