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Sammandrag 

Lissabonfördraget (2009) gav EU kompetensen att skapa en unionstäckande sportpolicy. Denna 

policy gjorde det möjligt att kunna reglera europeiska och internationella idrottsförbunds 

uppbyggnad och transparens. En viktig orsak till att införa policyn var att minska risken för 

korruption. Genom unionens fastställande av tio principer inom good governance i sport, 

innehållande riktlinjer för bland annat transparens och demokratisk process, förväntades den 

europeiska idrotten nå en positiv utveckling. Vid en analys av de båda rapporterna                 

Sports Governance Observer (SGO) från 2015 och 2018 framkom dock att så inte blev fallet. 

Syftet med den här studien har varit att analysera orsaken till en försämring av SGO:s 

indexvärde inom good governance i sport under de senaste åren. För att göra detta har det varit 

intressant att utgå från två frågeställningar vilka analyserar vad det är som orsakat denna 

försämring samt vilka faktorer som varit drivkraft i denna process. 

Det empiriska materialet har huvudsakligen bestått av de båda SGO-rapporterna men har 

kompletterats med lämpliga artiklar inom huvudområdet. Detta för att urskönja drivkrafterna i 

förändringsprocessen. Undersökningen har utförts genom en kvalitativ textanalys av 

rapporterna och tillhörande artiklar. Då förändringsprocessen legat i fokus har jag använt mig 

av en diakronisk analysmetod vilken objektivt fångar förändringar över tid. Analysen har gjorts 

i ljuset av ett teoretiskt ramverk bestående av EU:s principer inom good governance i sport 

samt dess definition av begreppet good governance. 

Resultatet visade att alla de internationella idrottsförbunden haft ett sjunkande indexvärde inom 

good governance under de senaste åren. Framförallt visade det sig att graden av transparens 

och demokratisk process mellan 2015–2018 sjunkit inom förbunden. Transparensen var dock 

det område som procentuellt minskat mest vilket vid en närmare analys går att härleda till 

idrottsförbundens informationskultur. Det är framförallt avsaknaden av en tydlig transparens 

som sänkt SGO:s indexvärde. 

Slutsatserna visar att det som har gjort att en förändring mellan 2015–2018 har kunnat                

ske är avsaknaden av publicerade styrelsebeslut, arbetsplaner och ekonomiska transaktioner.               

De faktorer som har varit drivande i denna process är EU:s låga expertis på huvudområdet, 

good governance unga ålder inom idrotten samt spänningen mellan NPE och MPE vilket har 

bidragit till en identitetskris inom unionen. 

Nyckelord: EU, good governance, sport, korruption, transparens, demokratisk process
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

På vilket sätt och inom vad skall den Europeiska Unionen (EU) få bestämma? EU:s kompetens 

är ett ständigt återkommande ämne på den nationellas såväl som på internationella politiska 

agendan. Historiskt sett står det klart att EU:s institutionella uppbyggnad och lagreglering är en 

s.k. sui generis organisation d.v.s. en organisation av eget slag. Dess säregna karaktär försvårar 

emellertid debatten kring dess kompetensområde. EU:s identitet är en ständigt återkommande 

fråga, särskilt inom nya områden av den interna marknaden. I vilken mån ska EU även verka 

internationellt, och hur skapar men störst positiv förändring?  

Genom Lissabonfördraget år 2009 fastställdes artikel 165 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt (FEUF). EU gavs kompetensen att genom sina institutioner arbeta fram en policy 

för den europeiska sporten. Sport är i sig ett brett begrepp och en spill over- effekt till 

närliggande områden var emellertid oundviklig. Den utökade kompetensen påkallade en långt 

gående budget vilken var tvungen att överlappa med både träning, utbildning och 

organisationsuppbyggnad för att kunna verka harmoniskt. Den europeiska kommissionen 

tillsammans med dess Directorate- General for Education and Culture (DG EAC) kom fram till 

att programmet Erasmus + (EU:s program för utbildning, ungdom och idrott i Europa) var rätt 

verktyg för EU:s nya sportpolicy att nå ut till unionens medlemmar (García, et al., 2018, p. 24). 

Projektet är en del i Europa 2020-strategin samt EU:s utbildningsstrategi vilka arbeta med 

tillväxt, sysselsättning, social rättvisa och inkludering (Europeiska Kommissionen, 2019). 

Målet med EU:s sportpolicy var från början att utveckla en europeisk dimension av sport med 

transnationella utbildnings- och idrottsorganisationer. En övergripande strategi för en väl 

fungerande europeisk idrott påkallade homogeniserande åtgärder. Redan 2007 skapade 

Kommissionen ett program (White Paper on Sport) innehållande 53 normgivande punkter vilka 

förväntades skapa förutsättningar för en självreglering av idrottsorganisationer. Med 2009 års 

Lissabonfördrag och dess stödjande kompetens inom den europeiska idrotten lyftes områden 

kring good governance i sport vilket förväntades spela en betydande roll för att stärka idrottens 

organisationer. Förväntningarna var även att EU genom sin normativa makt skulle kunna sprida 

normer och värderingar även internationellt. Projekt inom detta område finansieras från 2016 

genom Play The Game (Internationellt kommunikationsinitiativ för idrottens etiska och 

demokratiska grund) av Erasmus+ (Europeiska Kommisionen, 2019). 
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Good governance har sedan början av 2000-talet florerat inom de flesta politiska 

organisationsområden. Fenomenet förväntas bland annat prägla organisationers uppbyggnad, 

etiska och moraliska förhållningssätt och transparens. Good governance i sport var något som 

förväntades homogenisera och öppna den europeiska och internationella idrotten, vilken 

ståendes på specifika moraliska grunder skulle kunna utvecklas både nationellt och 

internationellt. Nedan följer de projekt och arbetsplaner som banat väg för EU sedan 2007, då 

med en starkare prägel sedan 2009: 

• White paper on Sport (European Commission 2007) 

• Communication ‘Developing the European Dimension in Sport’ (European 

Commission 2011) 

• Work plan on Sport 2011–2014 (Council of the European union 2011) 

• Work plan on Sport 2014–2017 (Council of the European union 2014) 

(Geeraert & Drieskens, 2017) 

I EU:s Work plan on Sport 2011–2014 tillsattes en expertgrupp på good governance vilken tog 

fram ett underlag för tio stycken good governance- principer inom sport. Principerna som 

godkändes 2013 utgår från FEUF:s artikel 165 och är utformade som rekommendationer.         

De tio principerna opererar inom olika områden och är ämnade för nationella regeringar            

och idrottsorganisationer. Huvudfokus ligger dock på gräsrotsorganisationer, nationella 

sportrörelser samt europeiska och internationella idrottsförbund. Principerna har skapat en         

ny agenda med ett nytt mål om hur EU vill att idrott skall utvecklas och förvaltas (Europeiska 

Kommissionen, 2019). 

Det har sedan införandet av dessa principer gjorts två undersökningar på området sports 

governance grundat på teorin om good governance, en 2015 och en 2018. Resultatet från      

dessa rapporter går att analysera för att nysta ut vad det är som förändrats under åren samt     

vilka faktorer som bidragit till förändringen. 

Mot denna bakgrund har jag gjort en kvalitativ textanalys på rapporterna Sports Governance 

Observer (SGO) (projekt med syfte att identifiera riktlinjer och analysera good governance 

inom idrottsorganisationer) 2015 och 2018. Jag har även använt mig av utvalda artiklar inom 

huvudområdet samt inom EU:s identitet mellan normativ- och marknadsmakt. Detta för att 

belysa vad förändringen beror på samt vilka de viktigaste bidragande faktorerna till förändring 

är. 
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1.2 Problembild 

Idrott ses som en stor tillgång och en viktig del i ett samhälle, även inom EU där den spelar en 

allt större roll än tidigare, både normativt och deskriptivt. Kanske är det extra viktigt just idag 

att skapa ett fungerande idrottslandskap med demokratiska processer, integrerande verkan och 

gränslöshet som både konkret och normativt kan bidra till samhället. EU:s inträde på den 

idrottsliga arenan genom Lissabonfördraget 2009 har inte bara skapat stora möjligheter utan 

även ett stort ansvarsutkrävande från unionens sida. Att skapa en policy som genom ökad 

transparens kan motverka korruption innehållande doping etc. är en stor och således svår 

uppgift. Detta särskilt då unionens kompetens fastställdes som stödjande och subsidiarite-

tsprincipen är gällande samt att unionens interna sammanhållning många gånger är svag.   

Skapandet av de tio principerna inom good governance i sport 2013 blev en ram inom vilken 

unionen förväntas bygga och styra idrottens organisationer. Sedan principernas tillkomst har 

det gjorts två studier på good governance i sport, en 2015 och en 2018, vilka belyser de 

förekommande riktningarna inom sagda område. Resultatet visas i ett index av good 

governnace innehållande fyra olika områden. EU:s arbete och implementering av de                    

tio principerna inom sport har förväntats förbättra internationella idrottsorganisationers 

transparens och demokratiska uppbyggnad. Vid en jämförande analys av dessa studier står det 

klart att index för good governance i sport har sjunkit inom internationella friidrottsförbundet 

(IAAF) såväl som inom internationella fotbollsförbundet (FIFA), något som är värt att 

uppmärksamma. 

Det är dock inte bara idrottens stora förbund som bidragit till nedgången av det uppsatta 

indexvärdet. Underliggande förbund bidrar även de till det sjunkande värdet. EU som politisk 

och ekonomisk stormakt borde emellertid, trots principernas relativt svaga karaktär, genom 

olika regleringar inom EU kunna svara för en positiv utveckling. Detta tack vare sin stora 

normativa- och marknadsmakts identitet vilka kan påverka internationella idrottsförbund. 

Det är mot den här bakgrunden intressant att undersöka vad försämringen av indexvärdet inom 

good governance i sport beror på. Samtidigt som det är intressant att undersöka vad det är som 

gjort att en förändring kunnat ske är det även intressant att genom en kvalitativ textanalys  

identifiera vilka faktorer som agerat motor i  denna process. Jag anser den här studien viktig då 

idrotten innehar ett stort normativt- och inre marknadsvärde och kan med legitima processer 

agera verktyg för integration och bidra till en högre grad av demokrati. Genom studien vill jag 

med hjälp av rapporterna SGO 2015 och 2018 undersöka varför EU med dess good govenance-

principer inom sport inte kunnat motverka en nedgång av SGO:s indexvärde. 
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1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien är att analysera orsaken till en försämring av SGO:s indexvärde 

inom good governance i sport under de senaste åren. 

En vidare förklaring av ovanstående syfte behövs emellertid göras. För att uppfylla syftet 

intresserar jag mig för vad som orsakat en försämring samt vilka faktorer detta går att         

härleda till. Orsaken består alltså av två delar. En faktor ger emellertid en förklaring till de delar 

och områden som orsakat en förändring. Återigen, vad som skapat en försämring samt           

vilka faktorer det är som varit drivande i processen är därför intressant att undersöka.          

”Vilka” ger således svar på varför detta ”vad” har kunnat ske. Angreppssättet mynnar således i 

följande två frågeställningar: 

1. Vad är det som har gjort att en försämring av SGO:s indexvärde inom good governance 

i sport mellan 2015–2018 har kunnat ske? 

2. Vilka är de viktigaste faktorerna som mellan 2015–2018 varit motorn i försämringen av 

SGO:s indexvärde inom good governance i sport? 

Faktorerna i frågeställning 2 blir således den övergripande och mer objektiva analysen, motorn 

i själva förändringen, medan ordet vad i frågeställning 1 undersöker de mer konkreta områdena 

som skapat en försämring.  

1.4 Avgränsning 

Den här studien fokuserar på att genom en analys av det Erasmus +-finansierade projektet SGO 

2015 och 2018 urskönja vad och vilka faktorer som går att härleda till dess sjunkande 

indexvärde. Analysen kommer filtreras genom EU:s principer inom good governance i sport. 

Studien är även avgränsad till ett noggrant urval av vetenskapliga artiklar på huvudområdet. 

1.5 Disposition 

I kapitel 2 presenteras vilket empiriskt material och tidigare forskning studien utgår från. 

Kapitel 3 presenterar de utvalda metoderna och det angreppssätt jag har valt att använda under 

studiens gång. Kapitlet inkluderar en kritisk reflektion av metodval samt dess påverkan på 

studiens validitet och reliabilitet. Vidare presenteras studiens teoretiska ramverk innehållande 

ingående begreppsbeskrivning och definition. Resultatet av studien presenteras i kapitel 5 vilket 

ligger till grund för den anslutande analysen i kapitel 6. Studien fortsätter med slutsatser vilka 

svarar på frågeställningarna och uppfyller syftet. I kapitel 8 belyser jag mitt originella arbete 

genom en bredare diskussion och påvisar med detta vad mitt nya bidrag till vetandet innefattar.        
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2 Material och tidigare forskning 

2.1 Inledning 

Materialet är noga utvalt för att kunna återkoppla till både syfte och problemställning samt för 

att slutligen kunna besvara de två uppställda frågeställningarna. Problemområdet är hämtat från 

de två rapporterna som nedan presenteras. Med hjälp av dessa kommer studien kunna besvara 

frågeställning 1 och med hjälp av liknande studier på området besvara frågeställning 2.       

Nedan följer en presentation av insamling och tillvägagångssätt av material samt materialens 

validitet och reliabilitet. Det här kapitlet kommer även utöver materialpresentation presentera 

tidigare forskning vilken lägger en grund till studiens analys och slutsats. 2.2 presenterar det 

material jag använder mig av för att svara på frågeställning 1. Artiklarna i 2.4, då framförallt 

A. Geeraert & Drieskens (2017) artikel om spänningen mellan NPE och MPE, använder jag till 

stöd för att besvara frågeställning 2. 

2.2 Material  

Sports Governance Observer (SGO) är namnet på en återkommande rapport skapad av det 

internationella kommunikationsinitiativet Play the Game. Det är med dessa rapporter som jag 

senare kan besvara frågeställning 1. Rapporterna undersöker med hjälp av utvalda variabler 

vilken grad av good governance i sport europeiska och internationella idrottsförbunden besitter. 

Utifrån de fyra huvudområden tar studien fram ett så kallat SGO-index, ett medelvärde på 

graden av good governance i sport. Definitionen av det sistnämnda begreppet hämtas, både av 

mig och rapportens författare, från EU:s tio uppställda principer inom good governance i sport 

(Expert Group "Good Governance", 2013). Rapporterna ger en god översikt över landskapet av 

idrottslig organisationsuppbyggnad både i Europa och internationellt. Att de olika projekten 

finansieras av EU:s utvecklingsprogram Erasmus + gör de slutgiltiga rapporterna relevanta i 

allra högsta grad.  SGO har fastställts 2015 och 2018 och studierna har fått olika resultat vilket 

lämnar en spänning värd att undersöka. Angreppssättet är en jämförande kvalitativ textanalys 

(se 3.2) med en ständig underton av diakronisk analys. Det är emellertid ur SGO-rapporterna 

jag plockat huvuddelen av min tidigare presenterade problembild. Rapporterna innehåller även 

en rad framställda resultat vilka jag, genom mitt metodval och analys av tidigare forskning, 

sållat ut de viktigaste delarna ur. Stor del av resultatet är således inte mitt egna verk, men har 

under analysdelen tillsammans med tidigare forskning tjänat sitt till för att bidra med ett nytt 

vetande på huvudområdet. 
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2.3 Datainsamling 

Efter att ha bestämt good governance i sport utifrån EU som grund för studien fanns det en 

relativt snäv data att söka efter. Valet av teori gjordes först då detta tvingade mig att på ett så 

opartiskt sätt som möjligt söka efter empiriska data. Skulle jag gjort tvärtom hade jag kunnat 

applicera en egen teori på det utvalda materialet och på så sätt bädda för en alltför subjektiv 

studie. Valet att benämna detta för datainsamling och inte för urval är medvetet. Detta för att 

poängtera att valet av data inte varit ett slumpmässigt urval där jag t.ex. tagit var tredje artikel 

på bestämt ämnesområde. Den insamlade data är noga vald för att matcha både syfte och 

frågeställning samt för att generera en så generell slutsats som möjligt. 

Materialet är således vald utifrån en forskares perspektiv, så objektivt som möjligt för att 

motverka återkommande systemfel under studiens gång. Analysen är inte baserad på någon 

personlig värdering utan är även denna skapad utifrån ett så objektivt plan som möjligt.              

De personliga värderingarna tillskrivs den avslutande diskussionen. 

2.4 Tidigare forskning 

Då teorin om good governance är förhållandevis ny så har begreppet, trots EU:s intåg i på 

området, ännu inte blivit fylld med sin slutgiltiga innebörd. Governance har i mångt och mycket 

en definition om att vara något statligt, detta t.ex. i form av vår regering med sina institutioner. 

Då good governance inom den grundläggande statliga innebörden är under utveckling finns det 

därför ett begränsat material på just good governance in sport. Ett fåtal studier har dock gjorts 

och allt fler institutioner lyfter teorin i sitt arbete inom idrotten. 

Den tidigare forskningen som nedan presenteras har emellertid mynnat i att utveckla SGO som 

ett verktyg till att belysa problem inom europeisk och internationell idrott. SGO har genom 

finansiering av Erasmus + blivit den ledande studien inom sitt område. Att EU väljer att 

finansiera ett sådant projekt stärker rapportens normativa makt. Nedanstående forskning visar 

även en över lag problematiserande bild av hur idrottens styrning än idag ser ut. Med good 

governance som huvudteori har forskare försökt angripa dessa problem från olika vinklar. 

Garcia (2009) beskriver i sin artikel ”Sport governance after the White Paper: The demise of 

the European model?” vikten av att alla idrottsliga organ bör respektera och följa innebörden 

av de good governance- principer som finns. Garcia (2009) belyser även vikten av att frågan 

kring good governance in sport borde politiseras för att på riktigt kunna göra någon skillnad, 

något som EU sedan under de efterföljande åren gjorde med fastställandet av de tio principerna 

om good governance in sport. Studien ”The EU and sport governance, between economic and 
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social values”, även denna utförd och skriven av B. Garcia (2010), lyfter problematiseringen 

kring grunden av EU:s grundläggande intresse av att ge sig in i idrotten. Något som även        

idag går att ifrågasätta då agendan ständigt fylls med nya dopingskandaler och andra 

korruptionsbrott. Garcia var under början av 2000-talet en flitig debattör och agendasättare 

inom frågor kring good governance inom den europeiska sporten, en pionjär som betytt mycket 

för dagens studier. 

A. Geeraert, även grundare och författare till Sports Governance Observer, har riktat in sig på 

att förbättra sportens legitimitet genom att definiera och lyfta frågan kring good governance.       

Geeraert (2014) analyserar på vilket sätt EU:s policy-skapande inom sport bör se ut för att 

kunna åstadkomma en genomgående legitimitet. Han förklarar detta genom att teoretisera och 

dela upp legitimiteten i en input och en output- del. Geeraert har varit grundare till många av 

de variabler man använder för att definiera good governance i sport än idag. Ytterligare en 

artikel av Geeraert (2017) belyser en friktion mellan de som förespråkar EU som en normativ 

makt (Normative Power Europe) och den nyare liberala inriktningen vilken ser EU endast som 

en stor marknadsmakt (Market Power Europe). Genom sin narrativa modell förklarar Geeraert 

och Drieskens att Herkules kunde undvika ett hemskt öde genom att föra två stora floder 

samman, något som de också belyser är viktigt att göra med de tudelade åsikterna kring EU:s 

identitet och verkan (Geeraert & Drieskens, 2017, p. 90). 

Garcia & Meier (2017) belyser problemet med EU:s identitet och förmåga till reglering av stora 

idrottsorganisationer. Här beskrivs EU:s normativa makt över internationella fotbollsförbundet 

FIFA, vilket är en tillgång för hela unionen då Europa är fotbollens epicentrum. Bristen på en 

stark identitet menar författarna ligger unionen i fatet då EU inte kan ”tala med en röst” mot 

idrotten, en röst innehållande en starkt sammansvetsad policy och med nya juridiska verktyg 

för motverkandet av såväl korruption som match-fixning (Garcia & Meier, 2017, p. 863). 

2.5 Materialdiskussion 

Studietidens relativt korta omfång gjorde att en kvalitativ textanalys av SGO-rapporterna och 

utvalda artiklar till det mest logiska valet. Problemet jag ser med denna sortens metod och 

angreppssätt är att jag som ”forskare” analyserar verkligheten genom att studera något som       

är skrivet av en person som redan varit närmare verkligheten än mig. Jag studerar alltså 

verkligheten genom en konstlad och kanske vinklad bild av verkligheten inom good  

governance i sport. För att komma ett steg närmare denna ”riktiga” verklighet inom  

huvudområdet skulle en intervjuform varit den allra bästa metoden. Noga utformade frågor och 



11 

 

med ett väl genomtänkt utförande intervjua personer inom olika sektorer skulle bädda för en 

mer verklighetsöverstämmande studie. Andra kvalitéer på mig som ”forskare” sätts emellertid 

på prov under en studie av denna form. Inblicken i kärnan av good governance i sport hade 

oavsett vid en något sånär bra genomförd studie mynnat i tungt vägande och autentiska resultat. 

Även en enkätstudie hade kunnat vara lämplig, men riskerar att falla på ett högt bortfall. 

Chansen är dock att jag med denna metod kunde ha fått ett mer generaliserande resultat som 

inte bara skulle stämma överens med åsikter från en viss slags tjänsteposition, utan även få 

inblick i vad den stora massan anser ha blivit ”bad” inom good governance i sport. Ytterligare 

en kritik mot valet av artiklar inom huvudområdet är att forskningen om good governance i 

sport endast utförs av få personer inom få forskningssäten. Genom analysen av de utvalda 

artiklarna är risken att jag får liknande resultat och då inte bidrar med några större upptäckter. 

Forskningen går m.a.o. runt i en cirkel. Vid ett eget insamlande av material t.ex. genom 

intervjuer är det större chans att faktiskt kunna fånga upp något nytt. 

Den diakrona analysen har till viss del tjänat sitt till i att försöka analysera och återskapa en 

process över tid. Mitt material och min metod är emellertid svåra delar att sammanfoga.          

Den diakrona metoden hade på ett mer lämpligt sätt framhävts och uppfyllt sitt syfte vid en, 

tidigare diskuterad, studie i intervjuform. En kvalitativ textanalys ger upphov till en relativt 

endimensionell bild då den skapas av endast en författare. Vid en analys av flera intervjuer  

hade jag kunnat ställa frågor som kunnat ge en större och mer välutformad bild av 

förändringsprocessen.               
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3 Metod 

3.1 Inledning 

Det här kapitlet presenterar valet av metoder och angreppssätt av studiens huvudområde. Det 

dryftas kring den kvalitativa textanalysen och den diakroniska analysmetoden, vilka det också 

förs en kritisk diskussion om. Kapitlet presenterar också en diskussion kring materialets och 

metodernas grad av validitet och reliabilitet.   

Jag valde att göra en kvalitativ analys för att verkligen kunna gå på djupet av textens verkliga 

innebörd. Inom t.ex. innehållsanalyser skiljs kvantitativ och kvalitativ analys åt där den 

förstnämnda varianten är den vanligast förekommande. Innehållsanalys används med andra ord 

främst inom analyser med ett tillvägagångssätt som består av att kvantifiera (Bergström & 

Boréus, 2012, p. 50). Den kvalitativa textanalysen är ett effektivt redskap för att analysera en 

texts underliggande innebörd, vilket kan belysa den huvudsakliga fokusriktningen inom de 

utvalda rapporterna. Resultatet från den första delen, då varje rapport analyseras var för sig, 

lägger grunden för den slutliga jämförande analysen och slutsatsen vilka återkopplar till syftet. 

Den kvalitativa analysen går hand i hand med den diakroniska analysen för att skapa en så 

verklighetsöverstämmande bild som möjligt. Den kvalitativa textanalysen är den övergripande 

medan den diakroniska ligger i bakgrunden och påminner om vad det är som skall undersökas. 

Det är med andra ord inte en, vad som brukar kallas, en mekanisk-deterministisk världsbild jag 

vill frambringa och analysera, utan snarare en holistiskt mer helhetsbetonande bild (Von 

Wright, 1986, p. 10). 

3.2 Kvalitativ textanalys 

Valet av metod för studien grundas på rapporternas omfång och redan kvantitativa innehåll. 

Den kvalitativa textanalysen gör det möjligt att fånga in summan av dess olika betydelsefulla 

delar för att sedan sätta ihop dem till en ny helhet. Detta är ett prov på en del av den 

hermeneutiska cirkeln vilken förklarar att en viss del av en text måste sättas i kontext till 

helheten, samtidigt måste också helheten ta hänsyn till dess separata delar. Detta sammantaget 

är ett verktyg till en högre dimension av förståelse (Bergström & Boréus, 2012, p. 31).             

Viss information i de valda texterna kan även ligga gömda under ytan och kräver ett      

kvalitativt angreppssätt som tillsammans med den applicerbara teorin kan skönja textens kitt         

(Esiasson, et al., 2012, p. 210 & 223). Kvalitativ textanalys består inte endast av ett speciellt 

sätt att angripa ett material på, utan är istället ett samlingsnamn på kvalitativa studier av texter.  
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Med en systematisering går det att klargöra tankestrukturen i de utvalda rapporterna för att 

sedan kunna göra en jämförande analys av en eventuell förändring i det empiriska materialet. 

Metoden grundad i den hermeneutiska teorin bäddar för att studien kan tolkas på ett adekvat 

sätt genom en hypotesuppställning, vilken kan mynna i en generaliserande slutsats.                     

För att undvika att studien enbart skall bli en sammanfattning av vad det utvalda materialet 

handlar om är det viktigt att ställa ett antal frågor till texten. Esaiasson et al beskriver att 

frågornas primat inte går att överdriva, utan är synnerligen viktiga för att demontera texten till 

minsta beståndsdel. Fyndigt beskriver Esaiasson et al att ”det är du som berättar en historia 

med hjälp av texten, det är inte texten som berättar en historia för dig” (Esiasson, et al., 2012, 

p. 215), ett citat vilket lägger sig som en blöt filt över hela studieprocessen. 

3.3 Diakronisk analysmetod 

Vid en analys av ett fenomen över tid används allt som oftast antingen en synkronisk eller 

diakronisk analys. Båda används i tidsandan mellan två specifika tidpunkter, dock på olika plan. 

Den synkrona analysmetoden skapar en generaliserande bild av hur förändringen mellan de 

bestämda tidpunkterna ser ut (Hay, 2002, p. 144). Detta kallar Hay för en ”snapchot” (Hay, 

2002, p. 145) eller en bild, där ett objekt eller skeende plockas ur sin kontext och sammanhang 

för att i sin renaste form kunna analyseras. 

Mitt val av angreppssätt på mitt avgränsade område föll emellertid på den diakroniska 

analysmetoden. Denna metod rör sig på ett harmoniskt sätt mellan punkt A till C i tid och tar in 

helheten som sker mellan dessa punkter. Notera att tiden går mellan A till C vilket gör att den 

diakroniska metoden använder B som ett förklaringssätt till varför A tillslut blev C. Hay gör en 

kort definition av den diakroniska metoden som ”a diachronic analysis amphasises the process 

of change over time” (Hay, 2002, p. 148) vilket poängterar att det är processen i sig som 

undersöks och inte en utvald snapchot. Utvalda empiriska delar i en process går att lyfta för att 

få förståelse för vad den innehåller, något för att undvika en alltför flytande kartläggning av en 

redan svårdefinierbar process. 

Den diakroniska metoden hjälper mig i min analys av hur resultatet från SGO 2015 har kunnat 

ändras och resultera i SGO 2018. Metoden kommer inte bara att identifiera processen utan 

också hjälpa till att identifiera hur processen förändrats över tid. 

3.4 Reliabilitet och validitet 

Vikten av ett kritiskt förhållningssätt till sitt material och metod går inte att belysa nog. I mitt 

urval av material har jag ständigt återkommit till studiens syfte för att försäkra en hög grad av 
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validitet. Återkoppling har även kontinuerligt skett till Esaiassons et al bok Metodpraktikan: 

konsten att studera samhälle, individ och marknad (2012). Boken nämner de fyra begreppen 

äkthet, oberoende, samtidighet och tendens vilka har varit vägledande både under urval av 

material, metod och den senare analysen (Esiasson, et al., 2012, p. 279). Huvudmaterialet vilket 

består av två återkommande rapporter är finansierade av EU sedan 2016. Detta tillsammans 

med att båda är skrivna av samma person och även grundar sig på områden som tangerar mitt 

syfte stärker studiens validitet och reliabilitet. 

Metoderna är noga utvalda för att inom ramen för studiens omfattning skapa en så 

verklighetsöverstämmande bild som möjligt. Bredden av den kvalitativa textanalysen smalnas 

av och får tillsammans med den diakroniska analysmetoden en vass spets vilket gör det enklare 

att återkoppla till studiens syfte. Då materialet redan innehåller vissa uppställda resultat har det 

utifrån detta varit upp till mig att ur en forskares perspektiv analysera och dra slutsatser. Studien 

har även präglats av viljan till att uppnå en så hög grad koherens som möjligt, d.v.s. att ständigt 

återkoppla till studiens syfte för att skapa en röd tråd. I åtanke har även funnits tolkningens 

intersubjektivitet vilket lägger grunden till att forskare på liknande sätt ska kunna göra samma 

slags tolkning med samma resultat (Bergström & Boréus, 2012, p. 42). Viktigt har också varit 

att med hjälp av väldefinierade begrepp skapa ett så konkret teoretiskt ramverk som möjligt, 

vilket stärker både studiens koherens och intersubjektivitet.     

3.5 Kritiskt förhållningssätt av metodval 

Den kvalitativa textanalysen med rötterna i ett hermeneutiskt synsätt är som ovan förklarat en 

effektiv metod för att lyfta underliggande och för ögat osynliga innebörder. Den kvalitativa 

analysen kan i vissa fall fälla sig själv då det är mycket enkelt att analysera utvalda data för                      

subjektivt. Då kunskap och vetenskapen inom hermeneutiken filtreras igenom inkännande med 

målet att inte bara begripa, utan också förstå finns det en risk att filtret av forskarens egna 

erfarenheter ger vinklade resultat (Thurén, 2016, p. 103). Positivismen med sin empiriska 

kunskap filtrerade genom de fem sinnena och människans logik ger upphov, eller strävar efter, 

så säker kunskap som möjligt (Thurén, 2016, p. 21). Med detta synsätt blir kunskapen absolut 

och inte relativ vilket är en ytterligare kritisk infallsvinkel till den kvalitativa metoden. 

Den diakroniska metoden kan ställas i motsats till det synkrona perspektivet vilken genom att 

”ta en bild” av en process för att sedan analysera den agerar mer kvantitativt. Dessa två metoder 

skulle kunna ha kombinerats på ett effektivt sätt för att belysa verkligheten både med och utan 

dess kontext. Detta skulle höjt studiens reliabilitet ytterligare.   
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4 Teori 

4.1 Inledning 

I detta kapitel presenteras de teorier och begrepp som sedan kommer vara mitt verktyg att 

filterara mitt material genom. Detta lägger grunden för att få en tillräckligt vass spets på studien 

och det jag valt att analysera. De teorier jag funnit mest lämpliga är good governance                   

(in sport) och NPE samt MPE. Den förstnämnda teorin är ett verktyg för att kunna svara på 

frågeställning 1 och de andra två för att kunna svara på frågeställning 2. Good governance är 

en något flyktig teori men som med en konkret definition kan bidra till att lättare göra en analys 

och komma fram till vad det är som orsakat en försämring av SGO:s indexvärde. Efter en 

inledande definition av begreppet good governance följer en presentation av dess viktigaste 

delar. Urvalet av delarna har skett med hänsyn till SGO 2015 och 2018 års variabler samt EU:s 

principer inom good governance i sport. Slutligen presenteras teorierna NPE och MPE som 

plockas från tidigare nämnda artiklar. De båda teorierna ligger till grund för en spänning som 

kan besvara vilka faktorer som agerat motor i försämringen av SGO:s indexvärde.  

4.2 Good governance 

För att förstå vad good governance innebär är det viktigt att först förstå begreppet governance. 

Ett förtydligande är att government (regering) och governance inte har samma innebörd. 

Begreppet governance definierar inte ett objekt utan hur arbetsgången och beslutsprocessen 

inom en organisation ser ut. Med andra ord går det att definiera begreppet som skapandet, 

genomförandet och implementeringen av aktiviteter vilka stöds av gemensamma samhälleliga 

mål (Virtanen & Asaduzzaman, 2016, p. 2). Från början härstammar begreppet från processen 

inom politiska institutioner. Rothstein (2016) beskriver institutioners viktiga betydelse för 

skapandet av just governance (Rothstein, 2016, pp. 248-249) vilket kan härleda oss till EU:s 

beslutsprocess och definition av good governance. Good blir således kittet i begreppet 

governance vilket ger just governance sin legitimitet. Ett definierat begrepp kan agera en 

ledande norm för både det beslutsfattande organet (regering/riksdag i ett land och styrelse i en 

idrottsorganisation) och understående medlemmar/medborgare (Addink, 2019, p. 3). 

Redan i början av 1990-talet gjordes en definition av governance, en definition som fortfarande 

stämmer överens med dagens litteratur. Begreppet tolkas att gälla stora frågor av organis- 

atorisk och konstitutionell natur som kan agera bärare av regler för ett politiskt beteende.       

Governance understryker även samspel mellan beslutsfattande och underliggande aktörer och 

är av en snarare socialt byggd än godtycklig karaktär (Bratton & Hyden, 1992). 
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4.3 Vad gör governance ”good”? 

Det tidigare nämnda kittet i begreppet good governance är just det första ordet ”good” vilket 

ger governance en högre gard av legitimitet. Frågan att ställa är vad som definierar ordet good 

i detta sammanhang? Det sammansatta begreppet blir allt mer vanligt förekommande inom 

politik och har även spridit sig in i sportens värld. Därför är det mycket viktigt att ha en konkret 

definition av vad som gör governance ”good”. 

Likt många andra objektiva begrepp vilka beskriver en samhällelig process är också good 

governance i behov av det aktuella områdets kulturella, ekonomiska och religiösa kontext.  

Detta är något som försvårar en exakt definition av begreppet i fråga. Good governance 

teoretiska innebörd innefattar en administrativ effektivitet inom ett demokratiskt ramverk, 

något som konkret men även normativt kan bidra till resten av samhället. Detta innefattar en 

målmedveten administration med fokus på utveckling, människors livskvalitet och 

inkluderande i beslutsprocesser (Virtanen & Asaduzzaman, 2016, p. 6). Uppbyggnaden av en 

organisation bör alltså vara inriktad på medborgarens och individens bästa, med 

decentralisering som ett verktyg till medverkande i beslutsprocesser. En organisation bör även 

bestå av en byråkratisk uppbyggnad vilken kan öka graden av förutsägbarhet. Sist men inte 

minst är transparens i form av offentliggörandet av styrelsebeslut och ett tillhörande öppet 

medielandskap även viktiga delar som hjälper good governance att få mer konkret innehåll 

(Huque, 2001, pp. 1289-1297). Begreppet består med andra ord av en administrativ konkret del 

och en politisk del innehållande mer normativa värderingar. 

4.4 Good governance i sport 

Efter att EU:s Kommission tillsatt en expertgrupp på good governance, med sex medlemmar 

2012, fastställdes 2013 tio stycken principer inom good governance i sport. Med viljan                  

att definiera begreppet på en så detaljerad nivå som möjligt men samtidigt med en så hög 

flexibilitet som möjligt kom expertgruppen fram till följande: 

”The framework and culture within which a sports body sets policy, delivers 

its strategic objectives, engages with stakeholders, monitors performance, 

evaluates and manages risk and reports to its constituents on its activities and 

progress including the delivery of effective, sustainable and proportionate 

sports policy and regulation”. 

   (Expert Group "Good Governance", 2013) 
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Ovanstående definition är framtagen som en generalisering och sammanfattning av de tio 

principerna. EU:s storlek, befattningsområde och normativa makt gör att definitionen är en 

valid spegelbild av vad gemeneman kan väntas ha för uppfattning av good governance. 

Definitionen ger en bild av good governance som en ständigt pågående och heltäckande process 

vilken alltid är i behov av förbättring för att möta omgivningens intressen.  

4.5 Governance och transparens 

EU:s expertgrupp inom good governance i sport fastställde 2013 tio principer för att definiera 

vad just fenomenet good governance betyder för idrotten. En av dessa principer definierar 

transparens inom idrottsliga organisationer vilket är en princip som på många håll anses vara 

en av de viktigaste att ständigt förbättra (Duval, 2016). 

Princip nummer tio vid namn ”Accountability and Transparency” definierar EU:s syn på 

idrottsförbunds ansvar och transparens. Huvudområdet går dock att sammanfatta inom området 

transparens. Arbetet mot en högre grad av transparens definierar också begreppet i sig. 

Principen beskriver förbunds behov av att inrätta olika kontrollnivåer. Dessa kan vid en 

kontinuerlig förekomst säkerställa att olika organs befogenheter utövas på ett lämpligt sätt. 

Kontrollerna skall även belysa viktiga prestationsindikatorer vilka kan starta omfattande 

utvärderingsprocedurer som grund för ytterligare utveckling. Att som organisation anta 

kontrollsystem, dataskyddsstrategier och rapporteringskrav som också är homogeniserade med 

den nationella lagstiftningen är enligt principen ett måste. 

Liknande den svenska offentlighetsprincipen bör även finansiell information, också denne 

grundad på nationella lagstiftningen, ställas allmänheten, ledamöter och andra intressenter till 

förfogande. Informationen bör även fastställas och analyseras i en årlig rapport om 

organisationens verksamhet. Den finansiella informationen skall även innehålla en 

dokumentation om vilka ekonomiska transaktioner som ägt rum under ett verksamhetsår. 

Exempelvis aktivas lön och andra ekonomiska arvoden. Information kring en organisations 

ekonomiska riktlinjer och övergripande policy bör kommuniceras internt och externt för en 

bättre arbetsförmåga och förutsägbarhet.  

För en väl och effektivt fungerande verksamhet över tid krävs det ”proportionerliga 

riskhanteringsarrangemang” (Expert Group "Good Governance", 2013) vilket kan mildra risken 

för olagliga, ickedemokratiska och ineffektiva arbetssätt. Dessa riskhanteringsarrangemang ska 

både kunna ske internt inom en organisation men också genom externa initiativ.   

Organisationer bör även utveckla ett säkerhets- och krisberedningsprotokoll innehållande 
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specifika riktlinjer kring arbete och ansvarsfördelning (Expert Group "Good Governance", 

2013, p. 14). 

Noterbart är att ovanstående princip uttrycker ”bör” i sina restriktioner, något som gör att jag 

vill tillägga en ytterligare definition av transparens. Antoine Duval (2016) räknar på Play The 

Game:s hemsida upp tre stycken frågor som kan hjälpa till att definiera problemområden 

orsakade av bristande transparens. 

1. Vart går pengarna? 

2. Vem bestämmer vad och varför? 

3. Vad säger reglerna? 

Dessa frågor bör lyftas ofta i olika sammanhang och kan med hjälp av omgivningens reaktioner 

bidra med en högre grad av transparens.   

4.6 Governance och demokratisk process 

EU:s expertgrupps fjärde utarbetade princip går vid namnet ”Democracy and Minimum 

standards”: Principen är komplex och har av de tio principerna en av de längsta definitionerna. 

Idrottsorganisationer bör fastställa ett tydligt organisatoriskt ramverk för beslutsfattande organ 

samt andra inkluderande parter. Detta förväntas säkra en demokratisk anpassning och 

förfarande inom en organisations beslutsprocess. Vidare bör organen inom processen även 

identifieras och placeras i ett sammanhang där dess relationer också bör identifieras för att 

tydligt kunna säkerställa dess ansvarsområden. Dessa identifieringar bör även offentliggöras 

för underliggande idrottsorganisationer som med vetskap om sina rättigheter och skyldigheter 

kan identifiera sig själva som organisation. Kommunikationen skall även ske till medlemmar 

och andra intressenter i den idrottsliga kedjan. 

Den fjärde principen innehåller även nio olika underprinciper vilka definierar en ”legitim 

demokratisk minimistandard” (Expert Group "Good Governance", 2013). Principerna belyser 

vikten av att organisationer regelbundet bjuder in till möten, omröstningar och evenemang       

för intressenter och medlemmar. Detta i hopp om att kunna hitta ett demokratiskt 

konsensusskapande kring en organisations verksamhet och specifika frågor. Vikt läggs även 

vid att utifrån tydligt uppsatta etiska och moraliska stadgar som idrottsorganisation i sin helhet 

agera på ett oberoende plan för att tillförsäkra att intressekonflikter inte uppstår. 

Sammanfattningen är att byråkratin och processer bör vara tydlig/a och inkluderande i mål om 

att uppnå konsensus i alla situationer (Expert Group "Good Governance", 2013, p. 9). 
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4.7 NPE och MPE 

Teorierna Normative Power Europe (NPE) och Market Power Europe (MPE) spelar stor roll 

för EU:s identitet och agerande inom internationella relationer. Frågan: hur bör EU styra? bildar 

en identitetskris. De båda teorierna har på senare år skapat en allt större friktionsyta och ett låst 

läge i EU:s politik. I denna spänning finns flera faktorer som har gått att använda sig av för att 

kunna svara på frågeställning 2. Ska idrott vara en handelsvara likt andra varor på den interna 

marknaden, eller ska EU använda idrotten till att på ett normativt sätt fylla den med värderingar 

som sedan kan sprida sig internt och externt? 

EU:s normativa makt definieras av Diez & Manners (2007) som varken militär eller  

ekonomisk. Makten EU från början innehar är istället byggd på idéer och värderingar            

(Diez & Manners, 2007, p. 175). Unionen har från början intresserat sig av att genom ett 

normativt konsensusskapande bringa fred till Europa som världsdel. Detta sätt att operera på 

har lett till en externalisering av europeiska värderingar och förhållningssätt till makt.         

Denna mjuka makt har lett till att EU har ”skapat en allmän norm inom internationella 

relationer” (Manners, 2002, p. 239). Det är på detta sätt som EU, med sin endast stödjande 

kompetens, valt att operera inom den europeiska idrotten. Unionen arbetar genom samtal och 

medling mellan intresseorganisationer inom idrottens värld för att försöka bygga en så stabil 

grund som möjligt (Geeraert & Drieskens, 2017, pp. 84-85). 

EU är även en stor ekonomisk makt, en materiell makt som genom inkluderandet av detta i sin 

inre marknad skapar integration och externalisering. På detta sätt är EU en supermakt vilket är 

ett synsätt som teorin Market Power Europe (MPE) anammar. Teorin skiljer sig från NPE där 

unionens identitet ses som normdriven, MPE ser den som marknadsdriven. Det marknadsdrivna 

EU är även i behov av en hårdare makt i form av en lagreglering, utförd av specifika organ, för 

en internationell europeisk integrering. Med sina marknadsmekanismer och styrande aktörer   

är EU med sin marknadsstorlek en viktig del i internationell reglering av sport. Eftersom sport 

även är ekonomiskt driven hamnar den inom EU:s interna marknad där den på många håll är 

till stor ekonomisk vinning. På detta sätt tvingas internationella idrottsaktörer homogenisera 

sina regler med EU:s interna marknad (Geeraert & Drieskens, 2017, p. 87). 
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5 Resultat 

5.1 Inledning 

Syftet med den här studien är att analysera orsaken till försämringen av SGO:s indexvärde. 

Angreppssättet har varit att undersöka vad som skapat en förändring samt vilka faktorer som 

agerat motor i förändringsprocessen. I det här avsnittet presenteras det resultat som jag, med 

hjälp av det teoretiska ramverket, har kunnat skönja ur de två rapporterna. Det som presenteras 

är det som jag anser vara relevant för studiens syfte och för att kunna besvara uppställda 

frågeställningar. Det presenterade resultatet kommer avslutningsvis brytas ner i delar för att 

enklare kunna utföra en analys. Nedan följer en kort presentation av resultatet som jag utifrån 

en kvalitativ jämförande textanalys kommit fram till. Slutligen presenteras de huvudsakliga 

förändringarna av resultatet mellan 2015 och 2018 vilka används i min senare analys.  

5.2 SGO 2015 

Rapporten 2015 grundades av den internationella gruppen för etiska och demokratiska 

processer inom sport Play The Game, vilken i inledningsfasen tätt samarbetade med Europeiska 

Kommissionen. Studien låg till grund för den slutgiltiga rapporten och började ta form redan 

2012. Eftersom SGO 2015 var den första av sitt slag var skaparna tvungna att bygga sina 

verktyg från grunden och kunde med hjälp av EU arbeta fram fyra huvudområden.  

Rapportens långa process bestod av tre delar. För det första utformades en studie vilken 

tillsammans med EU:s riktlinjer, framtagna av dess expertgrupp på good governance, skapade 

fyra huvudområden för vidare analys. De framtagna områdena blev således transparens, 
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Figur 1: Resultat av SGO-survey 2015: Största olympiska förbunden med starkast europeisk anknytning 

(Geeraert, 2015). 
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demokratisk process, maktfördelning och solidaritet. Dessa fyra huvudområden innehåller 

flertalet olika variabler var som vid mätningar tillsammans skapar ett värde inom något                

av områdena. Förbunden som undersöktes var internationella friidrottsförbundet (IAAF), 

Internationella fotbollsförbundet (FIFA), internationella simförbundet (FINA), internat ionella 

tennisförbundet (ITF) och internationella handbollsförbundet (IHF). 

För det andra, gjordes med hjälp en enkät (SGO- survey) en kartläggning av de internationella 

förbundens agerande inom ovan uppradade områden. För det tredje, togs ovanstående resultat 

och omformades till ett SGO-indexvärde. Värdet skulle belysa styrkor och svagheter hos de 

olika förbunden samt få en övergripande bild av vad som i framtiden bör prioriteras. Notera att 

tre av de utvalda förbunden inte svarade på frågorna kring solidaritet vilket sänker studiens 

reliabilitet. 

Figur 1 visar vilken procentuell grad de utvalda förbunden har inom de olika utvalda områdena, 

där exempelvis 0 % = ingen transparens och 100 % = full transparens. Urvalet från de 35 

förbunden till de fem redovisade förbunden grundas på dess storlek, dess relevans för EU:s inre 

marknad (European-business, 2018) samt även dess överensstämmelse med SGO 2018 

(Geeraert , 2018). FIFA (orange stapel) var det förbund som satte högst värde på samtliga 

huvudområden, något som resulterade i ett indexvärde på 67,8 % på SGO- skalan. Näst på tur 

kom IAAF (mörkblå stapel) som med höga värden på områdena transparens och 

maktfördelning kunde knipa en andraplats på indexskalan med ett snittvärde på 52, 5 %. Som 

ovan nämnt är det noterbart och för studiens resultat kvaliteetssänkande att IAAF inte kunnat 

svara på frågor kring solidaritet vilket eventuellt kunnat sänka dess indexvärde drastiskt.        

IHF (ljusblå stapel) placerade sig på tredje plats med jämna värden på två områden med en topp 

på maktfördelning, dock här utan ett uppmätt värde på området solidaritet vilket kan     

ifrågasätta dess slutgiltiga indexvärde. FINA (grå stapel) är även detta ett förbund utan ett 

solidaritetsvärde, men som med en jämn fördelning av övriga värden, på en fjärde                   

plats, uppnådde ett indexvärde på 43,8 %. Slutligen och sist av de fem förbunden med en topp              

på demokratisk process och en botten på solidaritet, men med övrigt jämna värden, placerade 

sig ITF (gul stapel) med ett indexvärde på 37 %.  

Studien resulterade att ingen av de 35 undersökta förbunden hade en organisationsuppbyggnad 

som kunde skapa en tillräcklig hållfasthet för att upprätthålla en hög grad av legitimitet.    

Utöver den här övergripande slutsatsen belystes även tre huvudsakliga problem. 
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1. Förbundens kontrollerbarhet är låg. Det är endast medlemsförbunden som besitter     

den kontrollerande makten vilket skapar en avsaknad av övervaknings- och 

rapporteringskrav. 

2. De aktiva idrottarnas ställning är låg inom förbunden. 

3. Insynen i administrativa beslutsprocesser är låg. En hög grad av offentlighet med 

publicerade beslut och rapporter är nödvändiga för en extern övervakande makt. 

(Geeraert, 2015, p. 35)  

5.3 SGO 2018 

Även denna rapport är skapad och genomförd av Play The Game. Rapporten från 2018 är 

uppbyggd på ett annorlunda sätt jämfört med SGO 2015. Studien riktar sig till de fem av de 

största internationella idrottsförbunden samt gör en jämförelse med europeiska förbund inom 

samma sport. Förbunden som undersöks är internationella friidrottsförbundet (IAAF), 

Internationella fotbollsförbundet (FIFA), internationella simförbundet (FINA), internationella 

tennisförbundet (ITF) och internationella handbollsförbundet (IHF). 

Den Erasmus +- finansierade rapporten tar fasta på fyra områden av indikatorer på good 

governance. De två huvudsakliga områdena transparens och demokratisk process kvarstår från 

SGO 2015, dock har de tidigare områdena maktfördelning och solidaritet bytts ut mot intern 

övervakning och samhälleligt ansvar. Rapportens finansiering av Erasmus + gör dess kontakt 

med EU:s good governance-principer stark. I figur 2 visas de övergripande resultaten. 
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Figur 2: Resultat av SGO-survey 2018: Största olympiska förbunden med starkast europeisk 

anknytning (Geeraert , 2018). 
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Figurens staplar representerar samma förbund på samma sätt som figur 1. FIFA är det förbund 

som har överlägset bäst SGO-index med högsta värde inom alla områden förutom inom 

demokratisk process där IAAF sticker ut hakan. FINA är det förbund med sämst SGO-index 

med genomgående sämsta värden förutom inom transparens. 

2018 års SGO-rapport innehåller fler variabler inom de fyra olika områdena transparens, 

demokratisk process, intern övervakning och samhälleligt ansvar. Dessa är med hjälp av 

högteknologisk utrustning mer noggrant utvalda än i tidigare rapport. De största variablerna 

transparens och demokratisk process kvarstår dock. FIFA (orange stapel) visade på en hög nivå 

med en topp inom transparens och botten inom demokratisk process. Förbundet svarade på så 

pass många frågor att det gick att fastställa ett resultat inom alla områden med ett snitt på 61 %. 

IAAF:s (mörkblå stapel) svar resulterade i ett lågt värde av transparens vilket dock räddades 

upp med drastiskt högre värden inom övriga områden. Med demokratisk process som topp 

slutade förbundet på ett index på 41 %. Även IHF (ljusblå stapel) hade sitt sämsta resultat inom 

området transparens. Förbundet kunde trumfa IAAF med en topp inom intern övervakning. 

Allt sammanlagt resulterade i ett snittvärde på 37 %. Något överraskande från tidigare SGO-

rapport var att ITF (gul stapel) gav ett högt värde inom transparens. Detta var ett värde som 

inom resterande områden inte kunde vägas upp med en botten på samhälleligt ansvar vilket 

sammantaget gav ett resultat på 29 % på indexskalan. FINA (grå stapel) svarade för ett jämt 

resultat, även detta förbund med en topp inom transparens men med ett fallande värde ned till 

botten på samhälleligt ansvar.  Ett sammantaget resultat som tillslut gav indexvärdet på 24 %. 

Trotts rapportens indikatorer vilka påvisar en förbättring av några få variabler från SGO 2015 

(tas ej upp i diagrammen) finns det i övrigt många aspekter värda att notera. 

1. Förbunden saknar tydliga strategiska riktlinjer inkluderande mål och planerade åtgärder. 

Besluten tas utan att involvera betydande intressegrupper. 

2. Förbunden arbetar inte tillräckligt med kontinuerliga korruptionsbedömningar för att 

främja good governance-principer så som transparens och demokratisk process. 

3. Alla förbund förutom FIFA har bristande insyn och transparens i dess policyplaner och 

styrelsebeslut. FIFA publicerar endast information på enklast möjliga sätt, något som 

Geeraert benämner som en kortsiktig lösning i dess good governance policys. 

4. Good governance-principer som på ytan verkar implementerade håller inte inom 

förbunden tillräckligt hög standard för att främja transparens och demokratiska process. 

(Geeraert , 2018, p. 25)
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5.4 Huvudsakliga förändringar 

Syftet med den här studien är att analysera orsaken till en förändring d.v.s. försämringen av 

SGO:s indexvärde. För att undersöka just orsaken till det sjunkande värdet är det adekvat att 

analysera vad den huvudsakliga förändringen består av. Av SGO:s 2015 och 2018 ovanstående 

resultat går det att urskönja vad det är som åstadkommit en förändring mellan dessa år.     

”Vadet” triggas således av en större process d.v.s. olika faktorer vilka agerar motor i den synliga 

förändringen. De senare förklarade faktorerna ger svar på varför detta ”vad” har kunnat ske. 

För att knyta an till mitt uppsatta teoriavsnitt, då även till de båda rapporternas gemensamma 

variabler, kommer jag belysa förändringen av den demokratiska processen och transparensen. 

Som tidigare nämnt har de övriga två variablerna skiftat mellan 2015 och 2018 vilket gör dem 

svåra att använda i en jämförande analys. Vid användningen av endast två variabler blir 

undersökningen om än spetsigare för att urskönja vad som förändrats inom de viktigaste 

områdena. Figur 3 visar den genomsnittliga förändringen av de utvalda gemensamma 

variablerna. Vid en anblick går det att se att, som tidigare nämnt, det genomsnittliga värdet gått 

ner mellan 2015 och 2018, detta baserat på SGO:s värdemätning i procent.  

Genomsnittliga demokratiska processen (DP, orange stapel) som 2015 låg på ca 45 % låg 2018 

på ett värde av ca 41 %. En procentuell minskning med ca 9 %. Transparensen (T, blå stapel) 

låg 2015 på ca 47 % för att sedan 2018 ligga på 38, 6 %. En procentuell minskning med ca      

18 %. Det synliggörs emellertid att det som negativt påverkat SGO:s indexvärde mest således 

är den bristande transparensen. Utifrån resultatet av figur 3, 5.1 och 5.2 samt det teoretiska 

ramverket kring ”governance och transparens” (4.5) går det nu att återkoppla till syftet och 

frågeställningarna genom att vidare undersöka vad det är som orsakat de senaste årens 

försämring av good governance i sport. 
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Figur 3: Utvalda variablers förändring över tid (Geeaert, 2015, 2018) 
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6 Analys 

6.1 Inledning 

Studiens syfte har varit att analysera orsaken till en försämring av good governance i sport 

mellan 2015–2018. Angreppssättet har således varit att undersöka vad som orsakat en 

förändring och vilka faktorer (motorn i förändringen) som försämrat SGO:s indexvärde.   

Genom resultatdelen har en del av syftet redan uppfyllts, vad det är som skapat en försämring 

går nu att skönja. Det här avsnittet kommer sammanställa och analysera vad som skapat en 

förändring samt, genom kvalitativ textanalys med en underliggande diakronisk vinkel, 

undersöka vilka faktorer som varit själva motorn i förändringen. 6.2 besvarar emellertid 

frågeställning 1 och 6.3 besvarar frågeställning 2 (se 1.3). 

6.2 Vad som skapat förändring 

Två av tre (66 %) punkter i den avslutande delen av SGO 2015 (5.2) går att härleda till 

idrottsorganisationers transparensarbete, medan samma mätning ger fyra av fyra (100 %)          

av SGO 2018 (5.3). Att beslut tas utan att involvera intressegrupper, bristande korruptions- 

rapporter och insyn i beslutsprocesser samt ytliga implementeringsåtgärder (p 1- 4, 5.3)           

kan sammankopplas med 4.4 vilken beskriver dessa områden som synnerligen viktiga.                  

Vissa områden har negativt förändrats drastiskt medan andra har förblivit oförändrade. 

Vid en närmare kvalitativ jämförelse av SGO-rapporternas innehåll har jag funnit flera delar 

som varit bidragande till förändring. En av de viktigaste är att de europeiska och internationella 

förbundens kontrollerbarhet är låg, något som är ett problem. SGO 2015 poängterade bristen 

av kontrollerande organ (Geeraert, 2015, p. 35), en börda som fallit på de underliggande 

nationella förbunden. Kontrollerbarhet är emellertid ett vitt begrepp med underliggande 

faktorer. En av dessa, vilken späder på den förstnämnda, är förbundens avsaknad av att 

offentligt publicera information angående interna policys, ekonomiska transaktioner och större 

styrelsebeslut (Geeraert , 2018, p. 25). Idrottens omfattning i Europa har blivit allt större både 

kulturellt och ekonomiskt. Detta påkallar att EU på olika sätt bör skapa en reglering för att öka 

förbundens informationsflöde, vilket oavsett tillvägagångssätt inte gjorts i tillräcklig 

utsträckning. Något som genom ett högre informationsflöde skulle bidra till högre transparens 

är inkluderandet av intresseorganisationer i policyprocesser. Området problematiseras i SGO 

2018 (Geeraert , 2018, p. 60) vilken även inkluderas i princip nummer tio i EU:s teori om good 

governance in sport (Expert Group "Good Governance", 2013, pp. 14-15). Detta problem skulle 

emellertid lösas vid en högre grad av publicerad information. Genom att utgå från Geeraerts 
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modell om input-output kan EU antingen genom normativt arbete eller mer lagstadgade 

regleringar (input) framkalla förändring (Geeraert , 2014, p. 315). Målet är att framkalla ett 

högre flöde av viktig information vilket skulle få omkringliggande intressenter att engagera sig 

i förbundets verksamhet och styrning (output). På sikt skulle en sådan aktion öka 

idrottsförbunds transparens och även gynna övriga uppställda variabler i definitionen av       

good governance i sport. Externa aktörers involvering i förbunds arbete skulle även öka behovet 

av riskrapporter och utvärderingar vilket även detta stärker en organisation utifrån och in. 

En återkoppling till kommissionens expertgrupp inom good governance och dess definition av 

good governance i sport går nu att göra (se 4.2). Följande mening bör läsas parallellt med 

expertgruppens definition då det påvisar att EU:s agerande och implementering av dess 

principer inte har uppnått de rekvisit expertgruppens definition innefattar. Förbundens 

bristfälliga offentliggörande av viktig information utestänger intressenter och sätter därför 

stopp för externa kontrollorgan, vilket i sin tur inte leder till något aktivt arbete innehållande 

riskrapporter och utvärderingar något som också sänker verksamhetens effektivitet. 

6.3 Huvudsakliga faktorer: motor till försämring 

För att återkoppla till studiens syfte går det efter ovanstående analys och dess resultat att fråga 

sig varför inte EU har kunnat bidra till en positiv utveckling av good governance i sport?          

Nu när vi vet vad som orsakat försämringen av SGO:s indexvärde går det att fråga sig vilka 

faktorer som utlöst denna försämring? Med hjälp av en kvalitativ textanalys tillsammans med 

den diakroniska metoden går det att urskönja de viktigaste faktorerna för att definiera 

förändringen som helhetsprocess. 

Utvecklingen av unionens relativt unga intresse av att politisera idrott har gått snabbt vilket 

skapat interna konflikter. Kommissionen var redan vid skapandet av policyn ”The White Paper 

on Sport” 2007 emot en unionstäckande modell, något som skulle innebära en överreglering. 

Den mjuka makten som en policy skulle innebära var för berörda organisationer en bättre 

lösning än en hård makt i form av europeisk lag (Garcia, 2009, p. 31). De tio principerna inom 

good governance i sport fick istället bli den gyllene medelvägen, detta trots andra åsikter från 

både Kommissionen, EU- domstolen och vissa medlemsstater (Garcia, 2010, p. 24). Unionens 

sätt att implementera de tio principerna internt i Europa har emellertid försvårats av de interna 

splittringarna. Dessa splittringar har påverkat både den direkt reglerande och den normativa 

makt EU har över europeiska och internationella förbund. Interna splittringar är således en 

bidragande faktor vilket kan förklara vad det är som skapat indexvärdets försämring.  
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De ovanstående förklarade splittringarna grundar sig inte bara i frågan om vilken roll EU ska 

ha inom idrotten. Huvudfrågan ligger i konflikten om på vilket sätt EU ska agera på den 

internationella arenan d.v.s. vilken identitet EU ska ha. Många anser att EU med sin 

marknadsstorlek och lagstiftningsförmåga är den bästa sortens regulator inom internationell 

sport (Garcia & Meier, 2017, p. 850). Flertalet fallstudier lämnar dock intrycket att EU har 

begränsade ambitioner att förena den inre marknadens lagstiftning med internationella 

idrottsorgans bestämmelser (Garcia & Meier, 2017, p. 863). Många organ följer EU:s 

bestämmelser angående transparensarbete, de som dock inte gör det förlorar unionen    

kontrollen över. EU:s teori om transparensens primat inom sports governance blir således svår 

att implementera då en uppenbar ovilja till global homogenisering existerar. Utan en vilja till 

global homogenisering inom sports governance är det även synnerligen svårt att besvara            

de frågor Play The Game (skapare av SGO) ställer upp för att spåra organisationers 

transparensarbete och informationskultur. Vart går pengarna? Vem bestämmer vad och varför? 

Vad säger reglerna? (se 4.5). Varje förbund och stor idrottsorganisation kommer ha sin egen 

informationskultur och tillvägagångssätt vilket skapar en slags multi level governance och 

försvårar den ack så viktiga kontrollerbarheten som beskrivs i 6.2. 

Frågan hur EU enligt ovan ska agera grundar sig utifrån min kvalitativa studie på de båda SGO- 

rapporterna och B. Garcia och A. Geeraerts artiklar om unionens identitet som antingen 

Normative Power Europe (NPE) eller Market Power Europe (MPE) (Geeraert & Drieskens, 

2017). Det här är ännu en faktor vilken skapar splittringar inom den ledande makten.               

EU:s identitet inom internationell idrott är genom sina arbetsplaner (2011–2014 och 2014–

2017) till största del normdriven, något som förväntat skapa en externalisering av unionens 

värderingar inom good governance i sport och dess transparensarbete. Kommissionen        

arbetar med samtal och medling mellan intressegrupper, hjälper till att skapa bilaterala 

överenskommelser och bjuder in till forum inom good governance i sport (Geeraert & 

Drieskens, 2017, pp. 84-85). Fokus ligger med andra ord på att med ett ”mjukt” tillväga-

gångssätt skapa harmoni på den inre marknaden. Detta är således den mest legitima och 

grundläggande åskådningen av hur EU bör agera (NPE).    

En nyare ideologi om hur unionen bör agera är teorin om MPE. EU:s externalisering av 

europeiska normer beror även på dess marknadsstorlek samt vad unionen sammantaget                

är kapabel till. Makten EU besitter för att reglera internationell idrott är således vid ett 

sammansvetsat handlande stor (notera begreppet sammansvetsat, ett rekvisit för att påståendet 

skall vara uppfyllt, vilket det inte gör idag). När förbund tar större beslut inom sin organisation 
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händer det allt som oftast att detta går under EU:s inre marknad, särskilt fotbollsförbunds beslut.     

Detta gör att idrottsförbund så som FIFA och UEFA ofta överväger att följa unionens rekomm- 

endationer för att inte på sikt förlora ekonomiska medel (Geeraert & Drieskens, 2017, p. 88). 

De faller för vetskapen om vad EU är kapabel till. Plötsligt handlar det inte längre om normer 

utan om pengar. Vad skulle då hända om EU tilldelades en högre kompetens? MPE-teoretiker 

lobbar för en exklusiv kompetens för att på riktigt kunna reglera den inre marknaden och på så 

sätt tvinga fram en ytterligare homogeniserande effekt. Marknadsmakten bör med andra ord 

användas, enligt MPE-teoretiker, till att reglera idrotten hårdare. Detta kräver emellertid en 

intern sammanhållning inom EU för att få till.  

Unionens förmåga till att skapa regler och riktlinjer inom europeisk och internationell 

governance i sport är således stor. Kommissionen och EU- domstolen har befogenheten att 

inom idrott arbeta fram policys och kunna avskaffa regler som t.ex. strider mot EU:s 

konkurrenslagstiftning. Kompetensen i sig utgör inget större problem. Problem uppstår dock 

när det kommer till implementering och upprätthållande av beslutade regler. En tredje faktor 

som skapat förändring är EU:s unga intresse för good governance i sport vilket gör dess expertis 

på området låg (Geeraert & Drieskens, 2017, p. 87). Med en liten mängd juridisk praxis inom 

good governance i sport är det svårt att skapa en effektiv och rak linje för att kunna reglera 

internationell idrott.      

Inledningen av den här studien nämner att EU är en sui generis vilket kan vara en tillgång i 

reglering av internationell idrott. Då EU inte har kunnat ”tala med en röst” inom idrottspolitiken 

(p.g.a. splittring mellan NPE och MPE) hamnar istället ansvaret på medlemsländerna och dess 

underliggande förbund (Geeraert & Drieskens, 2017, p. 80). Idrott är allt mer sedd som en 

politisk tillgång och som ett politiskt maktmedel för varje stat vilket skapar en fragmentiserad 

bild av den europeiska idrottspolitiken. Den europeiska idrotten är även en stor tillgång rent 

ekonomiskt för både internationella förbund såväl som för EU:s medlemsländer, något som 

ökar risken för korruption. Detta är något som går att koppla till utgången av SGO 2018. 

  



29 

 

7  Slutsatser 

Det går nu grundat på ovanstående analys att mer konkret svara på de uppsatta 

frågeställningarna och där med uppfylla studiens syfte vilket är att analysera orsaken till en 

försämring i GSO:s indexvärde. Nedan presenterar jag först svaret på frågeställning 1 följt av 

svaret på frågeställning 2 (se 1.3). 

Idrottsförbunds transparens är det område som under de senaste åren haft den mest negativa 

utvecklingen. Kontrollerbarheten inom dessa förbund är emellertid låg vilket i sin tur går att 

härleda till en organisations informationskultur. Väldigt liten del av styrelsebeslut, 

transaktioner och arbetsplaner publiceras varken till medlemmar eller offentligt. Detta är 

huvudorsaken till den låga transparensen och vidare organisationers låga kontrollerbarhet.      

EU har med sina maktmedel och regleringar inte kunnat åstadkomma en förbättring inom detta 

område. Med hjälp av EU:s egna definition av good governance i sport går det att belysa vikten 

av en välmående informationskultur. Svaret på frågeställning 1, vad som orsakat en förändring 

inom good governance i sport, blir således: den bristfälliga informationskulturen med en låg 

grad av offentliga publiceringar. Det här utestänger intresseorganisationer och andra 

samhällsorgan som vid en insyn skulle kunna höja graden av transparens ytterligare. 

Ovanstående område har således inte kunnat ske utan en motor vilken startat en process. 

”Vadet” (det bristfälliga informationsflödet) kan nu få en förklaring på varför det skett och 

frågeställning 2 kan nu även få ett svar. Svaret består av tre övergripande faktorer vilka ligger 

till grund för att SGO:s indexvärde (framförallt transparens) stått inför en negativ utveckling. 

1. Kommissionens oförmåga till att sammanfläta NPE och MPE-teorier skapar splittringar 

inom EU:s institutioner och medlemsländerna, något som sänker unionens legitimitet 

och förmåga till en effektiv externalisering av europeisk idrottsstyrning. 

2. Good governance i sport är en ny fråga på EU:s agenda vilket gör att en definition av 

begrepp och tillvägagångssätt inte har fått sin slutgiltiga innebörd. Utvecklingen inom 

det här området går med tanke på ålder också mycket fort. 

3. EU:s unga intresse av att politisera internationell idrott gör att expertisen inom området 

good governance i sport är låg. Att det endast finns en liten mängd juridisk praxis 

försvårar implementeringsprocessen avsevärt. 
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8 Diskussion 

8.1 EU och sport 

Europa blir allt mer ett epicentrum för internationell sport, framförallt för fotboll. Sport har 

även under de senaste åren blivit föremål för de allt större spelbolagens miljardindustri 

(bettingsajter och spelappar m.fl.). Den ekonomiska aspekten av sporten har därmed ökat 

drastiskt vilket på flera håll är en positiv trend för EU. Idrottsevenemang som vinter- och 

sommar-OS, Wimbledon, och Champions League bidrar med turism och mängder av 

arbetsmöjligheter samt även en möjlighet för EU att visa upp sig som union. Sporten har på det 

här sättet en stor betydelse rent ekonomiskt och kulturellt och är därför en del av unionens inre 

marknad. Den inre marknaden syftar dock ofta endast till det ekonomiska. De stora aktörerna 

på marknaden, idag ofta i form av privata spelbolag, får emellertid en allt större makt över EU:s 

politik och hur idrotten i grunden regleras. EU ställs med detta sagt inför stora utmaningar och 

en av dessa är den problembild den här studien målat upp. Många hävdar att den växande 

ekonomiska aspekten ligger idrotten i fatet när det kommer till att motverka korruption. Bör EU 

följa marknadens ekonomiska flöden eller kontra genom att strängt reglera? Om unionen 

släpper marknaden fri, vad händer då med idrottens grund och grundläggande värderingar?  

De flesta europeiska länder har en privatiserad uppbyggnad av sin idrott vilket påkallar diverse 

åtgärder när det kommer till konkurrenslagstiftning och organisationsreglering. Det här är 

områden som stora företag också får makten över. Den återkommande frågan som ställs och 

som den här studien bygger på är: hur styr och reglerar EU på bästa sätt? Ovanstående analys 

och slutsats har svarat på två relativt generella frågor som definierar de huvudsakliga elementen 

vilka tillsammans påverkar sportens verksamhet. Idrottens bredd inom EU gör emellertid att 

unionen själv på vissa plan endast blir en del i ett multi level governance- spel. På grund av 

områdets unga ålder och dess höga utvecklingstakt är det svårt att hinna med att skapa nya 

väldefinierade policys, särskilt med en endast stödjande kompetens. Att försöka reglera 

idrottens struktur från grunden kräver en politisering av idrott som en del i samhället. Med tanke 

på EU:s uppbyggnad och demokratiska struktur lämnar en politisering av nya områden dörren 

öppen för mängder av aktörer. En god sak som också försvårar. Skulle EU istället få en delad 

kompetens skulle det troligen lämnas mindre utrymme till långa förhandlingsprocesser inom 

EU och unionen skulle enklare få igenom sin definition av good governance. Frågor kring hur 

EU bör styra och reglera är särskilt vanliga inom unga områden på agendan och försvåras 

således än mer av friktionen mellan NPE och MPE-teorier. En politisering av ett nytt område 

skapar inte alltför sällan en förlamning av ett system, något som sätter käppar i hjulen när 
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huvudmålet är att skapa någonting ”good”. En tanke är att vid en delad kompetens skulle även 

denna politiska förlamning bli en mildare variant. Multi level governance- spelet skulle bli 

mindre och EU skulle kunna arbeta mer ifred både med sin normativa makt och marknadsmakt.  

8.2 EU och good governance ur ett objektivt perspektiv 

EU har på många sätt varit en pionjär i användandet av good governance. En definition av 

begreppet har hjälpt unionen att sprida sin politik både inom och utanför EU. Viktigt att förstå 

är att begreppet är en teori som inte bara söker en demokratisk och inkluderande struktur inom 

ett specifikt organ, utan har också långt gående normativa incitament. Good governance 

innehåller visserligen en konkret administrativ dimension där t.ex. transparens inkluderas. 

Begreppet innehåller också en politisk mer moraliskt laddad dimension innehållande 

demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. Den senare dimensionen är något yvig 

vilket, som tidigare nämnt, skapar en förlamande effekt på det område den appliceras på. Good 

governance är vid en stadig definition ett effektivt verktyg till att skapa enighet och struktur i 

ett samhälle. Är det då lagregleringar eller normativt arbete med en social dialog som ett 

samhälle bäst byggs på? Slitningarna mellan NPE och MPE försvårar även i grund och botten 

definitionen av good governance. Detta särskilt inom den politiska dimensionen vilken i sin tur 

ligger till grund för i vilken form den administrativa dimensionen bör stöpas. För att good 

governance som begrepp och teori ska kunna bestå som en stabil administrativ process i 

framtiden anser jag att fokus bör läggas på att skapa en intern legitimitet. Om inte EU klarar av 

att åstadkomma en gemensam och sammansvetsad bild av hur EU bör agera, normativt eller 

genom sin marknadsmakt, så riskerar unionen också sin legitimitet som världsmakt. Detta inte 

bara inom idrotten utan också inom andra idag mer centrala områden. Fokus bör enligt mig 

därför läggas på att lyfta frågan om NPE och MPE till ett högre plan inom alla områden på den 

inre marknaden. Ska idrotten vara den normgivande och konsensusskapande makt som tidigare 

nämnt eller ska idrotten ses som en ekonomisk handelsvara?         

8.3 EU:s integration 

Studien inleddes med att belysa idrottens vikt för samhället. En väl fungerande idrottspolitik 

kan ha en integrerande, demokratisk och gränslös verkan. Sport är med andra ord ett område 

som överlappar på andra delar av samhället. Att politisera idrotten har med detta sagt inneburit 

en uppsjö av spill over-effekter. Idrotten verkar inte bara normativt utan måste även konkret ta 

itu med problem som uppstår när europeiska idrottare säljs till utomeuropeiska klubbar etc. 

Privata företag tjänar pengar på idrott vilket kräver en utökad konkurrenslagstiftning och 

korruptionsregleringar. Vikt vilken den här studien lägger vid ett högt informationsflöde både 
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internt och externt skapar via mediers inblandning tillförlit och förutsägbarhet till resten av 

samhället. Sist men inte minst krävs en samhällsövergripande reglering för att kunna anordna 

internationella idrottsevenemang vilket kommer att inkludera fri rörlighet, arbete och turism. 

Idrottsevenemang kräver även multilaterala avtal med organisationer från hela världen. Blir EU 

i dessa sammanhang känt för att ha en sammansvetsad effektiv idrott präglad av transparens 

och med väldefinierade värderingar, så kommer även resterande delar av världen troligtvis vara 

villiga att skapa en organisatorisk och administrativ idrottslig homogenisering. Det blir med 

den här överblicken enkelt att förstå EU:s godkännande av Lissabonfördragets artikel 165, 

också varför man valt att finansiera ett projekt som SGO. Idrotten är en av de största krafterna 

i samhället, som genom en intern konsensus byggd på en sammanflätad definition av good 

governance, kan mångfaldiga EU:s kulturella och ekonomiska integration. 

Det har nu gått tio år sedan Lissabonfördraget fastställdes. Frågan hur EU exakt ska styra inom 

den europeiska idrotten kvarstår fortfarande. Viktigt är för hela Europa att på riktigt förstå 

idrottens starka kraft, som brobyggare och spridare av EU:s agenda i stort. Idrotten borde 

befinna sig i EU:s finrum, mer i centrum av unionens agenda. Idrott är kultur, idrott är skapare 

av jämställdhet, av antirasism, utvecklare av business, idrott är hälsa, idrott är fredsmäklare   

och konsensusskapare. Det är nu dags för EU att på riktigt förstå detta, framförallt förstå     

fördelarna med att i grunden implementera ett stabilt ramverk för den europeiska idrotten.  
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