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Information om Idrottslyftets utvärderings- och forskningsinsatser
 
Genom regeringens satsning, kallad ”Idrottslyftet”, fick den svenska idrottsrörelsen under perio-
den 2007 – 2011 möjlighet att genomföra den hittills största satsningen någonsin för att utveckla 
barn- och ungdomsidrotten. Idrottsrörelsen har sammanlagt fått två miljarder kronor för att öppna 
dörrarna till idrotten för fler barn och ungdomar och utveckla verksamheten, så att de väljer att 
idrotta längre upp i åldrarna. Arbetet skulle utgå från ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv 
och genomsyras av riktlinjerna i ”Idrotten vill”.
 
Självklart är det viktigt att en satsning av denna storleksordning följs upp och utvärderas. Riksi-
drottsstyrelsen tog därför i ett tidigt skede beslut om en forsknings- och utvärderingsplan, som 
bestod av följande tre delar:

1. Redovisningar och rapporter
Samtliga specialidrottsförbund, distriktsidrottsförbund och SISU-distrikt har varje år fått lämna 
in statistiska uppgifter samt en beskrivning av sitt arbete kring Idrottslyftet till RF. Dessa upp-
gifter har därefter sammanställts av RF och mynnat ut i en rapport som årligen skickats in till 
regeringen. Dessa rapporter finns att ta del av på följande länk: http://www.rf.se/Vi-arbetar-med/
Politiskafragor/Idrottslyftet/Rapporter/. 

2. Extern utvärdering
Syftet med den externa utvärderingen har varit att på ett så objektivt sätt som möjligt beskriva 
och diskutera hur idrottsrörelsen uppnått Idrottslyftets mål och syften. Den har pågått löpande 
under stora delar av satsningen och tagit sin utgångspunkt i förbundens egna mål och strategier 
och vilka genomslag dessa fått på föreningsnivå. Detta för att bland annat få fram en generell 
bild av vad valda strategier och metoder resulterat i. Dessa erfarenheter är viktiga att ha med i det 
fortsatta utvecklingsarbetet.

För att genomföra den externa utvärderingen har RF anlitat sex lärosäten samt två konsultföretag, 
varav det ena gjort en överläsning av samtliga sju utvärderingar för att finna gemensamma slutsatser.

3. Forskning om barn- och ungdomsidrott
RF och tillhörande förbund har genom en rad tidigare forsknings- och utvärderingsprojekt ökat 
sin kunskap om hur idrottsverksamheten fungerar. Ytterligare kunskap om idrottens betydelse för 
både individer och samhälle, som bygger på en väl dokumenterad bild av verkligheten, är viktig.

Som ett led i denna strävan utlyste RF i samarbete med CIF under våren 2009 forskningsmedel 
till vetenskapliga studier, som skulle ta sin utgångspunkt i frågeställningar med anknytning till 
idédokumentet ”Idrotten vill” eller till Idrottslyftets mål och syften. 12 forskningsprojekt bevilja-
des medel.
 
När detta skrivs i mars 2012  är alla utvärderingsrapporter samt 8 av 12 forskningsrapporter klara. 
Alla färdiga rapporter presenteras på www.rf.se/idrottslyftet. För att det ska synas att rapporterna 
ingår i Idrottslyftets utvärderings- och forskningsserie har RF valt en enhetlig layout. Några inne-
hållsmässiga och språkliga justeringar har dock inte gjorts, utan detta ansvar har överlämnats till 
respektive rapportförfattare.
 
Med förhoppning om att dessa rapporter bidrar till eftertanke och utveckling av er verksamhet!
 
Erik Strand
Generalsekreterare
Riksidrottsförbundet
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Förord 
Arbetet med att utvärdera de fem specialidrottsförbunden har utförts av en forskargrupp på 
fem personer vid Pedagogiska institutionen vid Umeå universitet. Staffan Karp har varit 
vetenskaplig ledare för hela utvärderingen och projektledare för den del av utvärderingen som 
berör Innebandyförbundet, Kent Löfgren för Budo och Kampsportförbundet, Inger Eliasson 
för Gymnastikförbundet, Kim Wickman för Handikappidrottsförbundet/Paralympiska 
kommittén och Josef Fahlén för Skidförbundet. Vi har mötts av en mycket stor öppenhet i 
kontakterna med företrädare för de fem förbunden vilket underlättat i vårt arbete och gjort det 
extra inspirerande. Även om vi är helt ansvariga för innehållet i den rapport som vi nu lägger 
fram är vår känsla att vi gör det tillsammans med de förbund som vi utvärderat.  
 
Arbetet med rapporten har fördelats enligt följande inom forskargruppen. Staffan Karp har 
haft ett övergripande ansvar för hela rapporten. Han har haft huvudansvaret för 
inledningskapitlet och har skrivit resultatkapitlet om projektansökningarna. Inger Eliasson har 
skrivit resultatkapitlet om förbundsperspektivet och Kent Löfgren kapitlet om 
föreningsperspektivet. Kim Wickman har haft ett huvudansvar för diskussionskapitlet och har 
skrivit den tematiska delen om genus, jämställdhet och jämlikhet, medan Josef Fahlén skrivit 
om Idrottslyftets styrning, ledning och organisering. Även om arbetet fördelats mellan oss 
ansvarar vi tillsammans för allt innehåll, de gjorda analyserna och slutsatserna i rapporten.   
 
 
Umeå i oktober 2011 
 
Staffan Karp, Inger Eliasson, Josef Fahlén, Kent Löfgren och Kim Wickman 
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Inledning	  
 
Uppdraget 
Pedagogiska institutionen vid Umeå universitet fick den 2 april 2009 (RF 244/09-27) av 
Sveriges Riksidrottsförbund (RF) uppdraget att med en förklaringsinriktad utvärderingsansats 
beskriva och kritiskt granska Idrottslyftet inom Budo och Kampsportförbundet, 
Handikappidrottsförbundet, Innebandyförbundet och Skidförbundet. Den 25 januari 2011 fick 
Pedagogiska institutionen ett tilläggsuppdrag då Gymnastikförbundet tillkom bland de 
specialidrottsförbund (SF) som man skulle utvärdera.  
 
Umeå universitet var ett av sex lärosäten som RF vände sig till för att i enlighet med sin 
Forsknings- och utvärderingsplan (RF 820/08-27) genomföra en extern utvärdering av 
specialidrottsförbundens arbete med Idrottslyftet. I dialog med forskare från de sex lärosätena, 
för Umeå universitets del Pedagogiska institutionen, preciserade RF uppdraget till att: 
Utvärderingen skall ta sin utgångspunkt i SF:s utvecklingsplaner och de mål och strategier 
som där anges. Vidare skall genomslag och effekter av satsningen på föreningsnivån följas 
upp (RF 244/09-27). I kontraktet mellan RF och respektive lärosäte står också att: 
Utvärderingen skall belysa Idrottslyftets huvudsyfte: Att öppna dörrarna för fler barn- och 
ungdomar och utveckla verksamheten så de väljer att idrotta längre upp i åldrarna. Allt 
arbete skall utgå från ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv och genomsyras av 
riktlinjerna i Idrotten vill. Uppdragsformuleringen till de sex lärosätena är således densamma, 
men forskargrupperna fick relativt fria händer att själva utforma en utvärderingsplan för hur 
uppdraget skulle genomföras. Planen skulle dock godkännas av RF innan kontrakt för 
uppdraget upprättades. När kontraktet väl upprättats begärde RF dessutom att specificerade 
utvärderingsplaner för respektive idrott skulle tas fram i dialog mellan forskargrupperna och 
de SF som man skulle utvärdera. Detta gjordes för Umeås del genom en gemensam träff med 
förbunden 2009-04-20. Pedagogiska institutionen har lämnat en delrapport till RF 2010-06-15 
och i och med denna rapport slutrapporteras uppdraget 2011-10-15. 
 
Rapportens disposition 
Rapporten inleds med hur utvärderingen är upplagd och en sammanfattning av förbundens 
utvecklingsplaner. Därefter följer ett resultatkapitel i tre delar där respektive del utgör en 
separat delstudie; Förbundsperspektivet, Projektansökningarna och Föreningsperspektivet. 
Varje resultatkapitel kan läsas fristående då det innehåller en syftesbeskrivning, en metoddel, 
en resultatdel och de slutsatser som kan dras utifrån studiens empiri. I rapportens avslutande 
kapitel förs de tre delstudierna samman och diskuteras utifrån två centrala teman för 
utvärderingen; Styrning, ledning och organisering och Genus, jämställdhet och jämlikhet. 
Varje resultatkapitel, liksom den avslutande diskussionen inleds med en sammanfattning av 
de viktigaste resultaten. För referenser gäller att de förtecknas i slutet av varje kapitel i 
rapporten. 
 
Utvärderingens uppläggning  
Utvärderingens fokus 
Den 1 januari 2004 startade Idrottslyftets föregångare Handslaget. Det var den dittills största 
satsningen på utveckling av barn- och ungdomsidrott i Sverige. En miljard kronor utöver 
ordinarie statsanslag tillfördes idrottsrörelsen under en fyraårsperiod med huvudsyftet att få 
fler att börja idrotta. Inför valet 2006 utlovades en fortsatt satsning på barn- och 
ungdomsidrott. I dialog mellan den nya regeringen och idrottsrörelsen tog Idrottslyftet form. 
Huvudinriktningen för Idrottslyftet är att öppna dörrarna för fler barn och ungdomar och 
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utveckla verksamheten så att de väljer att idrotta längre upp i åldrarna. Allt arbete ska utgå 
ifrån ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv och genomsyras av riktlinjerna i Idrotten vill. 
(Riksidrottsförbundet n.d.) 
 
Totalt fördelades 500 miljoner per år under en fyraårsperiod med start den 1 juli 2007. 
Likheterna med Handslaget är många. Den största likheten är att utvecklingsarbetet bygger på 
projektformen som metod för att uppnå förändring. Det som skiljer är framför allt 
Idrottslyftets något öppnare karaktär. Inom Handslaget pekades specifikt fyra 
utvecklingsområden ut; öppna dörrarna för fler, hålla tillbaka kostnaderna, satsa mer på 
flickorna, kampen mot droger och samverkan med skolan. Några sådana områden fanns inte 
utpekade inom Idrottslyftet, och man kan säga att utvecklingsperspektivet betonas mer inom 
Idrottslyftet än inom Handslaget. En skillnad är också att specialidrottsförbunden (och 
distriktsidrottsförbunden) fått egna medel för att utveckla den egna verksamheten med syfte 
att fungera som ett bättre stöd för att få igång och utveckla projektverksamhet i föreningarna.  
 
Genom de dialoger som genomfördes med företrädare för Riksidrottsförbundet om uppdraget 
(2008-11-11; 2009-01-21) framgick klart att det är SF:en som ska stå i fokus för 
utvärderingen. Mot bakgrund av den centrala roll SF:en har för att styra, stödja och stimulera 
den verksamhet som ska ske i projekt på föreningsnivå är detta en högst rimlig utgångspunkt. 
Det är också logiskt att SF:en står i fokus mot bakgrund av att de inom Idrottslyftet fått 
särskilda medel för att utveckla den egna verksamheten för att stödja föreningarna i deras 
arbete. Riksidrottsförbundets företrädare betonade dock i dialogen att utvärderingen i första 
hand avser föreningsstödet och inte förbundsutvecklingsstödet. De SF och föreningar som 
ingår i denna utvärdering har genom Handslaget flera års erfarenhet av att arbeta med extra 
medel, utöver ordinarie anslag, för att utveckla verksamheten med målet att behålla flera 
ungdomar och att locka nya utövare. Mot bakgrund av detta menar vi att en förståelse för hur 
SF:en arbetar med Idrottslyftet bör ta sitt avstamp i vilka erfarenheter man gjort under tiden 
med Handslaget. För att svara mot vad som efterfrågas i uppdraget till Pedagogiska 
institutionen från RF har följande övergripande frågor för utvärderingen av de fem SF:en 
formulerats: 
 

- Hur uppfattar SF:et uppdraget från Riksidrottsförbundet (och regeringen)? 
- Hur förstår man den egna verksamheten i relation till uppdraget? 
- Vilka mål ställer man upp för Idrottslyftet? 
- Vilka strategier utvecklas? 
- Vilka metoder används? 
- Vilka resultat når man? 
- Förändras mål, strategier, metoder och resultat över tid? 
- Hur svarar mål, strategier, metoder och resultat mot jämställdhet, jämlikhet och 

riktlinjerna i Idrotten vill? 
 
Design och metoder 
Tre delstudier har genomförts inom ramen för utvärderingen. Den första studien syftar till: Att 
få en bild av hur centrala aktörer på förbundsnivå beskriver och uppfattar arbetet med 
Idrottslyftet och hur erfarenheter från Handslaget tagits tillvara. I studien har intervjuer med 
förtroendevalda och anställda med nyckelpositioner inom respektive förbund genomförts. 
Genom intervjuerna ville vi få underlag för att förstå hur man på SF-nivå uppfattar uppdraget 
från RF (och regeringen), hur målen för Idrottslyftet konkretiseras i den egna verksamheten 
samt vilka strategier och metoder man utvecklat över tid för att uppnå målen. Totalt har 27 
semistrukturerade djupintervjuer genomförts med ordföranden i respektive SF, 
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generalsekreterare eller motsvarande, styrelseledamöter, handläggare samt övriga personer 
inom förbundet som innehaft nyckelpositioner eller varit drivande i frågor som rört 
Handslaget och Idrottslyftet. Ett viktigt underlag för intervjuerna var de utvecklingsplaner för 
Idrottslyftet som varje SF efter krav från RF arbetat fram. Dessa gav oss värdefull information 
om respektive förbunds självförståelse av sitt arbete med Idrottslyftet och därför också 
underlag för viktiga innehåll i intervjuerna. Vi valde att låta denna delstudie inleda vårt 
utvärderingsarbete då vi såg den som en möjlighet att få en första förståelse för betingelserna 
för respektive SF att arbeta med Idrottslyftet och för att vi genom de personliga kontakterna 
fick möjlighet att introducera oss som utvärderare i början av en utvärderingsprocess som 
skulle vara under närmare två och ett halvt år.   
 
I den andra delstudien har samtliga projekt som beviljats medel under År 1 (2007-2008) och 
År 3 (2009-2010) inom respektive förbund analyserats. Eftersom projekten är verksamheten 
och metoden för utveckling inom Idrottslyftet är det självklart att dessa måste stå i fokus i en 
utvärdering av vad som görs och vad som uppnås. Syftet med studien var: Att få en bild av var 
projektens utvecklingsfokus ligger och hur projekten överensstämmer med riktlinjerna i 
Idrotten Vill samt om projektens inriktningar förändras över tid. Vid analysen har ett 
instrument som utvecklats vid forskning om Handslaget använts (Karp, Olofsson & 
Söderström, 2007). Analyser med instrumentet ger underlag för att beskriva projektens 
överensstämmelse med riktlinjerna i Idrotten vill och om utvecklingsfokus ligger på att det är 
individerna, metodiken eller verksamheten som ska förändras. Då det ursprungliga 
instrumentet inte beaktade jämställdhets- och jämlikhetsperspektiven har instrumentet 
utvecklats för att även ta hänsyn till hur dessa uppfylls i projekten. För att få en indikation på 
tillförlitligheten i analyserna har dessutom en skattningsskala för säkerheten i de bedömningar 
som görs inkluderats i instrumentet. Det empiriska underlaget för projektanalyserna är 
ansökningar från föreningarna till SF om medel för att genomföra projekt inom Idrottslyftet. 
Av dessa ansökningar har analyserna begränsats till att enbart omfatta projekt som beviljats 
medel för genomförande. Ansökningarna har hämtats från det IT-verktyg (databas) som RF 
tillhandahåller som stöd för specialidrottsförbundens projektadministration. Totalt har 2563 
projekt analyserats varav 1414 för År 1 och 1149 för År 3.  
 
Även om SF:en står i fokus måste nedslag göras på föreningsnivå. Det är i föreningarna som 
verksamheten görs och det är här man kan avläsa hur väl SF:en lyckats med att styra, stödja 
och stimulera till aktiviteter som ligger i linje med de mål man önskar uppnå. Genom den 
tredje delstudien försökte vi fånga upp de samlade erfarenheter som finns av Idrottslyftet på 
föreningsnivå inom respektive idrott. Syftet med studien var: Att få en bild av hur förbundets 
arbete med Idrottslyftet uppfattas på föreningsnivå och hur det vardagliga arbetet med 
Idrottslyftet gestaltar sig i föreningarna. Vår ambition var att nå de personer på föreningsnivå 
som de facto ansvarar för projektens genomförande och att därmed kunna ge projektledarnas 
bilder av vad Idrottslyftet betyder och innebär. Eftersom det är de samlade erfarenheterna av 
Idrottslyftet på föreningsnivå som studien söker återge genomfördes den så sent som möjligt i 
maj – juni 2011. Genom RF fick vi e-postuppgifter på samtliga idrottslyftsansvariga i 
föreningar som sökt medel för projekt inom Idrottslyftet för ÅR 4 (2010-2011) inom ”våra” 
SF. En webbenkät sändes ut till samtliga (1026 st), både till de som erhållit medel och de som 
inte beviljats medel för sökta projekt. Totalt har 486 personer besvarat enkäten vilket ger en 
svarsandel på 47 %, vilket får betraktas som en tämligen normalstor andel i en webbenkät av 
denna typ. 
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Utvecklingsplanerna  
Under denna rubrik sammanfattas förbundens utvecklingsplaner för Idrottslyftet (Budo och 
Kampsortförbundet, 2007; Gymnastikförbundet, 2007; Handikappidrottsförbundet, 2007; 
Innebandyförbundet, 2007; Skidförbundet 2007, 2008). Sammanfattningarna följer de 
rubriker som Riksidrottsförbundet har angett att ska finnas med i utvecklingsplanerna med 
undantag för ”Mätpunkter” som inte bedömts som relevant för vårt syfte. 
 
Budo och Kampsportförbundet 
Nuläget 
Budo- och kampsporterna tränas i alla åldrar från barn i förskoleåldern upp till pensionärer, 
men bara 5 % av medlemmarna tävlar. I de flesta klubbar är träningen åldersintegrerad så att 
ungdomar tränar tillsammans med vuxna. 
 
Våra idrotter betonar personlig utveckling, lärdom och förståelse – idrott som en skola för 
livet vilket är en anledning till att det redan nu är många som inte tidigare idrottat och som 
inte ser sig som idrottsintresserade som ändå dras till våra idrotter.  
 
Över huvud taget har förbundet redan nu många medlemmar bland de grupper, vilka av RF 
tidigare utpekats som svåra att nå för idrotten.  
 
Vision 
Förbundets klubbar ska kunna göra särskilda satsningar i enlighet med de grundläggande 
tankarna i Idrottslyftet, och därigenom framför allt: 
 

a) expandera, i synnerhet inom särskilt angelägna områden – såsom orter med ringa 
lockande utbud för tonåringar eller platser med särskilda behov, och särskilt angelägna 
grupper – såsom ungdomar i allmänhet och flickor i synnerhet, och grupper av dessa 
som är speciellt svåra att nå med föreningsverksamhet 

b) utvecklas, i synnerhet vad gäller kompetensen hos dess mest aktiva och lovande unga 
medlemmar – såväl vad gäller deras idrottsliga kompetens som deras förmåga att 
framgent bidraga till klubbarnas verksamhet med instruktion, ledarskap och så vidare. 

 
Vi inom förbundet vet redan idag efter våra lärdomar från arbetet med Handslaget, att vi är 
duktiga på att dra till oss ungdomar, kvinnor, barn och personer med utrikes härkomst. Vi vet 
att vi har idrotter som lockar dem som normalt inte är intresserade av idrott och träning. Vi 
vill med hjälp av Idrottslyftet fortsätta att locka till oss medlemmar och då gärna med 
inriktning mot personer ur de tidigare nämnda grupperna. 
 
Strategi 
För att inte belasta klubbar ekonomiskt för sina ambitioner att genomföra projekt skär vi 
ogärna i projektansökningar utan har som grundförutsättning att godkänna dem i sin helhet 
eller avslå ansökan. Vi har också en långsiktig syn på hur resultaten av projekten ska värderas, 
på så vis att klubbarna långt efter att deras projekt är avslutade ska fortsätta att få goda resultat 
av dem. Vi är angelägna om att prioritera projekt som ligger i linje med vår vision. 
 
För att underlätta för klubbarna i deras arbete med att söka projektmedel tar förbundet fram 
projektmallar men välkomnar därutöver projekt som tillkommer på initiativ från föreningarna. 
Förbundet kommer fortlöpande under Idrottslyftets fyra år att såväl tillföra projektmallar som 
modifiera befintliga efter gjorda erfarenheter.  
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Vi har inom förbundet tagit fram en ansökningsblankett där satsningarna delas in i fyra 
mycket grovhuggna projektmallar: 

1. öppna för fler/rekrytera och utveckla ledare 
2. satsa på flickor 
3. hålla nere avgifterna 
4. arbeta med skolan 

 
De fyra områdena konkretiseras enligt följande: 

Öppna för fler/rekrytera och utveckla ledare 
- Ledare för barn och ungdom 
- Uppvisningstrupper 
- Utveckla hemsidan 
- Ledarutbildning 
 
Satsa på flickor 
- Kvinnlig elit 
- Träningsläger med kvinnliga instruktörer 
 
Hålla nere avgifterna 
- Mattor för nya träningslokaler 
 
Arbeta med skolan 
- Prova på med syfte att de börjar träna på fritiden 
- Utveckla metoder som lockar alla elever till fysisk aktivitet med budo och 

kampsport som redskap 
- Uppmuntra till breda samarbeten över stil- och artgränser, gärna då i 

samarbete med skolan 
 
Jämställdhet och jämlikhet 
Jämställdhet: Trots att vi har många kvinnor som tränat i decennier, och framför allt på 
tävlingssidan i dagsläget har fler kvinnliga än manliga medaljörer, är det en större andel av 
dem än männen som lämnar våra idrotter inom några års tid – och därmed är det färre av dem 
som avancerar riktigt långt, når höga grader eller verkar som instruktörer. 
 
Vi är övertygade om att en av de viktigaste ingredienserna i en lyckad satsning på att 
förbundets flickor och kvinnor ska sträva efter framskjutna roller i verksamheten, är att vi kan 
visa upp goda föredömen. Vi behöver en synlig kvinnlig elit, synliga kvinnliga instruktörer 
och fler höggraderade kvinnor. Detta är så angeläget att det förtjänar särskild satsning.  
 
Jämlikhet: Vi gläder oss åt att ledare såväl på klubb- som förbundsnivå kommer från alla 
möjliga samhällsfält och har mycket olika utbildningsbakgrund. Centralt i förbundet verkar vi 
för att klubbledare ska känna sig bekväma med vår administration och kontakterna med 
förbundets organ även om de saknar exempelvis administrativ utbildning. Det är ett av skälen 
till att vi utformat projektmallar. Det är också bland annat av jämlikhetsskäl som vi anser det 
särskilt angeläget att stödja projekt i områden som kan anses eftersatta eller belastade, och 
riktade till grupper som inte har hela den valfrihet som borde finnas för alla. 
 
Trånga sektorer 
Anläggningar: Allt ifrån behov av mattor som behövs för kastteknikens skull i befintliga 
lokaler till egna anläggningar för att kunna bedriva verksamhet. 
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Gymnastikförbundet 
Nuläget 
Gymnastikförbundet har genom utvärderingen utav Handslaget sett en mycket positiv 
ledarsatsning med många utbildningstillfällen och många nya ledare. I vår utvärdering har det 
också tydligt framgått att detta är ett område som våra föreningar vill ha fortsatt stöd inom. Vi 
har också fått många goda exempel på ny och utökad verksamhet samt att vi upplever en 
närmre kontakt mellan föreningar och förbundet. Det har också visat sig positivt med centralt 
initierade projekt för att stödja fler föreningar att starta ny eller utökad verksamhet. De 
administrativa rutinerna har också utvecklats mycket med ett helt nytt IT-stöd, vilket 
underlättat hanteringen utav ansökningar och rapporter. Ett av målen för Idrottslyftet är att nå 
så många föreningar som möjligt och vår ambition är att alla föreningar med barn och 
ungdomsverksamhet skall få möjlighet att ta del av Idrottslyftet. Med tydliga riktlinjer hoppas 
vi kunna nå detta mål. Våra riktlinjer skall ses som ett stort men tydligt smörgåsbord som kan 
vägleda föreningar i sitt eget utvecklingsarbete. Gymnastikförbundet ska på ett tydligt sätt 
förmedla vilka centrala satsningar som görs inom verksamhetsområdet barn och ungdom. 
 
Gymnastikförbundets vision 
Gymnastikförbundet ska vara ett modernt, växande, välkänt och väl ansett förbund, med 
framgångsrik nationell verksamhet inom breddverksamheten och internationella framgångar 
inom tävlingsgymnastiken. 
 
Någon särskild vision för Idrottslyftet finns inte formulerad i utvecklingsplanen (vår 
anmärkning). 
 
Strategi 
Ledaren vår motor: Föreningens kärna är de ideella ledarna. Bra ledare skapar efterfrågan och 
tillväxt. Nöjda, engagerade och välutbildade ledare måste därför vara det viktigaste målet 
både för förbund och förening. Genom Idrottslyftet kommer vi att stödja våra föreningar med 
bidrag till: 

- Förbundets egna utbildningar 
- Ledarvård, Kick-off, Uppmuntran i syfte att behålla ledare 
- Ledarrekrytering genom annonser, introduktionsdagar, besök i skolor/förskolor, egna 

initiativ 
- Mentorskap/faddersystem i syfte att stärka och utvecklas i ledarrollen 
- Finna nya former för ledaruppdrag 

 
Den centrala satsningen med hjälp av förbundsutvecklingsbidraget kommer att vara: 

- utbyggnad av utbildningssystemet 
- anordna Inspirationsdagar 
- skapa verktyg för våra föreningar att rekrytera, utveckla ledare inom verksamheten 

motion 
- 13-20 år. 
- förmedla statusen av det ideella ledarskapet i och utanför idrotten 
- utveckla strategier för att rekrytera organisations ledare 
- utveckla handlingsplaner för att genomföra tagna strategier gällande rekrytering av 

organisationsledare 
- utveckla alternativa utbildningsformer 
- utveckla strategier för att vårda och behålla aktivitetsledare 
- stärka och utveckla förtroendevalda i förbundets organisation 
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- samarbeta med andra utbildningsorganisationer 
- vägleda föreningar till att hitta samarbetsområden med SISU 

 
Föreningsutveckling: Inom ramen för förbundsförnyelsearbetet fortsätter arbetet att utveckla 
stöd till föreningarna. För att stötta föreningarna i detta arbete kommer vi att bevilja bidrag 
till: 

- Utökad verksamhet för att och behålla ungdomar i åldern 13-20 år 
- Starta verksamhet för nya målgrupper såsom, barn och ungdomar med annan etnisk 

bakgrund, barn och ungdomar med särskilda behov, samarbete med andra idrotter 
- Hjälp till administrativt system, hemsida genom Klubben Online. 
- Nätverksträffar och att ingå i strategiska allianser i enlighet med vad som står i 

Gymnastiken Vill. Erfarenhetsutbyte med andra föreningar 
- Redskapsinköp 
- Stöd i form av arvode, utbildning eller mentor till en projektledare 
- Ekonomiskt stöd för att delta i centralt initierade projekt 
- Ekonomiskt stöd för att ingå i arbetsgrupper gällande anläggningar i samarbete med 

Distriktsförbund, kommuner och andra aktörer 
- Investeringsstöd, t.ex. kostnader för projektering vid hallbygge 
- Lägerverksamhet 

 
Den centrala satsningen med hjälp av förbundsutvecklingsbidraget kommer att vara: 

- utveckla strategier för att hjälpa föreningar att nå nya målgrupper 
- utveckla strategier för att hjälpa föreningar att behålla ungdomar i åldern 13-20 år. 
- initiera centrala projekt i syfte att utveckla och stärka ny och befintlig verksamhet 
- skapa förutsättningar för erfarenhetsutbyte mellan föreningar 
- utveckla administrativa verktyg i syfte att stödja och underlätta för våra föreningar 
- stödja och vägleda våra föreningar i syfte att implementera administrativa verktyg, 

initiera 
- ett samarbete med SISU 
- skapa länkar mellan förening, DF och SISU 
- utveckla förbundets organisation utifrån föreningarnas behov 

 
Jämställdhet och jämlikhetsperspektivet 
Vårt motto, Gymnastik åt alla, säger att alla är välkomna till oss – unga och gamla, motions 
och tävlingsföreningar, stora och små gymnastikföreningar. Vi genomför nu en stor 
undersökning riktad mot allmänheten gällande huruvida man ser idrotten gymnastik som en 
flicksport och om man ser gymnastik enbart som en tävlingsidrott. Svaren på dessa frågor 
kommer att leda till centrala aktiviteter för att förmedla vårt motto ”Gymnastik åt alla”. 
 
Samarbete Specialdistriktsförbund (SDF) 
Allt arbete med Idrottslyftet sker centralt, men med löpande information till SDF. SDF är en 
viktig resurs för information om Idrottslyftet och en viktig länk i arbetet med kontakterna med 
föreningarna. 
 
Trånga sektorer och hinder för SF 

- Ledare 
- Anläggningar 
- Behov av redskap 
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Handikappidrottsförbundet  
Nuläget 
På förbundsmötet 2005 kom vi fram till fem fokusområden för att utveckla förbundet; 
rekrytering, kommunikation, marknadsföring, utbildning och inkludering/integrering. I 
november bjöd vi in alla våra medlemsföreningar till en konferens som kom fram till att det 
viktigaste fokusområdet var rekrytering. Satsningen på Handslaget/Idrottslyftet har stämt bra 
överens med denna satsning. Vi har därför valt att bevilja mest medel till projekt som rör 
rekrytering och kommer att göra detta även fortsättningsvis. 
 
Som ett led i den extra satsningen på rekrytering har ett projektet ”Trippeln” genomförts med 
medel från Handslaget och är nu inne på sitt andra år. I det ingår en speciell satsning på 
rekryteringskonferenser, torgdag och Svenska ungdomsspelen (SUS). Rekryterings-
konferenserna riktar sig till alla medlemsföreningar och syftet är att föreningarna ska få hjälp 
med att göra upp en handlingsplan för rekrytering. Torgdagen är ett gemensamt datum där 
föreningar marknadsför sig på hemorten och som följs av öppet hus. SUS är en 
friidrottstävling för barn på mellan- och högstadiet med final på Stockholms stadion. 
 
Vision 
Ingen särskild vision för Idrottslyftet har tagits fram. Satsningen koordineras med förbundets 
idé att alla barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning erbjuds möjlighet till idrott.  
 
Strategi 
Två konsulenter på det centrala kansliet ansvarar för administrationen av Idrottslyftet. 
Förbundsstyrelsen anger inriktningen på vilka områden som ska prioriteras och prioriterar i 
första hand rekrytering samt de övriga fokusområdena. Genom en ”Tankesmedja” under 
hösten 2008, som finansieras med medel från Idrottslyftet där samtliga föreningar, SDF m. fl. 
bjuds in ska alla ha möjlighet att påverka vilka satsningar som förbundet ska prioritera inför 
den kommande treårsperioden. 
 
Jämställdhet och jämlikhetsperspektivet 
Förbundet är i färd med att ta fram en jämställdhetsplan som kommer att spegla jämställdhets- 
och jämlikhetsperspektivet. 
 
Samarbete Specialdistriktsförbund (SDF) 

- Årliga konferenser 
- Uppmuntrar SDF:en att hjälpa till med ansökningar 
- SDF:en har möjlighet att koordinera lokala satsningar bland sina föreningar 
- ”Trippeln” har ökat kontaktytorna mellan Förbundet och SDF:en 
- I budget finns 500 000 kr för framtidsinriktade projekt där minst tre SDF måste vara 

medsökande för att komma i fråga av projektsumman 
 
Trånga sektorer och hinder för SF 

- Tillgänglighet till handikappanpassade anläggningar 
- Svårighet att samla många med liknande funktionshinder och i samma ålder inom ett 

nära geografiskt område 
- Begränsad föräldramedverkan 
- Att få deltagare i Idrottslyftet föreningsanslutna samt ansöka om licens 
- Dyra inköp av individuella idrottsredskap 
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Innebandyförbundet  
Nuläget 
Innebandyförbundet växte explosionsartat under 1990-talet och i början av 2000-talet. Under 
de senaste åren har antalet föreningar stagnerat och till och med gått tillbaka något. Samtidigt 
har antalet sammankomster och deltagaretillfällen fortsatt att öka. Vi har hela tiden haft en 
kraftig överrepresentation av killar i barn- och ungdomsinnebandyn. Liksom många andra 
idrotter är det alldeles för många som slutar spela i tonåren. 
 
Vision 
Visionen är att utveckla och inspirera till en spännande idrottsupplevelse för alla. Denna 
vision genomsyrar arbetet med Idrottslyftet. SIBF vill att fler barn och ungdomar ska börja 
spela innebandy och fortsätta spela längre. Framför allt vill vi att tjejer ska spela innebandy 
längre. När Idrottslyftets fyra år är slut ska 80 % av våra föreningar med barn- och 
ungdomsverksamhet ha medverkat i satsningen. 
  
Strategi 
En miljö med spännande idrottsupplevelser skapas enklare med hjälp av utbildade och duktiga 
ledare som verkar i en stabil och stark förening med tydliga värderingar och inriktningar. 
Därför är ledarnas kompetens och föreningarnas utvecklingsarbete grundpelare. Till detta 
kommer att vi vill erbjuda tävlingsformer som passar spelarnas utveckling och olika 
ambitionsnivåer. 
 
Beslut om Idrottslyftet fattas centralt, men vi vill ha engagemang och utveckling lokalt. Detta 
når vi genom att stimulera SDF till att utveckla föreningarna. Kvalitetssäkrad utveckling och 
tillväxt är ledord i vår utvecklingsverksamhet. Därför är ledarnas kompetens avgörande, såväl 
tränares som förtroendevaldas. 
 
Jämställdhet och jämlikhetsperspektivet 
Att alla som spelar innebandy har samma värde är en självklarhet. Det är en syn som 
genomsyrar allt vi gör. SIBF verkar för att vara en jämställd idrott. Vi kommer därför att 
prioritera satsningar på tjejer som spelare och ledare i Idrottslyftet. 
 
Samarbete Specialdistriktsförbund (SDF) 
Vi vill stimulera SDF att stödja föreningarna i deras utvecklingsarbete. Vidare avser vi att 
kompetensutveckla personal och förtroendevalda för att bättre kunna möta föreningarnas 
behov. 
 
Trånga sektorer och hinder för SF 

- Hallbrist 
- Avstånd till ledarutbildning 
- Utbildning av ledare för breddverksamhet 
- Fler välutbildade ledare 
- Utslagning 
- Varierande kompetenser inom SDF 
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Skidförbundet  
Under denna rubrik sammanfattas förbundets utvecklingsplan för Idrottslyftet framtagen 
under hösten 2007. Planen har reviderats inför Idrottslyftets andra år och där väsentliga 
skillnader finns framgår dessa av sammanfattningen. 
 
Nuläget 
SSF:s organisation, senast fastlagd 2004, är uppbyggd kring en vision för år 2010 och är 
mycket enkelt uttryckt: År 2010 är Sverige den ledande skid- och snowboardnationen i 
världen! Konkret innebär visionen att SSF skall ha framgångsrika landslag, vara bra på att 
arrangera tävlingar och ha attraktiva aktiviteter i alla grenar och med många utövare! 
  
Handslagets prioriterade områden stämde väl överens med de behov SSF generellt sett hade 
för sitt utvecklingsarbete. Av det skälet gjordes inga begränsningar under de tre första åren 
när det gäller de prioriterade områdena. Detta var bra för det gav en bild av föreningarnas 
behov och önskemål i utvecklingsarbetet. Först det fjärde året kompletterade SSF med 
”Styrning” mot specifika områden, vilket nu ligger till grund för den nya satsningen med 
Idrottslyftet inom två huvudområden; utbildning/utveckling och ökad tillgänglighet till 
anläggningar och idrottsmiljöer. 
 
Av den reviderade utvecklingsplanen framkommer att erfarenheterna av Idrottslyftets första år 
är positiva. Inför det andra året har man beslutat om följande kriterier för att få söka medel för 
år 2: 

- Att föreningar redovisat år 1 
- Att föreningar sänder in kopia av LOK-stödsrapportering 
- Att lokala utbildningsprojekt genomförs tillsammans med SISU 

 
Vision ”Skid- och snowboardlyftet!” 
Med SSF:s vision 2010 som ledstjärna, väl förankrad i alla våra organisationsled skall SSF 
med samlad viljeinriktning forma ord till handling i aktiviteter i föreningar, distrikt, regioner 
och inte minst den centrala verksamheten. Det är SSF:s ambition att med tilldelade medel från 
Idrottslyftet få våra föreningar än mer delaktiga i det gemensamma utvecklingsarbetet med att 
göra våra idrotter tillgängliga för alla.  
 
Visionen är: Skid- och snowboardlyftet, lyfter SSF:s nationella verksamhet mot 2010 och 
framtiden och är bron mellan de centrala, regionala och lokala verksamheternas strävanden 
mot framtiden! 
 
I den reviderade utvecklingsplanen sägs att ett nytt visions, strategi- samt målarbete påbörjats 
som ett led i en ny organisation fr o m 2008-07-01. 
 
Strategi 
SSF vill genom Idrottslyftet stimulera utvecklingsinsatser så att intresset för skidor och 
snowboard blir livslångt. Under det första året kommer två områden att prioriteras; 
utbildning/utveckling och ökad tillgänglighet till anläggningar och idrottsmiljöer. 
 
Utbildning/utveckling 

- utbildning av klubbledare, tränare, funktionärer, unga ledare, föräldrar, 
kursinstruktörer och kursföreläsare på lokal, distrikts- eller central nivå 

- tävlingar med nytänkande och anpassade för barn och ungdomar 
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- samarbete med skola, elever och skolpersonal om utbildningsdagar och friluftsdagar 
inom alla grenar 

- rekryteringsprojekt för aktiva och ledare 
- lokala klubbutbildningar i samarbete med SISU 

 
Öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer 

- utveckla skidområden och skidlekområden 
- göra befintliga arenor ännu attraktivare för barn och ungdomar så att de utvecklar sitt 

skidkunnande 
- skapa anläggningar/miljöer (förutom spår och backar) som lockar till sig fler utövare 

och bidrar till att behålla de som redan är aktiva 
- skapa möjligheter för nya utövare att prova på våra grenar genom samarbete med 

förening – skola – näringsliv 
 
Några strategiska förändringar finns inte framskrivna i den reviderade utvecklingsplanen. 
 
Jämställdhet och jämlikhetsperspektivet 
Angående dessa perspektiv hänvisar Skidförbundet till sin värdegrund för Skididrotten 2010. 
Våra idrotter ska ha ett medvetet jämställdhetsperspektiv. Det ska finnas lika möjligheter för 
alla, oavsett kön att utöva idrott. Såväl kvinnors som mäns erfarenhet och värderingar ska tas 
tillvara och uppdrag fördelas så att både män och kvinnor kan medverka. Alla såväl ledare 
som aktiva, på såväl elit- som motionsnivå är betydelsefulla. 
 
Några förändringar i den reviderade planen avseende jämställdhets- och jämlikhetspers-
pektiven finns inte.  
 
Samarbete Specialdistriktsförbund (SDF) 
Allt arbete med Idrottslyftet sker centralt, men med löpande information till SDF. SDF är en 
viktig resurs för information om Idrottslyftet och en viktig länk i arbetet med kontakterna med 
föreningarna. 
 
Trånga sektorer och hinder för SF 

- Behålla fler längre 
- Ledarförsörjning 
- Tillgänglighet till våra idrotter, utrustnings-/materialproblematiken, samverkan med 

skolan 
- Tillgänglighet till anläggningar och vår specifika idrottsmiljö 
- Medlemsrekryteringen 

 
Inga förändringar avseende trånga sektorer och hinder finns i den reviderade planen. 
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Resultat	  
	  

FÖRBUNDSPERSPEKTIVET	  
Sammanfattning  
Analyserna av intervjuerna med de centrala aktörerna på förbundsnivå visar att:  
 
Uppdraget och styrningen från RF 

• Alla företrädare för förbunden ser positivt eller mycket positivt på Idrottslyftet som 
uppdrag från Riksidrottsförbundet (och regeringen). Både föreningar och förbund 
anses ha utvecklats genom Idrottslyftet på flera olika sätt genom en kontinuerlig 
process som de fortfarande befinner sig i. 

• Företrädarna ger uttryck för att de är positivt inställda till de krav och den styrning 
Riksidrottsförbundet har i anslutning till uppdraget, samt till det stöd de fått i 
genomförandet av Idrottslyftet. 

 
Specialidrottsförbundens mål för Idrottslyftet 

• De centrala målen för Idrottslyftet upplevs av företrädarna i stor omfattning ligga nära 
förbundens egna mål inom den reguljära verksamheten. En förklaring till den goda 
överensstämmelsen är att både Idrottslyftet och förbundens verksamhet utgår ifrån 
riktlinjerna i Idrotten vill. 

 
Strategier för att uppnå målen 

• Det finns skillnader mellan förbundens styrning av projekten i form av fasta respektive 
fria projekt för föreningarna att söka vilket också förändras över tid. Hur tydliga och 
detaljerade kriterier som formulerats för projekten skiljer sig åt mellan de undersökta 
förbunden.    

• I arbetet med Handslaget startades ett utvecklingstänkande som tagit ordentlig fart i 
arbetet med Idrottslyftet. I dag har man allt mer väl utvecklade strategier och arbetssätt 
för att distribuera föreningsstödet till projektaktiviteter på lokal föreningsnivå som mer 
eller mindre bygger på de erfarenheter man drog från Handslaget. 

• En strategi för att få så många idrottsföreningar att söka medel som möjligt har varit 
att göra ansökningsförfarandet enkelt samt att inte ändra på ansökningskriterierna i allt 
för stor omfattning över tid.  

 
Resultat och effekter 

• Direkta resultat på föreningsnivån är enligt de intervjuade svåra att mäta. En svårighet 
är att skilja mellan vad som är resultat av den reguljära verksamheten och vad som är 
resultat av föreningsprojekt inom Idrottslyftet.  

• Företrädarna anser att Idrottslyftet resulterar i en ökad tillgänglighet till idrott för flera 
utövare samt att nya grupper av utövare rekryteras. Andra resultat som Idrottslyftet 
anses bidra till är att fler utövare stannar kvar i föreningarna, att nya föreningar 
etableras samt att ”nya idrotter” till viss del håller på att ta form. Dessutom upplever 
företrädarna en ökad nyrekrytering och stärkt utveckling av ledarna i föreningarna 
samt en föreningsutveckling.  

• Idrottslyftet har medfört ett ökat kvalitetstänkande inom förbunden och en ökad 
medvetenhet om vikten av utvecklingsarbete. Förändringar av mål, metoder och 
strategier sker genom ökade erfarenheter genom arbetet med idrottslyftet inom 
föreningar och på förbundsnivå.  
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Jämställdhet, jämlikhet och Idrotten vill 

• Förbunden skiljer sig åt i hur de prioriterar arbetet med jämställdhet och jämlikhet 
inom ramen för Idrottslyftet. En gemensam uppfattning är dock att få ansökningar från 
föreningarna handlar om dessa frågor. Inom förbunden ser man få resultat när det 
gäller ökad integration och etnisk mångfald på föreningsnivån. I stort anses 
Idrottslyftet bidra till att riktlinjerna i Idrotten vill uppfylls då förbundens planer ligger 
i linje med dessa.  
 

Förändring över tid och om framtiden 
• Förbunden har anpassat sig till projektdesignen allt mer och tenderar att arbeta med 

det extra stödet för Idrottslyftet som om det vore en permanent medelstilldelning för 
utveckling av barn- och ungdomsidrott då det i hög grad integreras i den ordinarie 
verksamheten. 

• Om det extra stödet från staten försvinner upplevs en risk för stagnation både när det 
gäller att driva pågående aktiviteter och i utvecklandet av barn- och ungdomsidrotten. 

 
Syfte 
I den första delstudien fokuseras hur man på förbundsnivå uppfattat uppdraget från 
Riksidrottsförbundet (och regeringen), det egna förbundets mål och strategier, vilka resultat 
och effekter som uppnåtts, samt hur arbetet är relaterat till jämställdhet, jämlikhet och Idrotten 
vill. Vi försöker också fånga in hur arbetet med Idrottslyftet förändrats över tid. Syftet med 
studien är att få en bild av hur centrala aktörer på förbundsnivå beskriver och uppfattar arbetet 
med Idrottslyftet och hur erfarenheter från Handslaget tagits tillvara.  
 
Metod och urval 
Resultaten grundar sig på intervjuer med fem kategorier av informanter som utgör 
nyckelpersoner i arbetet med Idrottslyftet inom respektive förbund: generalsekreterare,	  
ordförande	   i	   styrelsen,	   styrelseledamot,	   handläggare	   på	   kansli	   samt	   övriga	  
(projektledare,	   ekonomichef,	   idrottschef	   etc.).	   Sammanlagt	   har	   semistrukturerade	  
intervjuer	  genomförts	  med	  27	  personer	  på	  förbundsnivå	  (tabell	  1).	  Variationen	  i	  antalet	  
intervjuer	  i	  respektive	  specialidrottsförbund	  beror	  huvudsakligen	  på	  förbundens	  storlek	  
och	  på	  att	  man	  organiserat	  arbetet	  med	  Idrottslyftet	  på	  olika	  sätt. 
 
Tabell 1. Centrala aktörer som intervjuats från respektive specialidrottsförbund (antal och funktion) 
 Skidor 

 
Innebandy Handikapp Gymnastik Budo och 

Kampsport 
S:a 

Generalsekreterare 1 1 1 1 0 4 
Ordförande styrelsen 0 1 1 1 1 4 
Styrelseledamot 1 1 0 0 0 2 
Handläggare kansli 2 1 2 2 1 8 
Övriga (adm. chef, 
projektledare, ekonomi-
ansvarig  etc.) 

7 1   1 9 

Summa 11 5 4 4 3 27 
 
Intervjuguider utvecklades med grundläggande frågor lika för alla med tillägg av specifika 
frågor anpassade till företrädares uppdrag som generalsekreterare, styrelseordförande eller 
projektansvarig/övriga. Intervjuguidens teman var: uppdraget, den egna verksamheten i 
relation till Idrottslyftet, mål, utvecklingsplanen, Idrottslyftets betydelse, strategier och 
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metoder för föreningsstödet, resultat, uppföljning, förändringar, Idrottslyftet som företeelse 
samt specifika frågor utifrån den intervjuades befattning och arbetsuppgifter.  
 
De flesta intervjuerna har genomförts i förbundens lokaler medan ett mindre antal har 
genomförts som telefonintervjuer. Enskilda intervjuer har gjorts med 18 personer medan 9 
personer har intervjuats i grupp. Val av gruppintervju gjordes i de fall de hade liknade 
uppdrag eller arbetsuppgifter och där de ansågs kunna komplettera varandras utsagor. 
Intervjuerna varierade mellan 20 till 90 minuter med en genomsnittlig intervjutid på 60 
minuter. Alla intervjuer spelades in och transkriberades ordagrant i efterhand.  
 
Varje förbunds utskrifter har först analyserats av en ansvarig utvärderare för respektive 
förbund i relation till utvärderingsplanerna och dess frågeställningar (fem personer). Därefter 
har en jämförande metaanalys av den första sammanställningen över respektive förbund 
genomförts av en av utvärderarna för att få en helhetsbild av datamaterialet genererat av 
intervjuer på förbundsnivå.  
 
Redovisningen av resultaten av våra analyser som följer har två delar. I den första delen som 
handlar om uppdraget, mål och strategier, resultat och effekter, förändring över tid, 
jämställdhet, jämlikhet och Idrotten vill redovisas resultaten förbundsvis. Den andra delen är 
tematisk och här använder vi också citat för att illustrera och underbygga de reflektioner som 
görs. De teman som behandlas är ”Styrning, ledning och organisering” samt ”Jämställdhets- 
och jämlikhetsperspektiven i Idrottslyftsarbetet”. 
 
Om uppdraget  
Budo och Kampsportförbundet 
De intervjuade är positiva till uppdraget och dess nuvarande utformning. Både Handslaget och 
Idrottslyftet anses innebära att föreningarna stöttas och att det sker utan alltför omfattande 
detaljstyrning från statsmakten och från Riksidrottsförbundet. Företrädarna uppskattar det 
administrativa stödet de fått från Riksidrottsförbundet och ser också positivt på uppföljningen 
och kontrollen av vad som uppnås inom Idrottslyftet.   
 
Gymnastikförbundet 
Idrottslyftet som uppdrag uppfattas mycket positivt och utvecklande från 
Gymnastikförbundets sida. Även om Idrottslyftet är ett tidsbegränsat projekt har förbundet 
strategiskt jobbat för att det ska ingå i ordinarie verksamhet för att få bästa effekt. 
Idrottslyftets utvecklingsplan anses höra hemma i förbundets helhet samt att det särskilt 
handlar om kompetens- och verksamhetsutveckling. Gymnastikförbundet har upplevt 
satsningarna som en morot och inte en som en pekpinne. Att pengarna genom Idrottslyftet är 
öronmärkta ställer sig Gymnastikförbundets positiva till och det anses självklart att ett 
uppdrag baserat på statliga medel ska följa vissa krav. Samtidigt upplever förbundet att det 
behövs en kontinuitet, då det anses ta tid att få effekt av utvecklingsarbetet. 
 
Handikappidrottsförbundet 
Idrottslyftet upplevs av Handikappidrottsförbundet som friare än Handslaget eftersom 
särskilda utvecklingsområden inte pekats ut. Man menar att detta samt att Idrottslyftet också 
innefattar medel för verksamhetsutveckling till specialidrottsförbunden har medfört att 
projekten nu är mera färgade av faktiska utvecklingsbehov än vad som var fallet inom 
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Handslaget. De intervjuade ser mycket positivt på uppdraget och menar att Idrottslyftet varit 
av mycket stor betydelse för den utveckling som förbundet genomgått under de senaste åren. 
 
Innebandyförbundet 
Genom intervjuerna framkommer att det idag finns en mycket god kännedom om uppdraget 
på alla nivåer inom förbundet. Bland företrädarna på Innebandyförbundet ser man positivt på 
att statsmakten ställer krav på hur medlen till idrotten ska användas och vilka mål som ska 
uppnås. Det finns en uppfattning om att styrningen och kontrollen generellt från 
Riksidrottsförbundet (och statsmakten) är något eftersatt. 
 
Skidförbundet 
Uppfattningen bland de intervjuade är att Idrottslyftet är avgörande för breddverksamheten 
inom förbundet och livsviktig för de mindre grenarna. Det framkommer dock att då de medel 
som tillförs genom Idrottslyftet är en liten del av den totala budgeten blir inte Idrottslyftet 
någon central fråga för styrelsen. De intervjuade tycker att det administrativa stödet från 
Riksidrottsförbundet är bra och man uppskattar den uppföljning och kontroll som görs. Man 
betonar dock att man inte vill ha någon detaljstyrning från RF och statsmakten.  
 
Om mål och strategier 
Budo och Kampsportförbundet 
Det framkommer att de mål som finns i förbundets plan för Idrottslyftet har tagits fram via en 
arbetsgrupp på kansliet under ordförandens ledning. Man strävar efter att öka antalet 
medlemmar, att hitta nya former för föreningsverksamhet och en ökad integration och 
jämställdhet. Inom Budo och Kampsportförbundet har man ett ansökningstillfälle per år för 
Idrottslyftet. Man har inga färdigbestämda sökbelopp och inga färdiga paketlösningar. En 
ambition är att stötta projekt, gärna stora, som i sig har element av nytänkande och som skiljer 
sig från reguljär verksamhet. För att föreningarna ska kunna förverkliga sina projektidéer har 
man valt att inte skära i sökta belopp utan en beviljad ansökan innebär också att man erhåller 
det sökta beloppet. Projekt som rimligen borde kunna finansieras av föreningen själv stöttas 
inte. Inom förbundet arbetar man aktivt med att sammanställa och sprida information om 
lyckade projekt till alla föreningar. 
 
Gymnastikförbundet 
Gymnastikförbundets centrala strategier bygger särskilt på enkelhet, tydlighet, långsiktighet, 
och kommunikation där det inledningsvis handlade om att få igång föreningarna för att alla 
skulle kunna delta och medverka i Idrottslyftet. Förbundet tog sin utgångspunkt för målen 
inom Idrottslyftet främst i sina verksamhetsmål som formulerats mellan 2004 och 2006. Vid 
den tidpunkten var ett viktigt mål att få fler ledare vilket inledningsvis blev ett centralt mål 
även för Idrottslyftet. För att öka antalet aktiva, för att behålla 13-20 åringar i verksamheten 
samt för att stärka och bredda gymnastiken på föreningsnivå har en strategi varit att stötta 
utbildningsinsatser och utveckla utbildningar för att föreningarna ska få god tillgång till 
välutbildade och engagerade ledare. I och med att särskilda medel fanns avsatta för 
förbundsutveckling formulerades mål om att utveckla förbundets organisation utifrån 
föreningarnas behov, vilket resulterat i att de tidigare 17 distrikten har formats till 8 regioner. 
Ett mål med omorganisationen är att höja kompetensen genom att anställa högskoleutbildade 
på regionkontoren.  
 
Handikappidrottsförbundet 
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Målen i Idrottslyftet stämmer enligt de intervjuade väl överens med förbundets vision och 
långsiktiga arbete där rekrytering av utövare och ledare samt kommunikation är högt 
prioriterat. I arbetet med Idrottslyftet har man försökt engagera hela rörelsen för att nå en 
samsyn om vad som ska åstadkommas. Detta har man gjort genom att tydliggöra allas ansvar 
på olika nivåer, genom träffar som nått varje förening i alla distrikt, genom 
distriktsordförandemöten, stormöten, SDF-utbildning, konferenser mm. Vid fördelning av 
medel till föreningsprojekt inom Idrottslyftet är utgångspunkten att aktiviteterna ska vara 
inriktade på förändring och nytänkande och att medel inte ska gå till löpande verksamhet. 
 
Innebandyförbundet 
De intervjuade menar att då målen i Idrottslyftet utgår från Idrotten vill så stämmer de väl 
överens med målen för den reguljära verksamheten inom förbundet. En målsättning inom 
förbundet är att 80 % av föreningarna ska ha varit engagerade i projekt inom Idrottslyftet när 
projekttiden löper ut sommaren 2011. Förbundet har centralt framtagna mål för Idrottslyftet 
förankrade via specialdistriktsförbunden och olika idéforum. Man har valt att i övrigt inte 
involvera distriktsförbunden i någon högre grad utan har en modell med en heltidsanställd 
projektledare på förbundet som arbetar aktivt mot föreningarna. Förenings- och 
ledarutveckling ses som nyckeln till framgång och man tror på att aktiviteter på förbundsnivå 
ger kvalitet i arbetet med Idrottslyftet. Inom förbundet har man valt att gå från fria projekt till 
flera fasta paket som föreningarna kan söka. Det framkommer att man gjort detta av två skäl. 
Det ena skälet är för att öka styrningen mot aktiviteter som av styrelse och projektledning 
bedöms som angelägna för att nå målen inom Idrottslyftet. Det andra är för att nå ut till 
föreningar som annars kanske inte sökt medel via Idrottslyftet. Innebandyförbundet 
administrerar Idrottslyftet helt via förbundets hemsida och har lagt ner tid på att underlätta för 
föreningar i ansökningsförfarandet och i rapporteringar. 
 
Skidförbundet 
De intervjuade från Skidförbundet menar att Idrottslyftet passar mycket väl in i den ordinarie 
verksamheten och de målsättningar som gäller för denna. Mot bakgrund av detta blir en 
styrning av verksamheter inom Idrottslyftet mindre viktig. Ett mål i sig är att Idrottslyftet ska 
nå så många föreningar som möjligt. Inom förbundet är det en låg grad av styrning när det 
gäller arbetet med Idrottslyftet från de förtroendevaldas sida. Man har valt en modell där 
specialdistriktsförbunden inte involveras i arbetet. Principerna för resursfördelning mellan 
olika typer av projekt (t ex mellan grenar, nivå, ålder, kön) är inte klart dokumenterade och 
inte helt transparenta. Skidförbundet strävar efter att så många föreningar som möjligt ska få 
ta del av projektmedlen. Som en konsekvens av detta beviljas många och små projekt. 
Föreningarna har stor frihet att tolka vilken typ av verksamhet som kan inrymmas i projekt 
finansierade av Idrottslyftet och några fasta projekt erbjuds inte av förbundet. Kriterierna för 
projektfinansiering är därför också relativt allmänt hållna och med låg styrningsgrad.  
 
Om resultat och effekter 
Budo och Kampsportförbundet 
De intervjuade på Budo och Kampsportförbundet menar att många goda resultat har uppnåtts 
på föreningsnivå men att det är mycket svårt att mäta den utveckling som sker genom 
Idrottslyftet. Man framhåller också att det är för tidigt att avgöra om Idrottslyftet ger några 
förändringar på längre sikt. Konkreta resultat är en ökad tillgänglighet för flera och nya 
grupper av utövare genom stöd till föreningsanläggningar och utvecklingsinriktade aktiviteter. 
Detta menar man ger förutsättningar för en på sikt ökad integration och jämställdhet. 
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Gymnastikförbundet 
Det finns en osäkerhet inom Gymnastikförbundet vad gäller resultaten av Idrottslyftet, särskilt 
när det gäller resultat på föreningsnivån. Företrädarna anser att det är svårt att särskilja vad 
som beror på Idrottslyftet och vad som är resultat av ”ordinarie” verksamhet, då de är nära 
förknippade med varandra. Ett resultat förbundet ser är att nya målgrupper för aktiva i åldern 
13-20 år utvecklas starkt i och med deras satsningar på nya inslag som Flip’a’Trick och 
Parcour. Genom modern mediateknik och med särskild utformning av koncept har förbundet 
nått fram till en grupp ungdomar som tidigare inte attraherats av gymnastik. Även om 
förbundet inte har faktiska siffror så tror de att de finns en hög måluppfyllelse när det gäller 
utbildning av ledare. Ett tydligt resultat är också omorganiseringen av 17 distriktsförbund till 
8 regioner. 
 
Handikappidrottsförbundet 
Även inom Handikappidrottsförbundet anses det vara svårt att mäta effekter av de satsningar 
som gjorts inom ramen för Idrottslyftet. Genom intervjuerna får vi veta att nya föreningar har 
kommit till under perioden, men att antalet medlemmar samtidigt har minskat. Under 
perioden har förbundet dock fått ett tillskott av helt nya medlemmar. Att antalet medlemmar 
minskat behöver enligt de intervjuade inte ses som ett dåligt resultat. Istället kan det vara så 
att aktiviteterna inom Idrottslyftet bidragit till att hålla minskningen nere. Att antalet 
medlemmar minskar i ideella föreningar menar man är en allmän trend i samhället. Det 
framkommer vidare att det är rätt många i aktivitet i föreningarna som inte skulle ha varit där 
om Handslaget och Idrottslyftet inte funnits. 
 
Innebandyförbundet 
De intervjuade på Innebandyförbundet menar att det är svårt att veta om Idrottslyftet innebär 
att man rekryterar fler utövare och om aktiviteterna bidrar till att man behåller flera i 
verksamheten. Företrädarna uppger däremot att det finns en positiv tendens när det gäller att 
rekrytera och utveckla ledare. Man har satsat stort på föreningsutveckling, men tycker att det 
ännu är för tidigt att utläsa vilka effekter det gett. Det framkommer genom intervjuerna att 
man inom innebandyn arbetar målmedvetet med att öka jämställdheten, men att man inte 
kommit lika långt när det gäller jämlikhetsarbetet. Den viktigaste effekten så här långt enligt 
de intervjuade är att Handslaget och Idrottslyftet fört med sig ett kvalitetstänkande och en 
ökad medvetenhet om vikten av utvecklingsarbete inom förbundet. 
 
Skidförbundet 
Företrädarna på Skidförbundet anser att det är svårt att uttala sig om resultaten av Idrottslyftet. 
Däremot är man övertygade om att Idrottslyftet är helt avgörande för breddverksamheten och 
att många föreningar skulle ha svårt att driva verksamheten i samma utsträckning om stödet 
skulle upphöra. Flera av de intervjuade, främst då den kategori vi valt att kalla projektledare, 
reflekterar över hur det stora antalet beviljade projekt hämmar såväl behovsinventering som 
stöd för pågående projekt och projektuppföljningar. Men de menar samtidigt att eftersom 
stödet är temporärt är det viktigt att så många som möjligt erhåller stöd. De intervjuade har en 
känsla av att Idrottslyftet möjliggjort rekrytering av fler utövare och bidragit till att man kan 
behålla fler i verksamheten men medger samtidigt att några sådana uppföljningar inte 
genomförts. Något aktivt arbete för att öka jämställdheten och jämlikheten i föreningarnas 
verksamheter bedrivs inte. Främst på grund av att förbundet inte upplever några sådana 
problem inom skidsporten. 
 
Om förändringar över tid 
Budo och Kampsportförbundet 
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Idrottslyftsarbetet bygger på erfarenheter och rutiner från Handslaget. Dessa rutiner är numera 
inarbetade och det sker därför få större förändringar i dessa rutiner. Under hela Idrottslyftet 
har i stort sett samma rutiner använts, förutom att ett databaserat ansökningsförfarande har 
införts (som anses ha underlättat arbetet avsevärt). En varierande arbetsbelastning för 
kansliets personal vad avser övriga reguljära uppgifter (inval av nya föreningar, licensfrågor 
med mera) leder till att deras möjligheter att arbeta med specifika frågor som rör Idrottslyftet 
varierar över tid.  
 
Gymnastikförbundet 
Förbundet har hela tiden arbetat utifrån samma utvecklingsplan medan riktlinjerna justerats 
något. Arbetet med målen för Idrottslyftet har till viss del förändras över tid. Förbundets fokus 
har successivt gått från att öka antalet gymnaster och rekrytera/utveckla ledare till mer fokus 
på förenings- samt organisationsutveckling samt förbundets centrala projekt. Kriterierna för 
projektansökningarna har ändrats något över tiden.    
 
Handikappidrottsförbundet 
Enligt företrädare för Handikappidrottsförbundet har genomförda stormöten för alla inom 
handikappidrotten haft betydelse för hur utvecklingsprocessen relaterat till Idrottslyftet har 
formats. Förbundet har kunnat genomföra dessa stormöten med hjälp av Idrottslyftet. 
Förbundet har stått för resa och uppehälle för alla de som har velat delta. Totalt har 400 
personer och samtliga 482 föreningar varit representerade på ”stormötena”. De synpunkter 
och idéer som framkommit i samband med ”stormötena” har till viss del resulterat i en 
revidering av den ”riktning” som förbundet strävar mot. Förbundet säger sig vara mån om att 
återrapportera till föreningarna.  
 
Innebandyförbundet 
Med en verksamhetsplan för förbundet och med en utvecklingsplan för Idrottslyftet ser 
mycket annorlunda ut nu när det gäller de extra medlen än under tiden med Handslaget. 
Innebandyförbundet har satsat på en fast anställd tjänsteman som handläggare/projektledare 
för Idrottslyftet. Man har pekat ut de strategiskt viktigaste områdena att arbeta med för att nå 
Idrottslyftets mål. Några förändringar när det gäller utvecklingsplanen har inte gjorts då den 
enligt de intervjuade är formulerad på ett sådant sätt att den håller över tid. Däremot har 
antalet fasta paket ökat under perioden och vissa paket har förändrats. Några fasta paket har 
tillkommit framför allt som svar på behov signalerade från föreningar. I intervjuerna 
rapporteras också om ”mognare” föreningar som idag har betydligt bättre kunskap om vad 
man kan söka pengar för och en realism i de ansökningsbelopp som man anger. 
 
Skidförbundet 
I samtalen om huruvida Skidförbundets mål, strategier, metoder och resultat förändras över 
tid framkommer att få förändringar skett även om en sådan ambition funnits under hela 
Idrottslyftets period. Företrädarna upplever att de missat möjligheter till bättre styrning av 
föreningsstödet i och med de otydliga kriterierna de hade inledningsvis. En av de viktigaste 
förändringarna man håller på att genomföra är att involvera de så kallade grenråden i 
spridning av information om Idrottslyftet, samt uppföljning av genomförda föreningsprojekt. 
Grenråden har bildats för att driva de olika grenarnas strategiska utveckling och består av 
ideella krafter från föreningar och förbund. Genom detta hoppas man bli bättre på att 
identifiera föreningar och projekt som verkar för skidsporternas utveckling. 
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Om jämställdhet, jämlikhet och Idrotten vill 
Budo och Kampsportförbundet 
Budo och Kampsportförbundet stöttar projekt som arbetar för en ökad tillgänglighet till 
föreningsanläggningar för alla deltagare, även de som hittills inte provat budo- eller 
kampsport. Förbundet anser sig av tradition redan ha verksamhet som ligger i linje med 
anvisningarna för Idrottslyftet, att nå invandrare, verksamhet i socialt tunga områden och 
liknande. 
 
Gymnastikförbundet 
Inom Gymnastikförbundet är man ytterst tveksam till att de lyckats med ökad mångfald inom 
gymnastiken. Det kan enligt dem bero på att det inte heller varit så tydligt framskrivet i 
utvecklingsplanen. Enligt företrädarna anses projekten inte direkt rikta sig mot jämställdhet 
eller jämlikhet men samtidigt menar de att de arbetar integrerat med jämställdhet och 
jämlikhet i all verksamhet. Ambitionen med ungdomssatsningen har varit att försöka skapa en 
icke könsbunden verksamhet, då de idag har mest kvinnliga utövare. Även om de inte valt att 
uttrycka satsningen som exklusivt är för pojkar så har den resulterat i fler pojkar till 
gymnastikföreningarna. Inom förbundet finns en osäkerhet i huruvida jämlikhet och 
jämställdhet nås inom gymnastik genom Idrottslyftet. Gymnastikförbundet är däremot säkrare 
på att Idrottslyftet bidragit till att föreningarna lättare kunnat uppfylla riktlinjer i Idrotten vill 
och på så sätt också deras riktlinjer i Gymnastiken vill.  
 
Handikappidrottsförbundet 
Handikappidrottsförbundet använder Idrotten vill som utgångspunkt i det egna 
värdegrundsarbetet. Förbundet har genom eget initiativ varit med att omforma texten i 
Idrotten vill då personer med funktionsnedsättningar tidigare inte fanns omnämnda. 
Företrädare inom förbundet menar att värdegrundsarbetet på föreningsnivå försvåras genom 
den höga omsättningen av idrottsledare men att det inom förbundet finns ett pågående 
jämställdhetsarbete. När de gäller inkludering handlar det i huvudsak om inkludering av 
”människor med funktionsnedsättningar i idrottssamhället” och etnicitet är således inte i fokus 
för SHIFs insatser inom detta område. Man upplever också att föreningarna inte är särskilt 
intresserade av jämställdhetsfrågor vilket försvårar en riktad rekrytering och ett 
genomgripande jämställdhets- och integrationsarbete.  
 
Innebandyförbundet 
Inom Innebandyförbundet är jämställdhetsarbetet ett prioriterat område. Man har också sedan 
några år en likabehandlingsplan. Medvetenheten om dessa frågor är stor inom 
förbundsstyrelsen. Enligt styrelseledamoten finns det också en medvetenhet i 
organisationsleden om framför allt jämställdhet, medan medvetenheten inte är lika stor bland 
utövarna. Antalet föreningar med jämställdhetsplaner ökar stadigt. På förbundsnivå har man 
lagt ner ett stort arbete med att granska allt utbildningsmaterial ur ett jämställdhets- och 
likabehandlingsperspektiv och att göra materialet jämställt. Att jämställdhet är ett prioriterat 
område syns i arbetet med Idrottslyftet där det redan från starten funnits fasta projekt som är 
inriktade på att öka jämställdheten inom innebandyn. I dagsläget finns ett fast paket som ger 
föreningarna verktyg för att analysera föreningens verksamhet ur ett genusperspektiv och 
vägledning för hur en handlingsplan kan utformas. När det gäller arbetet för en ökad jämlikhet 
finns en medvetenhet om problematiken men man har ännu inte på allvar tagit steget mot ett 
lika systematiskt arbete som inom jämställdhetsområdet. 
 
Skidförbundet 
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Jämställdhet och jämlikhet upplevs inte av företrädarna för Skidförbundet vara frågor som 
kräver särskild uppmärksamhet i relation till arbetet med Idrottslyftet. Man medger att man 
har mycket att lära inom integrationsområdet som kan sägas vara en jämlikhetsfråga men 
några målsättningar eller strategier för detta har inte utarbetats. När det gäller 
jämställdhetsfrågan menar de att man inte funderat i termer av att satsa mer på flickor eller på 
pojkar. Det allmänna intrycket är att man är nöjd med jämlikheten inom skidsporterna och att 
det inte finns några anledningar att jobba särskilt med den. Riktlinjerna i Idrotten vill är heller 
inte något man reflekterat närmare över utan upplever att Skidförbundets verksamhet 
genomsyras av dessa policyer.   
 
Tematiska reflektioner 
Styrning, ledning och organisering 
Gemensamt för förbunden är att Idrottslyftet anses mycket väl passa in i den verksamhet 
förbunden bedriver. Det ligger mycket bra i linje med deras verksamhetsplaner. Det anses 
som att det är en del av ett utvecklingsarbete som de ändå borde göra men att dessa resurser 
har gett dem stora möjligheter att göra mer och bättre verksamhet. Idrottslyftet har gett 
förbunden en ”livsviktig kraft” att utvecklas över tid på ett sätt som de aldrig hade kunnat 
göra annars. Med extra resurser genom Idrottslyftet har förbunden kunnat växla upp 
utvecklingsarbetet mer aktivt, strategiskt, personalmässigt och i närmare kontakt med 
idrottsföreningarna. 
 
Alla förbund påtalar svårigheten att mäta direkta resultat av alla satsningar inom Idrottslyftet. 
Allt för många faktorer samverkar med den ordinarie verksamheten. En hög omsättning av 
ideella ledare i idrottsföreningarna är också ett kontinuerligt ”problem” för 
idrottsföreningarna att hantera för att utvecklingen ska kunna ta så stora språng. Stor del av 
resurserna inom Idrottslyftet har fått läggas på att rekrytera, utbilda och stötta ideella 
förenings- och aktivitetsledare. Men Idrottslyftet anses ändå ge effekter av ökad kvalitet inom 
idrotten över tid, vilket beskrivs av generalsekreteraren i Innebandyförbundet: 
 

Jag tror att pengarna har betytt oerhört mycket för oss därför att vi har kunnat 
satsa på… Inte år ett eller år två, men när vi har skruvat i det efter hand så har 
det verkligen kunnat bli att man nog ändå fått in fler utövare. Och att man 
framförallt, inte fler utövare, för det har inte varit vårt bekymmer, man har fått 
mer kvalitet i verksamheten. Så det är en fantastisk resurs så sätt. 

 
Generalsekreteraren i Handikappidrottsförbundet säger om utvecklingsprocessen och 
resultaten följande: 
 

Ja alltså, vi har ju haft en utvecklingsprocess och just nu har vi kommit så långt i 
den fasen att vi faktiskt är ute, ser till att varenda distrikt är ute och träffar 
varenda förening. Det är en jätteresa innan man har kommit så långt. Vi har haft 
fem pilotdistrikt som har fått genomföra det här och så för några veckor sen hade 
vi alla distriktsordförande på möte. Vi träffar dem regelbundet och då fick de 
berätta om de här pilotprojekten och det var nästan av ett hallelujamöte. 

 
Hela	   arbetet	   med	   Idrottslyftet	   kan	   man	   se	   som	   en	   kontinuerlig	   process	   som	   har	  
inneburit	   ökade	   erfarenheter	   och	   en	   stärkt	  medvetenhet	   om	  betydelsen	   av	   utveckling	  
för	  såväl	  idrottsföreningar	  som	  för	  specialidrottsförbunden.	  Extra resurser som följt med 
Idrottslyftet innebär för ovanlighetens skull pengar i förbundet som inte redan är upplåsta i 
relation till den befintliga och löpande verksamheten. Det är ingen tvekan om att förbunden 
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därför fått större möjligheter att satsa pengar på utvecklingsarbeten. Den utvecklingsprocess 
som påbörjats i och med Handslaget har därigenom fortsatt genom Idrottslyftet (Engström, 
2008; Åkesson, 2008). 
 
Förbunden ser ut att vara på olika ”stadier” i processen vilket är en anledning till de 
redovisade skillnaderna dem emellan men de ser ut att vara på väg mot en likriktning i t.ex. 
ökad styrning. Förbund som inte varit så aktiva i styrningen tidigare verkar vara på väg mot 
ett mer styrande förhållningssätt. Exempelvis säger sportchefen på Skidförbundet att 
förändringar i styrning kan komma framöver.  
 

I år så har det varit fria ansökningar, men målet är ju att skapa projekt kring 
varje sport som föreningarna söker till. Och de här projekten är steg för att 
förverkliga verksamhetsplanen liksom. Och på så sätt styra och ena aktiviteterna i 
klubbarna. 

 
Man kan säga att förbunden och idrottsföreningar har blivit ”mognare” i sitt arbete i 
projektform över tid. Förbunden har hittat former och kommunikationsvägar som gör att de 
når ut med Idrottslyftet till föreningsnivån på ett annat sätt än inledningsvis, mycket tack vare 
det riktade stödet inom Idrottslyftet till förbundsnivån. Idrottsföreningarna har också anpassat 
sina innehåll och belopp i ansökningarna i och med att förbund blivit tydligare i 
kommunikationen.  
 
Att pengarna genom Idrottslyftet är öronmärkta ställer sig alla förbund positiva till. Det finns 
ett förhållningssätt som grundar sig i att det är självklart att med ett uppdrag baserat på 
statliga pengar följer vissa krav. De uppskattar samtidigt att Idrottslyftet varit friare utan 
särskilt utpekade utvecklingsområden som fanns under tiden med Handslaget. Förbunden 
anser att syftet och ändamålet med Idrottslyftet tydligt kommunicerats från 
Riksidrottsförbundet. Därefter har förbunden utvecklat riktlinjer utifrån sin specifika 
verksamhet med målet om att öppna dörrarna för fler och därmed att kunna ta emot fler inom 
idrotterna.  
 
De riktade förbundsmedlen har gett möjligheter att anställa personal för att arbeta med de 
centrala frågorna för Idrottslyftet. Det verkar som om de förbund som har kunnat anställa 
särskild personal har kommit längre i sitt utvecklingsarbete över tid. Gymnastikförbundet har 
till exempel anställt en person på halvtid för att arbeta med satsningar på gymnastik för 
ungdomar mellan 13-20 års ålder. Detta har resulterat i en modernisering av förbundets 
kommunikationsvägar för att locka ungdomar till idrotten, bland annat genom att delta i 
sociala medier som Facebook och Youtube. Även Innebandyförbundet har anställt särskild 
personal för att arbeta med Idrottslyftet medan andra förbund har låtit ordinarie medarbetare 
hantera arbetet inom ramen för ordinarie tjänst. 
 
Specialidrottsförbunden har olika förutsättningar och inriktningar vilket gör att det kan finnas 
en problematik om det styrs för mycket ovanifrån. Alla specialförbund kan antas ha sina unika 
behov och förutsättningar. Den kompetens som krävs för att möta dessa behov och anpassa 
verksamheten därefter kan varken regeringen eller Riksidrottsförbundet förväntas ha till 
skillnad mot specialidrottsförbunden. Till exempel har Handikappidrottsförbundet upplevt 
Idrottslyftets riktning mot barn- och ungdomsidrott som problematiskt då det inte alltid är 
barn som är nybörjare eller beroende på handikapp är inte heller ålder avgörande på samma 
sätt som i idrotter för icke funktionshindrade. Det framkommer dock åsikter om att 
uppföljningen och kontrollen inom Idrottslyftet är något eftersatt. 
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En reflektion som görs på förbundsnivå är att det inte finns tydliga direktiv om att idrotten ska 
fortsätta med kärnverksamheten och attrahera fler till denna, eller i vilken utsträckning det 
också handlar om att utveckla just alternativa verksamheter. Frågan blir i vilken grad man ska 
utveckla ”nya” verksamheter vilket kanske inte alltid är lika intressant på föreningsnivån, där 
de har fullt upp med att driva och utveckla den verksamhet de gör idag. 
 
Riktlinjerna	  från	  Riksidrottsförbundet	  anses	  vara	  otydliga	  om	  var	  gränsen	  mellan	  själva	  
idrotten	  och	  angränsande	  verksamhet	  ska	  gå	  inom	  ramen	  för	  Idrottslyftet.	  Det talar för 
att förbunden upplever en viss avsaknad av närmare anvisningar vilket tidigare utvärderingar 
av Handslaget också funnit problematiskt (Patriksson, Stråhlman, Eriksson och Kristén, 
2007). Det	   handlar	   om	   frågor	   om	   vilka	   önskemål	   uppdragsgivaren	   har	   på	   att	   den	  
existerande	  idrotten	  ska	  anpassas	  eller	  förändras	  för	  att	  attrahera	  andra	  människor	  som	  
inte	   är	   med	   idag.	   Detta	   leder	   till	   funderingar	   kring	   uppdragets	   syfte	   och	   resultat.	  
Idrottskonsulenter	   på	   både	   Gymnastik-‐	   och	   Handikappidrottsförbundet	   belyser	   detta,	  
vilka	  båda	  utvecklat	  sitt	  ordinarie	  idrottsutbud	  som	  ett	  resultat	  av	  Idrottslyftet. 
  

De som ska komma in som nya i idrotten har förmodligen inte behov av den 
renodlade idrotten. Man kanske inte kan få in fler (i nuvarande idrott)… men vi 
kan få in dem genom att vi anpassar. (Gymnastikförbundet) 
 
Vi har en ny idrott som heter showdown eller ny och ny men den har funnits några 
år i förbundet och de har faktiskt fått igång lite verksamhet runt om i landet. Där 
har vi ändå kunnat, med hjälp av Idrottslyftet, få ut ett antal bord runt om i 
landet. Med hjälp av det har man fått igång lite verksamhet. Det hade varit 
ganska svårt annars. (Handikappidrottsförbundet) 

 
Detta är något som också Budo och Kampsportförbundet förutsett i formulerandet av sin 
utvecklingsplan för Idrottslyftet som fångar Idrottslyftets obestämda form: Det är blott om vi 
också vågar chansa på oprövade former, som vi kan hitta nya vägar till de resultat vi 
eftersträvar. Det innebär att Idrottslyftet har lett till en förnyelse där nya former av idrotter 
också skapats, vilket möjligen kan ses som en annan utveckling jämfört med vad 
handslagsutvärderingarna visade (Engström, 2007). Därmed öppnas dörrarna inte bara för 
flera aktiva inom befintliga idrottsverksamheter utan även inom ”nya” former av idrotter. 
Flera av förbunden har förändrat sin styrning från att haft helt fria projekt till allt mer styrda 
med fler fasta paket som erbjuds idrottsföreningarna att söka. Några skäl för styrning som tex. 
Innebandyförbundet och Gymnastikförbundet anger är att underlätta för föreningarna att söka 
medel då de inte behöver sitta och uppfinna alla projekt själva men också för att styra mot de 
områden som anses angelägna för att nå målen inom Idrottslyftet.  
 
Kring Idrottslyftets styrning är en möjlig reflektion att styrningen behöver balanseras mellan 
de olika nivåerna, från regering och Riksidrottsförbund, specialidrottsförbunden och 
idrottsföreningarna för att få ett gott resultat. Specialidrottsförbunden ger uttryck för att de är 
måna om att det ska vara idrottsföreningarnas behov och önskemål som ska styra i hög grad. 
Allt för att verksamheten i idrottsföreningen ska stärkas på något sätt. Det finns en idé om att 
den ideella verksamheten utvecklas endast om de som finns där vill utvecklas. Därför behöver 
denna vilja på föreningsnivån varsamt stöttas och tas hänsyn till. Handikappidrottsförbundet 
har också tydligt arbetat för att bjuda in till stormöten för att i en mer demokratisk ordning få 
fram idéer och målsättningar för vad medlen för Idrottslyftet ska användas till.  
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Idrottslyftet tillmäts olika stor betydelse i förbunden. För Budo och Kampsportförbundet har 
det ännu inte fått allt för stor inverkan på arbetet enligt styrelseordföranden: 
 

Att VM, EM och SM och allt det där, det är den vanliga verksamheten. Den har ju 
inte med ”Idrottslyftet” att göra tycker vi egentligen, den är ju separat. Det man 
vanligtvis ändå gör, det är utanför. Så ”Idrottslyftet” är för oss, framtiden skulle 
man kunna säga. Att pröva modeller för framtiden, att ta ytterligare kliv men 
också såna utjämningsfaktorer. Det är liksom det man som styrelse skulle önska 
att man kunde agera mer för, men där den vanliga vardagen ofta inte ger varken 
pengar eller tid över för.  

 
Inom förbunden har styrelse och kansli en rätt överensstämmande bild av målen. Dock 
upplevs det vara så att målen på föreningsnivå inte alltid faller samman med målen för 
Idrottslyftet. Gymnastikförbundet uttrycker en reflektion över problematiken att det kan finnas 
andra behov och intressen i idrottsföreningarna som är än mer angelägna för dem än på 
förbundsnivån. En idrottskonsulent på Gymnastikförbundet med ansvar för Idrottslyftet 
förklarar: 
  

Jag är väl inte säker på att de (i föreningen) känner sig lika övertygade om att de 
ska bli fler, för de har inga ledare och inga lokaler att vara i – vad ska vi göra av 
alla?  

 
Att sätta mål om att få fler till idrotten kan också vara problematiskt beroende på var i landet 
föreningen finns.	  Problemet för många föreningar är inte att få barn och ungdomar till sin 
idrott utan handlar om bättre tillgång till hallar och utrustning för att bedriva verksamheten 
vilket en handläggare på Gymnastikförbundet ger exempel på: Brommagymnasterna i 
Stockholm har flera tusen barn i kö, och det är ju inte långa köer de vill åstadkomma.  
 
Jämställdhets- och jämlikhetsperspektiven i Idrottslyftsarbetet 
Det finns rätt stora skillnader i hur mycket förbunden medvetet arbetar med ett 
jämställdhetsperspektiv inom sin idrott. Förutsättningarna för arbetet med jämställdhet inom 
Idrottslyftet verkar ha att göra med hur mycket förbunden sedan tidigare har ett integrerat 
jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet och hur dessa frågor har prioriterats. I samtal med 
förbundsföreträdarna pratar vissa om jämställdhet som ett betydelsefullt och nödvändigt 
strategiskt arbete medan andra inte berör ämnet alls. Detta gör att strategier för 
jämställdhetsarbetet inom Idrottslyftet uppfattas mycket olika i idrottsförbunden. 
 
Innebandyförbundet är till exempel ett förbund som tydligt uttrycker att jämställdhet är ett 
prioriterat och uttryckt angeläget område. En kanslist på Innebandyförbundet säger:  
 

Jag tycker det är viktigt att lyfta frågorna över huvud taget, eftersom samhället 
ser ut som det gör, och innebandyn är en del utav samhället, så därför borde vi 
kanske ha likabehandlingsfrågan högre, men mer att… likabehandlingsfrågan är 
jämställdhet helt enkelt som är ett prioriterat område. 

 
Det finns samtidigt en medvetenhet om behovet av jämställdhetsstrategier och att det är lätt 
att anta att det fungerar bra som det gör. Ordförande i Innebandyförbundet säger: 

Det är klart det är rasande viktigt att vi breddar som när det gäller jämställdhets- 
eller jämlikhetsfrågor och sånt där. Det har vi jobbat medvetet med, men det är 
paradoxalt nog, för vi är en ung idrott, vi slår oss för bröstet och säger att vi är 
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bra men vi är bedrövligt dåliga, vi har för lite tjejer på alla poster på positioner 
inom förbundet och inom idrotten. 

 
Konkret har Innebandyförbundet tagit fram ett arbetsmaterial till föreningarna för att 
analysera sin verksamhet som utvecklingschefen beskriver. 
 

När man nu har gjort det här svåra och gått över tröskeln då tycker vi att vi har 
haft ett förhållandevis enkelt material där man kan analysera föreningens 
verksamhet ur ett genusperspektiv, ja med den här 3-R metoden. Och man får tre 
tankekartor där det står frågor kring föreningens hemsida, föreningens styrelse 
och föreningens lag. Och om man svarar på alla de där frågorna så kommer man 
få en ganska bra kartbild av hur föreningen mår ur ett genusperspektiv. 

 
Handikappidrottsförbundet har inom Idrottslyftet anordnat med en jämställdhetskonferens 
med inbjudna jämställdhetsambassadörer och haft en arbetsgrupp för jämställdhet under tiden 
för Idrottslyftet vilket visar att det finns strategier för jämställdhet inom förbundet. 
Ordförande i Handikappidrottsförbundet säger dock att man måste vara medveten om 
förbundens prioriteringar i relation till deras verksamhet och förutsättningar. 
 

Vi diskuterar ju ständigt jämställdheten och vi försöker föregå med gott exempel 
på högsta nivå. Vi har fem kvinnor och fyra män i vår styrelse t.ex. 40 % av de 
som är i minoritet. Om man inte så att säga försöker leva som man lär då blir det 
fel på andra ställen. Men sen i och med att vi är det förbund vi har så måste vi 
jobba med inkludering av handikappade i idrottssamhället. Så den frågan du 
ställer, måste ställas på ett annat sätt till oss än till andra idrottsförbund. 

 
Gymnastikförbundets styrelseordförande belyser också skilda förutsättningar i olika förbund: 
 

Vi har ju den omvända problematiken. Vi behöver ju fler grabbar inom oss 
(gymnastik), och då kan man säga att det här ungdomskulturarbetet, Parcouren, 
den öppnar upp, i den är det väldigt mycket tonårsgrabbar som kommer in... 

 
Enligt förbunden anses många av projekten inte direkt rikta sig mot jämställdhet eller 
jämlikhet. Gymnastikförbundet är ett av förbunden som anser sig arbeta integrerat med 
jämställdhet och jämlikhet utan att det är så uttalat. Genom att istället försöka skapa en icke 
könsbunden verksamhet har man nått fler pojkar med hjälp av Idrottslyftet. En handläggare på 
Gymnastikförbundet beskriver detta synsätt:   
 

Jag tror det är så integrerat. Jag tror vi är vana vid att vår verksamhet är både 
för killar och tjejer. I många sammanhang tänker man inte jämställdhet specifikt, 
för det är så inkorporerat att det är jämställt. 

 
Flera förbund är tydliga i sina utvecklingsplaner när det gäller betoningen på 
jämställdhetsområdet men jobbar mindre med det i praktiken. Skidförbundet skriver i sin 
utvecklingsplan att Idrotterna ska ha ett medvetet jämställdhetsperspektiv likaså Budo och 
Kampsportförbundet skriver Vi behöver en synlig kvinnlig elit, synliga kvinnliga instruktörer 
och fler höggraderade kvinnor samt att detta är så angeläget att det förtjänar särskild 
satsning. Men i intervjuerna antas ett mer återhållsamt intresse kring jämställdhet från båda 
dessa förbund. Det är inte en prioriterad fråga utifrån företrädarnas resonemang från dessa två 
förbund. Exempelvis säger en projektledare inom Skidförbundet: 
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Vi funderar inte så mycket på jämställdhetsbiten. Vi kan ju säga ett konkret 
exempel det är ju styrning uppifrån RF vad det gäller skidgymnasierna, att det ska 
vara en jämn fördelning. Det är ju det enda.   

 
Även om förbund skriver fram mål om ett aktivt jämställdhetsarbete eller arbetar konkret på 
förbundsnivån med frågorna innebär det inte per automatik att föreningarna är aktiva i samma 
grad. Föreningarna verkar ha svårare än förbunden att arbeta med projekt som handlar om 
jämställdhet då de upplever att få ansökningar utgår ifrån det området. I föreningarna är det 
centrala att hitta ledare och aktiva för att kunna bedriva verksamheten och göra detta på ett 
bra sätt vilket inte verkar ha så mycket med jämställdhet att göra. På förbundsnivå finns 
därför en osäkerhet om föreningarnas ambitioner med jämställdheten som exempelvis 
Handikappidrottsförbundet uttrycker. 
 

Vi vet ju inte riktigt hur målmedvetet våra föreningar jobbar med jämställdhet 
men skulle det komma in en sån projektansökan där man specifikt vill jobba med 
det då skulle vi gladeligen liksom se det som positivt. Men det är inte så många 
som jobbar med just de frågorna utan man är mer man vill mer hitta folk till sin 
verksamhet.  

 
Vissa resultat vad gäller jämställdhet finns dock på föreningsnivån enligt en ledamot i 
styrelsen i Innebandyförbundet.  
 

Vi har fått mer jämställdhetsplaner eller lika behandlingsplaner ute i 
föreningarna som tidigare inte hade varken kompetensen, kunskapen eller 
förmågan. Eftersom många kommuner idag börjar ställa de kraven att man ska ha 
jämställdhetsplaner för att få tillgång till olika arenor och ytor, så är man 
tvungen att göra det. Den mognaden har vi sett.   

 
Man arbetar således olika mycket och på olika sätt med jämställdhet i dessa förbund. Det blir 
tydligt att en problematisering av exempelvis en överrepresentation av pojkar eller flickor 
inom idrotten inte görs i alla förbund bland annat med hänvisning till att idrotten i sig själv 
uppfattas som neutral och jämställd vilket innebär att man missar komplexiteten när det gäller 
idrott och kön (Fundberg & Pripp, 2007).  
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PROJEKTANSÖKNINGARNA	  
 
Sammanfattning 
Analyserna av beviljade projektansökningar från föreningar inom de fem förbunden under År 
1 och År 3 visar att: 
 
Utvecklingsplanerna och projekten 

• Projekten svarar i huvudsak väl mot förbundens utvecklingsplaner, vilket delvis beror 
på att de är mycket allmänt hållna. 

• Graden av styrning mot ambitioner uttryckta i utvecklingsplanerna skiljer sig avsevärt 
mellan förbunden.  

 
Projektens målgrupper 

• Det är relativt vanligt förekommande att det inte av ansökningarna framgår vilka 
ålderskategorier projekten vänder sig till. 

• Projekten vänder sig huvudsakligen till idrottande barn och breddidrottande ungdom. 
Elitinriktade projekt är relativt sparsamt förkommande, men andelen projekt som både 
innefattar barn, bredd och elit är högre under År 3 än under År 1. 

• Andelen projekt som samtidigt vänder sig till idrottande barn, breddidrottande ungdom 
och elitinriktad ungdom är relativt hög. Det beror på att projekt som syftar till att 
utveckla föreningens organisation, ta fram eller utveckla policyer, hitta en röd tråd för 
verksamheten etc. har kategoriserats som barn – bredd – elit om inte annat tydligt 
framkommit i ansökan. Det samma gäller för utveckling eller förbättring av 
anläggningar eller idrottsmiljöer. 

 
Projekten och riktlinjerna i Idrotten vill 

• I relation till riktlinjerna i Idrotten vill är projekten i mycket stor omfattning inriktade 
mot ledarutveckling, verksamhetsutveckling och lekfulla aktiviteter i lokalområdet. 

• Projektens inriktningar och aktiviteter stämmer inte alltid överens med indelningarna i 
Idrotten vill, t ex finns ett ganska stort antal projekt riktade mot idrottande barn med 
ett innehåll som svarar mot riktlinjer för breddidrottande ungdom och vice versa.  

• Många av riktlinjerna i Idrotten vill är mycket sparsamt förekommande i förbundens 
projektansökningar.  

• Projekt som svarar mot riktlinjer om hänsyn och fair play, trygg social miljö, 
idrottsmoral och etik är mycket sparsamt förekommande, liksom projekt som syftar till 
att tillvarata ungdomars synpunkter och erfarenheter. 

 
Projektens ansats 

• Fördelningen mellan projekt som syftar till att utveckla/rekrytera aktiva, 
utveckla/rekrytera ledare och utveckla verksamheten är relativt jämn. 

• Merparten av projekten är inriktade på rekrytering i första hand och andelen 
rekryteringsprojekt är högre År 3 än År 1. 

 
Projektens jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv 

• Andelen projekt med ett framskrivet jämställdhets- eller jämlikhetsperspektiv är 
mycket lågt, om än något högre under År 3. 
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Skillnader på förbundsnivå 

• Om man bryter ner analyserna på förbundsnivå framträder skillnader mellan 
förbunden framför allt i vilka riktlinjer i Idrotten Vill projekten svarar mot, om 
projekten är inriktade mot aktiva, ledare eller verksamhet och om projekten är 
kvantitativt eller kvalitativt inriktade.  

 
IT-verktyget  

• Det finns en osäkerhet när det gäller det faktiska antalet beviljade projekt under de två 
perioderna som dels beror på att Riksidrottsförbundet bytt administrativt verktyg 
mellan perioderna dels på hur förbund och föreningar använt verktygen. 

• Bytet av administrativt verktyg har försvårat jämförelser över tid då graden av 
tillgänglighet i information skiljer sig åt mellan verktygen. 

 
Syfte 
Eftersom föreningsprojekten är en stor del av verksamheten och metoden för utveckling inom 
Idrottslyftet bör dessa stå i fokus i en utvärdering av vad som görs och vad som uppnås. Vilka 
projekt som beviljas medel är dessutom ett uttryck för vad respektive förbund anser vara 
viktigt att åstadkomma med medel från Idrottslyftet. I den andra delstudien har projekt som 
beviljats medel inom respektive förbund analyserats. Syftet med studien är: Att få en bild av 
var projektens utvecklingsfokus ligger och hur projekten överensstämmer med riktlinjerna i 
Idrotten vill samt om projektens inriktningar förändras över tid.  
 
Metod och urval 
I studien ingår projekt som beviljats medel under År 1 (sommaren 2007 – sommaren 2008) 
och År 3 (sommaren 2009 – sommaren 2010) inom respektive specialidrottsförbund och som 
registrerats som ansökningar under respektive period. Analyserna baseras på ansökningar från 
föreningar till specialidrottsförbunden om medel för att genomföra idrottslyftsprojekt 
tillgängliga genom det IT-verktyg som RF tillhandahåller för administration av idrottslyftet. 
Eftersom vi här är intresserade av vilken verksamhet på föreningsnivå som de facto genereras 
via Idrottslyftet ingår enbart de projektansökningar som beviljats medel i studien. Ett problem 
som uppstod inför analyserna av beviljade ansökningar under År 3 var att RF mellan 
perioderna bytt IT-verktyg. Detta innebar att åtkomligheten i information förändrades från År 
1 till År 3. För Innebandyförbundets del innebar det också att projektansökningar för halva det 
tredje året saknades. Vi har också sett att förbund och föreningar inte alltid använder 
verktyget på ett likvärdigt sätt. Detta innebär att det antal projektansökningar som vi har 
analyserat inte alltid stämmer överens med de antal förbunden redovisar för respektive period. 
Ett annat problem är att är den information som finns i IT-verktyget om projekten ibland är 
för bristfällig för att en analys ska kunna göras och ibland saknas projektbeskrivningar helt. I 
de fall projektbeskrivningar saknas har förbunden kontaktats och i de fall dessa kunnat bidra 
med tillräcklig information har även dessa projekt inkluderats i analysen. För 
Innebandyförbundets del har under År 3 endast projekt som beviljats medel under det första 
halvan av tidsperioden kunnat analyseras. Detta på grund av att projekt från den andra halvan 
av tidsperioden rapporterade i IT-verktyget gått förlorade när det gamla verktyget ersattes 
med ett mera användarvänligt. Detta är givetvis en brist i studien som gör att jämförelser över 
tid för Innebandyförbundets del blir mindre tillförlitliga än för övriga förbund. 
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Totalt har 2563 projektansökningar analyserats fördelade på 1414 under År 1 och 1149 under 
År 3. Fördelningen för respektive förbund framgår av tabell 1. 
 
Tabell 1. Antalet analyserade projekt fördelade på respektive specialidrottsförbund. 
 År 1 År 3 TOTAL 
Budo - Kampsport 159 201 360 
Gymnastik 407 452 859 
Handikappidrott 155 57 212 
Innebandy 256 118 374 
Skidsport 437 321 758 
Antal 1414 1149 2563 
 
Analys 
Vid analysen har ett instrument som utarbetades för att analysera hur Handslagsprojekt svarar 
mot målen för Handslaget och idrottsrörelsens idédokument använts (Karp, Olofsson & 
Söderström, 2007). Liknande verktyg har tidigare använts av Karp (2004) i en analys av ”Den 
goda barnidrotten” och av Olofsson & Karlsson (2006) i analys av Svenska Fotbollförbundets 
”tjejsatsning” inom Handslaget. Instrumentet har nu utvecklats för att kunna svara mot målen 
för Idrottslyftet och innefattar därför fem (mot tidigare tre) huvudaspekter; 
verksamhetsområde, riktlinjer, metodnivå, ansats och jämställdhet/jämlikhet. Inom varje 
huvudaspekt finns ett antal delaspekter inom vilka ansökningarna kategoriseras. De två första 
huvudaspekterna, verksamhetsområde och riktlinjer utgår ifrån Riksidrottsförbundets 
programförklaring Idrotten vill. Dessa aspekter är av stort intresse i våra analyser eftersom allt 
arbete inom Idrottslyftet ska genomsyras av riktlinjerna i Idrotten vill. Delaspekter för 
verksamhetsområde är; idrott för barn, breddidrott för ungdom, elitinriktad idrott för 
ungdom. Vid analyser av projekt inom Handslaget visade det sig att det är vanligt med projekt 
som omfattar mer än ett verksamhetsområde. Därför finns också kombinationer av 
verksamhetsområden som delaspekter i instrumentet (se tabell 2.). 
 
Tabell 2. Huvudaspekt. Verksamhetsområde i analysinstrumentet. 
Huvudaspekt Verksamhetsområde 
Delaspekt  Idrott för barn 
 Breddidrott för ungdom 
 Elitinriktad idrott för ungdom 
 Barn + Bredd 
 Bredd + Elit 
 Barn + Bredd + Elit 
  
Delaspekter för riktlinjer tar sin utgångspunkt i verksamhet för barn och ungdomar som den 
beskrivs i Idrotten vill (tabell 3). I tabellen finns också en beskrivning av innehållet i 
respektive delaspekt samt exempel på hur analysverktyget använts. Vid kategorisering av 
riktlinjer har en första rangens och en andra rangens kategorisering gjorts. Första rangens 
kategorisering är den riktlinje som är mest framträdande i projektansökningen. Andra rangens 
kategorisering görs om i projektansökningen finns annan riktlinje om än inte lika 
framträdande.     
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Tabell 3. Huvudaspekt. Riktlinjer i analysinstrumentet. 
Huvud-
aspekt 

Riktlinjer   

 Idrott för barn beskrivning exempel 
Delaspekt Hänsyn Lära sig ta hänsyn. Lära sig fair 

play 
Projekt som uppmärksammar 
dopning och/eller etiska regler. 

 Aktiviteter Att barn uppmuntras till 
aktiviteter i olika föreningar/olika 
idrotter 

Projekt som erbjuder olika 
idrotter/samverkan i projekt mellan 
föreningar med olika idrotter. 

 Samverkan med 
skolan 

Samverka med skolan, öka den 
fysiska aktiviteten 

Projekt där föreningar ansluter sin 
träning till skoldagen och tar hjälp 
av skolpersonal. 

 Ledarkunskap Grundläggande kunskap hos 
ledare om barns utveckling 

Projekt som syftar till att utbilda 
ledare/tränare för barngrupper. 

 Lekfullhet Aktiviteter som innebär en lekfull 
sysselsättning 

Projekt där barn får prova på en 
idrott på ett lekfullt sätt. 

 Livslångt intresse Kunnande om idrott för att 
utveckla ett livslångt intresse  

Projekt som vill bidra till att skapa 
ett intresse för idrott. 

 Lokal verksamhet Verksamhet i närområdet som 
inte uppmärksammar resultat 

Projekt där föreningens verksamhet i 
närområdet utvecklas/ utveckling av 
anläggning klubbstuga. 

 Ansvar/trygg miljö Erbjuda en trygg social miljö som 
bidrar till delaktighet och ansvar 

Projekt som satsar på 
fadderverksamhet för att alla ska 
känna sig välkomna. 

 Breddidrott för 
ungdom 

  

Delaspekt Nivå Hitta sin nivå utifrån intresse och 
kunnande 

Projekt som vill skapa olika nivåer i 
träningen för att samtliga ska känna 
sig hemma. 

 Ledarskap för 
aktiva 

Ledarskap som en naturlig del av 
ungdomars idrottsutbildning 

Projekt som inriktar sig mot aktiva 
för att rekrytera dem till ledare. 

 Ledarutveckling för 
bredd 

Ledarskapsutveckling för 
fördjupade kunskaper om den 
egna idrotten och flickors och 
pojkars utveckling 

Projekt som går ut på att utbilda 
ledare/tränare. 

 Verksamhets-
utveckling 

Utveckling av verksamheten så att 
den motsvarar flickors och 
pojkars behov av breddidrott 

Projekt som erbjuder nya former för 
träning, träningsläger och tävling. 
Projekt där verksamheten analyseras 
och (nya) policyer 
formuleras/utbildning av ledare i 
verksamhetsfrågor. 

 Ungdomars 
synpunkter 

Ungdomars egna erfarenheter 
och synpunkter tas tillvara 

Projekt som syftar till att skapa 
forum för att ungdomars röster ska 
höras och få påverka verksamheten. 

 Individanpassad 
breddverksamhet 

Individanpassad verksamhet som 
passar alla oavsett utvecklingstakt 

Projekt som träningsläger med olika 
svårighetsgrader. 

 Idrottsmoral Fair Play, etiska gränser, 
motverka användning av droger 
och dopning 

Projekt som behandlar diskussioner 
kring etik, droger och dopning. 

 Elitinriktad idrott 
för ungdom 

  

Delaspekt Talangutveckling Utveckla alla med talang och 
ambition. Utbilda elitidrottare 

Projekt där träning med hög kvalitet 
erbjuds aktiva med talang och 
ambition. 

 Sortering ”Human” utslagning och 
sortering av aktiva till bredd eller 
elit  

Projekt som syftar till att hjälpa 
aktiva att finna sin nivå och komma i 
”rätt” grupp eller lag. 

 Skolsamverkan för Samverkan med skolan för att Projekt som lokala idrottsgymnasier 



32	  
	  

elit möjliggöra elitsatsningar eller idrottsklasser. 
 Ledarutveckling för 

elit 
Ledarskapsutveckling om den 
egna idrotten för 
träningsplanering för elitsatsande 
flickor och pojkar  

Projekt som syftar till att utbilda 
ledare/tränare för att utveckla 
elitidrottare 

 Motverka 
utslagning 

Verksamheten ska motverka 
utslagning 

Projekt med ett uttalat syfte att locka 
fler att stanna kvar som 
tävlingsidrottare. 

 Individanpassad  
elitverksamhet 

Individanpassad verksamhet för 
elitsatsandeflickor och pojkar  

Projekt som bjuder in aktiva från 
olika föreningar till gemensamma 
träningar/läger där den egna 
prestationen sätts i centrum. 

 Hög kvalitet Skapa långsiktig idrottslig 
utveckling genom att fostra och 
utbilda elit 

Projekt som går ut på att lära de 
aktiva att träna rätt med hjälp av 
skickliga tränare. 

 Etik Motverka bruket av dopning och 
andra regelöverträdelser, 
diskutera etiska gränser 

Projekt med föreläsningar och 
diskussioner om droger, dopning och 
etiska gränser. 

 
 
Huvudaspekten metodnivå finns med för att få en bild av huruvida projekten i huvudsak 
inriktas mot att utveckla/förändra/utbilda/rekrytera aktiva eller ledare, eller om det är den 
verksamhet som bedrivs och de aktiviteter som erbjuds som ska utvecklas/förändras. Då 
projekt kan vara inriktade mot flera metodnivåer är även kombinationer av delaspekterna 
möjliga (tabell 4). 
 
Tabell 4. Huvudaspekt. Metodnivå i analysinstrumentet. 
Huvudaspekt Metodnivå 
Delaspekt  Aktiva 
 Ledare 
 Verksamhet 
 Aktiva + Ledare 
 Aktiva + Verksamhet 
 Ledare + Verksamhet 
 Aktiva + Ledare + Verksamhet 
  
För att få en uppfattning om projekten i föreningarna huvudsakligen är kvantitativt eller 
kvalitativt inriktade finns ansats som en huvudaspekt i analysverktyget (tabell 5). Exempel på 
projekt med en kvantitativ ansats är när man försöker locka flera föräldrar att engagera sig 
som ledare. Ett annat exempel är projekt som försöker locka nya utövare genom prova-på-
aktiviteter. Exempel på projekt med en kvalitativ ansats är när man utbildar sina ledare. Ett 
annat exempel är när man erbjuder parallella träningsgrupper för aktiva med olika ambition 
och intresse för att behålla dem så länge som möjligt i verksamhet. Då det finns projekt där 
den kvantitativa och den kvalitativa ansatsen är lika framträdande finns en sådan kombination 
som delaspekt i verktyget. 
 
Tabell 5. Huvudaspekt. Ansats i analysinstrumentet. 
Huvudaspekt Ansats 
Delaspekt Kvalitativ 
 Kvantitativ 

 Kvalitativ + Kvantitativ 
 
Den sista huvudaspekten är jämställdhet/jämlikhet. Såväl jämställdhetsperspektivet som 
jämlikhetsperspektivet är tydligt framskrivet i Idrotten vill.  
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Det ska finnas lika möjligheter för alla, oavsett kön, att utöva idrott vilket kräver 
att kvinnlig och manlig idrott värderas och prioriteras på ett likvärdigt sätt och 
att resurser fördelas rättvist. All verksamhetsplanering bör ske utifrån ett 
medvetet jämställdhetsperspektiv. Det är viktigt att ansvaret för utvecklingen 
delas genom att såväl kvinnors som mäns erfarenheter och värderingar som 
ledare tas tillvara på alla nivåer inom idrottsrörelsen. Uppdrag ska också 
fördelas och utformas så att både kvinnor och män kan medverka. (Idrotten vill, 
2005, s. 6.)  
 
Idrottens mångfald är dess styrka. Människor, oavsett nationalitet, etniskt 
ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska eller psykiska 
förutsättningar, ska finna det meningsfullt att vara med. (Idrotten vill, 2005, s. 8.) 

 
För allt arbete inom Idrottslyftet gäller enligt Riksidrottsförbundet att det skall utgå ifrån ett 
jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. Eftersom jämställdhets- och jämlikhetsperspektiven 
är så tydligt framskrivna både i Idrotten vill och i programförklaringen för Idrottslyftet har vi 
när det gäller denna huvudaspekt valt att analysera projektbeskrivningarna med avseende på 
om det finns ett framskrivet jämställdhets- och/eller jämlikhetsperspektiv eller om detta 
saknas i projekten (tabell 6). 
 
Tabell 6. Huvudaspekt. Jämställdhet/Jämlikhet i analysinstrumentet. 
Huvudaspekt Jämställdhet/Jämlikhet 
Delaspekt Saknas/Saknas 
 Finns/Saknas 
 Saknas/Finns 
 Finns/Finns 
 
Tillförlitlighet 
För var och en av analysverktygets aspekter måste en tolkning göras med utgångspunkt ifrån 
den information som finns tillgänglig i projektansökningarna. I analyserna har fem forskare 
varit involverade. Analyserna av projektansökningar har gjorts av en forskare för respektive 
förbund. För att öka interbedömarreliabiliteten genomförde vi ett seminarium efter att en 
andel av ansökningarna för År 1 analyserats. Vid detta seminarium diskuterades typfall och 
svårbedömda projektansökningar med syftet att åstadkomma en större likvärdighet i våra 
tolkningar. Vi har också haft ett särskilt forum under processens gång där var och en kunnat 
lägga ut exempel på svårbedömda aspekter och där vi kunnat enas om en gemensam tolkning. 
För att få en indikation på tillförlitligheten i analyserna har dessutom en skattningsskala för 
säkerheten i de tolkningar som gjorts tillförts instrumentet (tabell 7). Denna skala är en 
subjektiv uppfattning om säkerheten i de tolkningar som gjorts för projektanalysen som 
helhet, d v s avseende samtliga aspekter. 
 
Tabell 7. Säkerhet i bedömning för analysinstrumentet. 
Värde Säkerhet i bedömning 

1 Hög säkerhet 
2 Viss osäkerhet 
3 Hög osäkerhet 
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Resultat 
De fem förbunden 
Inledningsvis redovisas projektanalyserna för samtliga förbund (1444 projekt År 1 och 1018 
År 3), därefter följer en redovisning för respektive förbund. För båda redovisningarna gäller 
att avrundningsfel kan förekomma i tabellerna.  
 
Inledningsvis vill vi säga något om säkerheten i de bedömningar som gjorts. Sammantaget har 
det varit relativt lätt att kategorisera projektansökningarna med vårt analysinstrument (tabell 
8). Detta kan tas som en indikation på att de resultat som här presenteras har en hög grad av 
tillförlitlighet. Drygt 80 procent av ansökningarna för År 1 och närmare 90 procent under År 3 
har en ”hög säkerhet” i bedömningen. Det är dock relativt stora skillnader mellan de olika 
förbunden. För Budo och Kampsporförbundet, Gymnastikförbundet och Skidförbundet är 
motsvarande siffra 85 – 100 procent under de båda åren. För Innebandyförbundet drygt 60 
procent (båda åren) och för Handikappidrottsförbundet 38 procent under År 1 och 15 procent 
under År 3. Andelen bedömningar med ”hög osäkerhet” ligger under 3 procent för samtliga 
förbund under både År 1 och År 3, förutom Innebandyförbundet (7 % under År 1) och 
Skidförbundet (9 % under År 3). 
 
Tabell 8. Skattad säkerhet i gjorda bedömningar. 
Säkerhet i bedömning År 1 (%) År 3 (%) 
Hög säkerhet 82 87 
Viss osäkerhet 16 11 
Hög osäkerhet 2 3 
Totalt 100 100 

 
När det gäller verksamhetsområde är det vanligaste under det första året att projekten 
samtidigt vänder sig till både idrottande barn och breddidrottande ungdom (35 %). Projekt 
som omfattar alla verksamhetsområden – barn, bredd, elit – är också vanligt förekommande 
(26 %). Resultaten är näst intill de samma för det tredje året, men med den skillnaden att det 
nu är projekt som vänder sig till alla tre områden som är vanligast förekommande (32 %) 
(tabell 9).   
 
Tabell 9. Andelen projekt inom specialidrottsförbunden fördelade på verksamhetsområden i Idrotten 
vill. 

VERKSAMHETSOMRÅDE 
År 1 (%) 
n=1444 

År 3 (%) 
n=1018 

Idrott för barn 15 16 
Breddidrott för ungdom 14 8 

Elitinriktad idrott för ungdom 4 5 
Barn + Bredd 35 25 

Bredd + Elit 4 5 
Barn + Bredd + Elit 26 32 

Ej kategoriserade 1 9 
Totalt 100 100 
 
 
Om man ser till vilka riktlinjer projekten svarar mot i Idrotten vill återfinns den största 
andelen inom Idrott för barn både under det första (60,5 %) och tredje året (54,4 %). Andelen 
inom Breddidrott för ungdom är 31,4 procent under År 1 och 29,7 procent under År 3, medan 
Elitinriktad idrott för ungdom svarar för knappt 7 procent under bägge åren. De vanligaste 
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riktlinjerna för barnidrott är Ledarkunskap, Lekfullhet och Lokal verksamhet och för 
breddidrott för ungdom handlar projekten till största delen om Verksamhetsutveckling (tabell 
10). 
 
Tabell 10. Projektens inriktning i förhållande till riktlinjerna i Idrotten vill. 

RIKTLINJER 
År 1 (%) 
n=1444 

År 3 (%) 
n=1018 

Idrott för barn   
Hänsyn 0,3 0,0 

Aktiviteter 3,1 2,1 
Samverkan med skolan 6,2 4,5 

Ledarkunskap 20,2 24,6 
Lekfullhet 14,5 11,2 

Livslångt intresse 2,7 0,1 
Lokal verksamhet 12,6 11,4 
Ansvar/trygg miljö 0,9 0,5 

Breddidrott för ungdom   
Nivå 0,6 0,9 

Ledarskap för aktiva 0,4 1,7 
Ledarutveckling för bredd 5,9 4,2 

Verksamhetsutveckling 22,8 22,1 
Ungdomars synpunkter 0,3 0,0 

Individanpassad breddverksamhet 0,8 0,7 
Idrottsmoral 0,6 0,1 

Elitinriktad idrott för ungdom   
Talangutveckling 3,1 1,5 

Sortering 0,0 0,0 
Skolsamverkan för elit 0,1 0,0 
Ledarutveckling för elit 1,0 0,6 

Motverka utslagning 0,8 0,6 
Individanpassad elitverksamhet 1,3 2,4 

Hög kvalitet 0,3 1,7 
Etik 0,0 0,0 

Ej kategoriserade 1,4 9,3 
Totalt 100,0 100,0 
 
Om man ser till metodnivån d v s om projekten syftar till att utveckla/rekrytera aktiva och 
ledare eller utveckla verksamheten är fördelningen relativt jämn. Under År 1 är den vanligaste 
metodnivån aktiva (31 %) och under År 3 ledarna (28 %) (tabell 11). 
 
Tabell 11. Metodnivå – projektens inriktning inom specialidrottsförbunden 

METODNIVÅ 
År 1 (%) 
n=1444 

År 3 (%) 
n=1018 

Aktiva 31 22 
Ledare 23 28 

Verksamhet 16 19 
Aktiva + Ledare 9 5 

Aktiva + Verksamhet 8 8 
Ledare + Verksamhet 5 3 

Aktiva + Ledare + Verksamhet 9 6 
Ej kategoriserade 0 10 

Totalt 100 100 
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Drygt hälften av projekten (55 %) under det tredje året är inriktade på rekrytering, medan 22 
procent utgörs av utvecklingsinriktade projekt. Andelen kvantitativt inriktade projekt är högre 
under det tredje året, medan det omvända gäller för de kvalitativa (tabell 12). 
 
Tabell 12. Ansats – projektens inriktning inom specialidrottsförbunden 

ANSATS 
År 1 (%) 
n=1444 

År 3 (%) 
n=1018 

Kvalitativ 36 22 
Kvantitativ 47 55 

Kvalitativ + Kvantitativ 16 13 
Ej kategoriserade 1 9 

Totalt 100 100 
 
Andelen projekt med klart framskrivna jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv är mycket lågt 
eller 7,3 procent under det första året och 11,5 procent under det tredje året (tabell 13). 
 
Tabell 13. Jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i projekten inom specialidrottsförbunden 

JÄMSTÄLLDHET/JÄMLIKHET 
År 1 (%) 
n=1444 

År 3 (%) 
n=1018 

Saknas/Saknas 90,2 87,6 
Jämställdhet 3,3 1,2 

Jämlikhet 3,6 2,0 
Jämställdhet + Jämlikhet 0,4 8,3 

Ej kategoriserade 2,4 1,0 
Totalt 100,0 100,0 
 
Budo och Kampsport 
Budo och Kampsportförbundet prioriterar projektansökningar inom följande områden; ”öppna 
för fler/rekrytera och utveckla ledare”, ”satsa på flickor”, ”hålla nere avgifterna” och ”arbeta 
med skolan”. Det finns också en konkretisering av vad de olika områdena innehåller (se sid 5-
6). Förbundet har som princip att inte skära i ansökningarna utan beviljar eller avslår 
projektansökningar i sin helhet. 
 
Projektansökningar inom förbundet är sällan renodlat inriktade mot något verksamhetsområde 
d v s projekt som enbart riktar sig till idrott för barn, breddidrott för ungdom eller elitinriktad 
idrott för ungdom (tabell 14). Istället kombineras i ansökningarna aktiviteter som antingen 
riktar sig till barn och breddidrott för ungdom (30,8 % År 1 och 28,9 % År 3) eller till alla tre 
verksamhetsområdena; barn, bredd och elit (56,6 % År 1 och 47,3 % År 3). Andelen projekt 
med aktiviteter som riktar sig till enbart en av grupperna är högre År 3 (15,5 %) än under År 1 
(8,8 %). Andelen projekt som är elitinriktade är också högre för År 3 jämfört med År 1. 
 
Tabell 14. Andelen projekt inom Budo och Kampsportförbundet fördelade på verksamhetsområden i 
Idrotten vill. 

VERKSAMHETSOMRÅDE 
År 1 (%) 
n=159 

År 3 (%) 
n=201 

Idrott för barn 2,5 2,5 
Breddidrott för ungdom 4,4 6,5 

Elitinriktad idrott för ungdom 1,9 6,5 
Barn + Bredd 30,8 28,9 

Bredd + Elit 3,8 8,5 
Barn + Bredd + Elit 56,6 47,3 

Totalt 100,0 100,0 
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En analys av projektbeskrivningarna med utgångspunkt från riktlinjerna i Idrotten vill ger en 
bild av projektens innehåll och därmed också av aktiviteter på föreningsnivå (tabell 15). Då 
projekt ibland kan vara mångfacetterade kan de naturligtvis svara mot flera av riktlinjerna för 
barn- och ungdomsidrott. I den följande analysen tas utgångspunkten i en kategorisering av 
vilken riktlinje som tydligast svarar mot projektets inriktning.  
 
Tabell 15. Projektens inriktning i förhållande till riktlinjerna i Idrotten vill.  

RIKTLINJER 
År 1 (%) 
n=159 

År 3 (%) 
n=201 

Idrott för barn   
Aktiviteter 1,3 0,0 

Samverkan med skolan 10,7 3,0 
Ledarkunskap 27,7 19,9 

Lekfullhet 1,3 1,5 
Breddidrott för ungdom   

Ledarskap för aktiva 0,0 0,5 
Ledarutveckling för bredd 8,8 3,5 

Verksamhetsutveckling 48,4 64,2 
Individanpassad verksamhet 0,0 0,5 

Elitinriktad idrott för ungdom   
Talangutveckling 0,6 2,0 

Individanpassad elitverksamhet 1,3 5,0 
Ej kategoriserade 0,0 0,0 
Totalt 100,0 100,0 
 
Majoriteten av projekten svarar mot riktlinjer inom breddidrott för ungdom (57,2 % År 1 och 
68,7 % År 3), men många också mot riktlinjer för barnidrott (41 % År 1 och 24,4 % År 3). En 
tydlig skillnad mellan det första året och det tredje är således att projekt med riktlinjer som 
svarar mot Idrott för barn är betydligt lägre för År 3 medan projekt mot Breddidrott för 
ungdom är betydligt högre. Innehållet i projekten är till övervägande del inriktade på att 
utveckla verksamheten eller att utbilda ledare. Sammantaget är andelen projekt som syftar till 
att ge ledare grundläggande kunskaper om barns och ungdomars utveckling 36,5 procent 
under År 1 och 23,4 procent under År 3. För projekt som syftar till att utveckla verksamheten 
så att den motsvarar flickors och pojkars behov av breddidrott är motsvarande andel 48,4 
procent och 64,2 procent. En notering är att projektansökningarna från föreningarna endast 
svarar mot tio av tjugotre möjliga riktlinjer i vårt analysinstrument. Projekt som i första hand 
svarar mot riktlinjer om hänsyn, ansvar, idrottsmoral och etik saknas helt, liksom projekt som 
tillvaratar ungdomars erfarenheter och synpunkter. I vårt analysinstrument har det funnits 
möjlighet att inte bara kategorisera projekten utifrån den riktlinje som stämmer bäst överens 
med innehållet utan en kategorisering av andra rang har också gjorts. Inte heller när andra 
rangens kategorisering tas med finns projekt med sådan inriktning 
 
Om man granskar resultaten från andra rangens kategorisering är Ledarskapsutveckling för 
bredd den vanligaste med 48 procent under År 1 och 33,9 procent under År 3, vilket 
ytterligare bekräftar bilden av ett förbund med projekt som inriktas mot ledar- och 
verksamhetsutveckling. Vid granskningen framträder också projekt som svarar mot riktlinjen, 
Lokal verksamhet, d v s med aktiviteter i närområdet som inte uppmärksammar 
tävlingsresultat (16,7 % År 1 och 35,5 % År 3).  
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När det gäller metodnivån d v s vad/vem som ska förändras/utvecklas eller vilka som ska 
rekryteras är det vanliga att projekten enbart inriktar sig på en nivå (tabell 16). Projekt som 
enbart omfattar en nivå, d v s antingen aktiva, ledare eller verksamhet är under det första året, 
76,8 procent och det tredje året, 80,6 procent. Den dominerande metodnivån under det första 
året är ledare med 34,6 procent medan projekt inriktade på att utveckla/förändra de aktiva 
utgör den största andelen, 30,3 procent, under det tredje året. Av projekt där metodnivåer 
kombineras är den största andelen sådana som riktar in sig mot både aktiva, ledare och 
verksamhet (ca 10 %).  
 
Tabell 16. Metodnivå – projektens inriktning inom Budo och Kampsportförbundet 

METODNIVÅ 
År 1 (%) 
n=159 

År 3 (%) 
n=201 

Aktiva 23,3 30,3 
Ledare 34,6 24,4 

Verksamhet 18,9 25,9 
Aktiva + Ledare 7,5 4,0 

Aktiva + Verksamhet 3,1 4,5 
Ledare + Verksamhet 1,9 1,0 

Aktiva + Ledare + Verksamhet 10,7 10,0 
Ej kategoriserade 0,0 0,0 

Totalt 100,0 100,0 
 
Under det första året har hälften (49,7 %) av de projekt som beviljats medel inom Budo och 
Kampsportförbundet en kvalitativ ansats, d v s inriktade på att utbilda och utveckla aktiva och 
ledare och på att förändra verksamheten. Ytterligare 22,6 procent av projekten hade under det 
första året en kombinerad ansats. Här skiljer sig de studerade projektåren åt. Under det tredje 
året är den största andelen projekt sådana som kategoriserats som kvantitativa, d v s inriktade 
på rekrytering (47,8 %). Andelen projekt med både kvalitativa och kvantitativa ansatser är 
också lägre under det tredje året jämfört med under det första (tabell 17). 
 
Tabell 17. Ansats – projektens inriktning inom Budo och Kampsportförbundet 

ANSATS 
År 1 (%) 
n=159 

År 3 (%) 
n=201 

Kvalitativ 49,7 35,8 
Kvantitativ 27,7 47,8 

Kvalitativ + Kvantitativ 22,6 16,4 
Ej kategoriserade 0,0 0,0 

Totalt 100,0 100,0 
 
Andelen projekt med ett i projektbeskrivningarna uttalat jämställdhets- och/eller 
jämlikhetsperspektiv är mycket lågt inom förbundet (tabell 18). 93,7 procent (År 1) respektive 
98 procent (År 3) saknar sådana perspektiv. Andelen projekt med ett jämställdhets- och/eller 
jämlikhetsperspektiv är dessutom lägre för det tredje året (2 %) än för det första året (6,3 %). 
 
Tabell 18. Jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i projekten inom Budo och Kampsportförbundet 

JÄMSTÄLLDHET/JÄMLIKHET 
År 1 (%) 
n=159 

År 3 (%) 
n=201 

Saknas/Saknas 93,7 98,0 
Jämställdhet 2,5 1,0 

Jämlikhet 3,8 1,0 
Jämställdhet + Jämlikhet 0,0 0,0 

Ej kategoriserade 0,0 0,0 
Totalt 100,0 100,0 



39	  
	  

 
Sammanfattande reflektion 
Inom Budo och Kampsportförbundet beviljas föreningar i mycket stor omfattning medel för 
projekt med aktiviteter som samtidigt riktar sig till både barn och breddidrottande ungdom 
eller till projekt som samtidigt riktar sig till alla tre verksamhetsområdena – barn, bredd och 
elit. Detta gäller både för År 1 och År 3 även om andelen är något lägre under det tredje året. 
Andelen elitinriktade projekt ökar ganska markant om man jämför mellan År 1 och År 3. De 
vanligaste inriktningarna på projekten i relation till Idrotten vill är verksamhetsutveckling och 
utveckling/utbildning av ledare för barn- och breddidrott. En stor andel av projekten syftar 
också till aktiviteter i närområdet. Projekt som svarar mot riktlinjer om Hänsyn, Ansvar, 
Idrottsmoral, liksom projekt som syftar till att tillvarata ungdomars synpunkter och 
erfarenheter saknas helt. När det gäller metodnivån i projekten är den antingen aktiva, ledare 
eller verksamhet, mindre ofta en kombination av dessa. Andelen projekt som syftar till att 
utveckla/rekrytera aktiva och projekt som syftar till att utveckla verksamheten är högre under 
År 3, medan projekt inriktade på att utbilda/utveckla ledare är lägre År 1 jämfört med År 3. 
Under det tredje året är den vanligaste ansatsen i projekten kvantitativ, d v s inriktade på att 
rekrytera aktiva och ledare. Detta är en förändring jämfört med under det första året där den 
vanligaste ansatsen var kvalitativ. En mycket hög andel av projekten saknar såväl framskrivna 
jämställdhets- som jämlikhetsperspektiv. Under det tredje året finns knappt några 
projektansökningar överhuvudtaget med sådana perspektiv. 
 
Inriktningen på de projekt som beviljats medel överensstämmer väl med utvecklingsplanens 
prioriterade områden. Projekt inriktade mot utveckling/utbildning av ledare och mot att 
rekrytera ledare och aktiva svarar väl mot det prioriterade området ”Öppna för fler/rekrytera 
och utveckla ledare”. En stor andel av projekten som kategoriserats som 
Verksamhetsutveckling handlar om att förbättra anläggningar med t ex mattor för att ge 
förutsättningar för att utöva breddidrott och svarar då mot området ”Hålla nere avgifterna”. 
Att andelen elitinriktade projekt ökar svarar mot området ”Satsa på flickor” där aktiviteter bl a 
konkretiserats med satsning på kvinnlig elit (se sid 6). Mot bakgrund av att det finns en 
framskriven strategi i utvecklingsplanen om att öka jämställdheten genom särskilda satsningar 
på att utveckla och synliggöra kvinnlig elit och kvinnliga instruktörer är det förvånande att 
jämställdhetsperspektiven inte skrivs fram i projektansökningar med ett sådant innehåll. När 
det gäller jämlikhet sägs i utvecklingsplanen bl a att man ska stödja projekt i eftersatta och 
belastade områden. Eftersom det finns en stor andel projekt som kategoriserats som Lokal 
verksamhet kan man anta att en del av dessa är sådana projekt, dock utan ett tydligt 
framskrivet jämlikhetsperspektiv i ansökan. 
 
Gymnastikförbundet 
När det gäller vilka föreningsprojekt som ska beviljas medel har Gymnastikförbundet valt en 
modell där man inom ramen för de två prioriterade utvecklingsområdena ”Ledaren vår motor” 
och ”Föreningsutveckling” definierat möjliga aktiviteter. För ”Ledaren vår motor” handlar det 
om fem och för ”Föreningsutveckling” om tio olika aktiviteter (se sid 7-8). Var och en av 
aktiviteterna har ett fastslaget maxbelopp. Gymnastikförbundet redovisar också i sin 
utvecklingsplan hur förbundsutvecklingsstödet på central nivå stöttar utvecklingsområdena. 
Även om modellen innebär en styrning av projekt möjliga att söka medel för ger den ändå 
relativt stort utrymme för föreningarna att utveckla idéer då flera av aktiviteterna är ganska 
brett definierade.   
 
De vanligaste verksamhetsområdena för projekt inom Gymnastikförbundet är Idrott för barn 
och Breddidrott för ungdom eller en kombination av dessa två (89,2 % År 1 och 93,4 % År 3) 
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(tabell 19). Drygt hälften av projekten har innehåll som samtidigt riktar sig till barn och 
breddidrottande ungdom (55,8 % År 1 och 52,2 % År 3), men det förekommer också en 
relativt hög andel av projekt som riktar sig till endera av dessa grupper.  
 
Om man jämför År 1 och År 3 är den mest markanta skillnaden att andelen projekt som riktar 
sig till barn är betydligt lägre under det tredje året (15,5 %) än under det första (21,6 %), 
medan det omvända gäller för projekt som riktar sig till breddidrottande ungdom (11,8% År 1 
och 25,7 % År 3). Av projektbeskrivningarna att döma verkar således utvecklingen gå mot en 
högre andel projekt som erbjuder aktiviteter för breddidrottande ungdom i jämförelse med 
projekt för idrottande barn. Noteras kan också att andelen projekt som enbart har elitinriktade 
ungdomar som målgrupp är tämligen lika mellan de två jämförda åren (2,7 % År 1 och 2,4 % 
År 3). Då andelen kombinerade projekt med elitinriktning är lägre för År 3 än År 1 minskar 
dock sammantaget andelen projekt med elitinriktning i jämförelse med de två andra 
verksamhetsområdena. 
 
Tabell 19. Andelen projekt inom Gymnastikförbundet fördelade på verksamhetsområden i Idrotten 
vill. 

VERKSAMHETSOMRÅDE 
År 1 (%) 
n=407 

År 3 (%) 
n=452 

Idrott för barn 21,6 15,5 
Breddidrott för ungdom 11,8 25,7 

Elitinriktad idrott för ungdom 2,7 2,4 
Barn + Bredd 55,8 52,2 

Bredd + Elit 4,2 3,1 
Barn + Bredd + Elit 2,9 1,1 

Ej kategoriserade 1,0 0,0 
Totalt 100,0 100,0 
 
Projekt inom gymnastikförbundet svarar huvudsakligen mot fyra riktlinjer (tabell 20). När det 
gäller idrott för barn handlar det om att utbilda/utveckla ledare så att de ska ha grundläggande 
kunskaper om barns utveckling och om att utveckla verksamheter på lokal nivå. När det gäller 
breddidrott för ungdom handlar det också om att utbilda/utveckla ledare så att de får 
fördjupade kunskaper om den egna idrotten och flickors och pojkars utveckling samt om 
verksamhetsutveckling. Sammantaget är andelen projekt med inriktning mot Ledarkunskap, 
Lokal verksamhet, Ledarutveckling för bredd och Verksamhetsutveckling 89,7 procent under 
År 1 och 94 procent under År 3. Om man jämför de olika riktlinjernas andelar mellan åren 
finns relativt stora skillnader. Andelen projekt som syftar till att utbilda/utveckla ledare för 
barngrupper är högre under det första året (46,2 %) än under det tredje året (32,3 %) medan 
det omvända gäller för att utveckla/utbilda ledare för breddidrott (12,5 % År 1 och 21 % År 
3). Andelen projekt inriktade på verksamhetsutveckling är betydligt högre under År 3 (31 %) 
än under År 1 (9,6 %), medan andelen projekt med inriktning på lokal verksamhet är avsevärt 
lägre under det tredje året (21,4 % År 1 och 9,7 % År 3). Övriga riktlinjer inom Idrotten vill är 
mycket sparsamt förekommande i projekten. Noteras kan dock att det förekommer en del 
projekt (5,9 % År 1 och 3,1 % År 3) som svarar mot riktlinjen Aktiviteter d v s projekt som 
syftar till att uppmuntra barn till aktiviteter i olika föreningar eller till att prova olika idrotter. 
Om man granskar resultaten från andra rangens kategorisering förstärks bilden av att projekt 
inom Gymnastikförbundet i mycket stor omfattning är inriktade mot ledar- och 
verksamhetsutveckling. 
 
Avslutningsvis vill vi uppmärksamma att det finns riktlinjer som inte framträder alls eller i 
mycket begränsad omfattning i projektbeskrivningarna. Det förekommer inte några projekt 
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där Ansvar och Idrottsmoral är de mest framträdande och endast ett fåtal som är inriktade på 
Hänsyn, d v s projekt som uppmärksammar fair play och etiska regler. Projekt som 
huvudsakligen är inriktade på att ta tillvara ungdomars synpunkter och erfarenheter är ytterst 
ovanliga. Inte heller när andra rangens kategorisering beaktas framträder någon annan bild när 
det gäller de projekt som nämnts ovan.   
 
Tabell 20. Projektens inriktning i förhållande till riktlinjerna i Idrotten vill. 

RIKTLINJE 
År 1 (%) 
n=407 

År 3 (%) 
n=452 

Idrott för barn   
Hänsyn 0,0 0,2 

Aktiviteter 5,9 3,1 
Samverkan med skolan 0,2 0,0 

Ledarkunskap 46,2 32,3 
Lekfullhet 0,2 0,2 

Livslångt intresse 0,5 0,4 
Lokal verksamhet 21,4 9,7 

Breddidrott för ungdom   
Nivå 0,2 0,0 

Ledarskap för aktiva 0,2 0,4 
Ledarutveckling för bredd 12,5 21,0 

Verksamhetsutveckling 9,6 31,0 
Ungdomars synpunkter 0,0 0,4 

Elitinriktad idrott för ungdom   
Talangutveckling 0,5 0,4 

Ledarutveckling för elit 1,2 0,0 
Individanpassad elitverksamhet 0,5 0,7 

Ej kategoriserade 0,7 0,0 
Totalt 100,0 100,0 
 
Den vanligast förekommande metodnivån är ledare. 48,6 procent av projekt År 1 och 41,8 
procent under År 3 syftar till att utveckla/utbilda eller rekrytera ledare (tabell 21). Under År 1 
är 20,9 procent av projekten inriktade på att utveckla verksamheten och 8,6 procent inriktade 
på att utveckla eller rekrytera aktiva. Under År 3 är andelen projekt inriktade på verksamheten 
och aktiva i stort sätt lika stor (15–16 %). Av de kombinerade projekten är den vanligaste 
metodnivån sådana som innefattar ledare och verksamhet (År 1 8,6 % och År 3 11,5 %). Det 
innebär att trots att andelen projekt som inriktar sig på de aktiva är betydligt högre under År 1 
än År 3 är det i första hand ledarna och i andra hand verksamheten som är den vanligaste 
metodnivån för projekt inom Gymnastikförbundet. 
 
Tabell 21. Metodnivå – projektens inriktning inom Gymnastikförbundet 

METODNIVÅ 
År 1 (%) 
n=407 

År 3 (%) 
n=452 

Aktiva 8,6 16,6 
Ledare 48,6 41,8 

Verksamhet 20,9 15,0 
Aktiva + Ledare 4,4 5,8 

Aktiva + Verksamhet 4,2 4,0 
Ledare + Verksamhet 8,6 11,5 

Aktiva + Ledare + Verksamhet 3,9 5,3 
Ej kategoriserade 0,7 0,0 

Totalt 100,0 100,0 
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När det gäller projektens ansats är mer än hälften kvalitativa, d v s inriktade på att utveckla 
aktiva, ledare eller verksamhet (tabell 22). Under det första året har 61,2 procent en sådan 
ansats och under det tredje året är andelen 51,5 procent. Andelen projekt enbart inriktade på 
rekrytering är under det första året 4,4 procent och under det tredje året 11,5 procent. Projekt 
med en kombinerad ansats är något högre för År 3 än för År 1.  
 
Tabell 22. Ansats – projektens inriktning inom Gymnastikförbundet 

ANSATS 
År 1 (%) 
n=407 

År 3 (%) 
n=452 

Kvalitativ 61,2 51,5 
Kvantitativ 4,4 11,5 

Kvalitativ + Kvantitativ 33,7 36,9 
Ej kategoriserade 0,7 0,0 

Totalt 100,0 100,0 
 
Andelen projekt med ett i projektansökningarna uttalat jämställdhets- och/eller 
jämlikhetsperspektiv är under det första året 2,7 procent och under det tredje året 4,2 procent. 
Projekt med ett jämlikhetsperspektiv är något vanligare än projekt med ett 
jämställdhetsperspektiv (tabell 23). 
 
Tabell 23. Jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i projekten inom Gymnastikförbundet 

JÄMSTÄLLDHET/JÄMLIKHET 
År 1 (%) 
n=407 

År 3 (%) 
n=452 

Saknas/Saknas 96,6 95,8 
Jämställdhet 0,7 0,7 

Jämlikhet 2,0 3,3 
Jämställdhet + Jämlikhet 0,0 0,2 

Ej kategoriserade 0,7 0,0 
Totalt 100,0 100,0 
 
Sammanfattande reflektion 
Inom Gymnastikförbundet beviljas föreningar i mycket stor omfattning medel för projekt som 
är inriktade mot idrott för barn och breddidrott för ungdom. De allra flesta projekt riktar sig 
samtidigt till bägge dessa grupper. En tydlig tendens är dock att andelen projekt som riktar sig 
till breddidrottande ungdomar ökar. Andelen projekt med elitinriktning är mycket liten inom 
Gymnastikförbundet. Projekten är vidare huvudsakligen inriktade mot att utbilda/utveckla 
ledare och att utveckla verksamheten så att den ska svara mot ungdomars behov av 
breddidrott. Projekt där Ansvar och Idrottsmoral är de mest framträdande saknas helt och 
endast ett fåtal som är inriktade på Hänsyn, d v s projekt som uppmärksammar fair play och 
etiska regler. Projekt som huvudsakligen är inriktade på att ta tillvara ungdomars synpunkter 
och erfarenheter är mycket sparsamt förekommande. En jämförelse mellan de två åren visar 
att andelen projekt inriktade på ledarutveckling för barngrupper är lägre År 3 än År 1 medan 
andelen projekt inriktade på att utveckla ledare inom breddidrott är högre År 3 än År 1. Man 
kan också se att andelen projekt som syftar till att utveckla verksamheten är betydligt högre 
under det tredje året än under det första. Andelen ”rena” rekryteringsprojekt är lågt inom 
Gymnastikförbundet. Den vanligaste ansatsen är att projekten är inriktade mot att utveckla de 
aktiva, ledarna och verksamheten eller att de samtidigt kombinerar en kvalitativ och 
kvantitativ ansats. En mycket hög andel av de beviljade projekten saknar ett uttalat 
jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. 
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Om projektanalyserna relateras till förbundets utvecklingsplan är överensstämmelsen mycket 
god. I planen lyfts ledarna och föreningsutveckling fram som de mest centrala områdena att 
stödja inom ramen för föreningsprojekten. I utvecklingsplanen finns ingen strategi för ökad 
jämställdhet eller ökad jämlikhet. 
 
 
 
Handikappidrottsförbundet 
Handikappidrottsförbundet har fem fokusområden för att utveckla förbundet; ”rekrytering”, 
”kommunikation”, ”marknadsföring”, ”utbildning” och ”inkludering/integrering”. Av dessa 
har man inom Idrottslyftet prioriterat ”rekrytering”.  
 
För Handikappidrottsförbundet är inte den indelning i barn-, ungdoms- och vuxenidrott som 
Riksidrottsförbundet använder helt ändamålsenlig då man i sin verksamhet erbjuder 
aktiviteter för personer med funktionsnedsättningar av olika grad. Detta avspeglas i 
projektansökningarna där många projekt anges rikta sig till åldersgruppen 0 – 100 år. Dessa 
projekt har av oss kategoriserats som breddidrott för ungdom om det inte är tydligt 
framskrivet att projektet har en elitinriktning. En mycket stor andel (71,0 % År 1 och 77,2 % 
År 3) av projekten hamnar i denna kategori (tabell 24). I övrigt kan noteras att andelen projekt 
som har en tydlig inriktning mot barnidrott är lägre År 3 (10,5 %) än under År 1 (15,5 %), 
vilket också gäller för projekt som både vänder sig till barn och breddidrottande ungdom. 
Projekt med elitinriktning saknas nästan helt. 
 
 
Tabell 24. Andelen projekt inom Handikappidrottsförbundet fördelade på verksamhetsområden i 
Idrotten vill. 

VERKSAMHETSOMRÅDE 
År 1 (%) 
n=155 

År 3 (%) 
n=57 

Idrott för barn 15,5 10,5 
Breddidrott för ungdom 71,0 77,2 

Elitinriktad idrott för ungdom 0,0 1,8 
Barn + Bredd 12,3 7,0 

Bredd + Elit 0,6 0,0 
Barn + Bredd + Elit 0,0 0,0 

Ej kategoriserade 0,6 3,5 
Totalt 100,0 100,0 
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En analys av projektbeskrivningarna med utgångspunkt från riktlinjerna i Idrotten vill ger en 
bild av projektens innehåll och därmed också av aktiviteter på föreningsnivå (tabell 25).  
 
Tabell 25. Projektens inriktning i förhållande till riktlinjerna i Idrotten vill. 

RIKTLINJE 
År 1 (%) 
n=155 

År 3 (%) 
n=57 

Idrott för barn   
Aktiviteter 5,2 28,1 

Samverkan med skolan 3,2 3,5 
Ledarkunskap 5,2 0,0 

Lekfullhet 4,5 1,8 
Livslångt intresse 18,7 0,0 
Lokal verksamhet 10,3 0,0 
Ansvar/trygg miljö 1,9 0,0 

Breddidrott för ungdom   
Nivå 0,6 0,0 

Ledarskap för aktiva 0,6 3,5 
Ledarutveckling för bredd 12,3 12,3 

Verksamhetsutveckling 29,7 35,1 
Individanpassad breddverksamhet 4,5 0,0 

Elitinriktad idrott för ungdom   
Talangutveckling 0,0 10,5 

Skolsamverkan för elit 1,3 0,0 
Ledarutveckling för elit 0,0 1,8 

Individanpassad elitverksamhet 0,6 0,0 
Ej kategoriserade 1,3 3,5 
Totalt 100,0 100,0 
 
Under År 1 är andelen projekt som svarar mot riktlinjer för Idrott för barn 49 procent, 
Breddidrott för ungdom 47,7 procent och Elitinriktad idrott för ungdom 1,9 procent. Under År 
3 är andelen projekt med riktlinjer som svarar mot breddidrott störst (50,9 %), andelen för 
barnidrott 47,7 procent och andelen med en elitinriktning 12,3 procent. Att andelen projekt 
med elitinriktning är så hög för År 3 när man analyserar ansökningarna i relation till 
riktlinjerna, medan inga projekt kategoriserades som elitinriktade projekt i fråga om 
verksamhetsområde förklaras av att projekten svarar mot delaspekten Talangutveckling (10,5 
%). Projektens mål är att utveckla aktiva med talang och ambition genom att erbjuda träning 
med hög kvalitet utan att det för den skull behöver vara en satsning på att utveckla elit. I 
övrigt kan vi se att det är stora skillnader i vilka inriktningar projekten har År 1 och År 3. 
Under År 1 finns en stor andel projekt som syftar till att skapa ett livslångt intresse för idrott 
(18,7 %) samt projekt där aktiviteter i närområdet, Lokal verksamhet (10,3 %), eftersträvas, 
medan inga sådana finns under År 3. Under det tredje året finns däremot en stor andel projekt 
som vill ge de aktiva möjlighet att pröva olika idrotter (Aktiviteter, 28,1 %) medan 
motsvarande andel för År 1 är 5,2 procent. För båda åren gäller att projekt inriktade på 
verksamhetsutveckling är de vanligaste (År 1 29,7% och År 3 35,1 %), samt att andelen 
projekt inriktade mot att utbilda/utveckla tränare för breddidrott är stabil (12,3 % bägge åren). 
 
Om andra rangens kategorisering tas i beaktande bekräftas bilden av att projekt inom 
Handikappidrottsförbundet till stor del är inriktade på verksamhetsutveckling (22,4 % År 1 
och 45 % År 3). Nu ser vi också att projekt inriktade mot Lokal verksamhet är vanligt 
förekommande även under År 3 (27,5 %). I övrigt utgör projekt inriktade på ledarutveckling 
för bredd och elit en stor andel vid andra rangens kategorisering. 
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När det gäller metodnivån d v s vad/vem som ska förändras/utvecklas eller vilka som ska 
rekryteras (tabell 26) är det vanligaste projekt där alla tre nivåerna – aktiva, ledare, 
verksamhet – ingår (29,7 % År 1 och 31,6 % År 3). En stor andel av projekten har de aktiva 
som målgrupp (27,7 % År 1 och 24,6 % År 3), medan andelen projekt som enbart inriktar sig 
mot ledare är förhållandevis lågt (3,2 % År 1 och 1,8 % År 3). 
 
Tabell 26. Metodnivå – projektens inriktning inom Handikappidrottsförbundet 

METODNIVÅ 
År 1 (%) 
n=155 

År 3 (%) 
n=57 

Aktiva 27,7 24,6 
Ledare 3,2 1,8 

Verksamhet 9,0 5,3 
Aktiva + Ledare 14,8 15,8 

Aktiva + Verksamhet 11,0 12,3 
Ledare + Verksamhet 3,9 1,8 

Aktiva + Ledare + Verksamhet 29,7 31,6 
Ej kategoriserade 0,6 7,0 

Totalt 100,0 100,0 
 
Projekt inom Handikappidrottsförbundet är i något större omfattning kvantitativa d v s 
inriktade på att rekrytera flera aktiva och ledare än kvalitativa d v s på att utveckla 
verksamheten (tabell 27). Andelen projekt med en kvalitativ ansats är betydligt lägre År 3 
(15,8 %) än under År 1 (37,4 %), medan andelen kvantitativa är ungefär densamma under de 
bägge åren (41,9% och 38,6 %). Det finns dock en stor andel projekt som under År 3 (42,1 %) 
både har en kvantitativ och en kvalitativ ansats.  
 
Tabell 27. Ansats – projektens inriktning inom Handikappidrottsförbundet 

ANSATS 
År 1 (%) 
n=155 

År 3 (%) 
n=57 

Kvalitativ 37,4 15,8 
Kvantitativ 41,9 38,6 

Kvalitativ + Kvantitativ 19,4 42,1 
Ej kategoriserade 1,3 3,5 

Totalt 100,0 100,0 
 
Andelen projekt med ett i projektbeskrivningarna uttalat jämställdhets- och/eller 
jämlikhetsperspektiv (tabell 28) är för det första året 15,5 procent och för det tredje året 8,8 
procent. Under det tredje året finns dock en större andel projekt som inte kunnat kategoriseras 
då ansökningarna har varit alltför knapphändiga alternativt att projektansökningarna saknats 
helt. Även om dessa har haft ett jämställdhets- och/eller jämlikhetsperspektiv är andelen för 
År 3 något lägre än för År 1. Några projekt som både har ett klart framskrivet jämställdhets- 
och jämlikhetsperspektiv finns inte under något av åren. 
 
Tabell 28. Jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i projekten inom Handikappidrottsförbundet 

JÄMSTÄLLDHET/JÄMLIKHET 
År 1 (%) 
n=155 

År 3 (%) 
n=57 

Saknas/Saknas 83,9 87,7 
Jämställdhet 8,4 3,5 

Jämlikhet 7,1 5,3 
Jämställdhet + Jämlikhet 0,0 0,0 

Ej kategoriserade 0,6 3,5 
Totalt 100,0 100,0 
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Sammanfattande reflektion 
En analys av vilka verksamhetsområden Handikappidrottsförbundet vänder sig till är tämligen 
meningslös att göra eftersom man erbjuder aktiviteter som är åldersneutrala. I projekten anges 
att aktiviteterna vänder sig till dem som är mellan 0 – 100 år. Om man utgår ifrån vilka 
riktlinjer som projekten svarar mot är fördelningen mellan idrott för barn och breddidrott för 
ungdom ungefär lika stora. Det vanligaste är projekt som kategoriserats som 
Verksamhetsutveckling, vilket gäller både för År 1 och År 3. I övrigt skiljer det sig mycket 
mellan åren när det gäller vilka riktlinjer som är de vanligaste i projekten. Förutom 
verksamhetsutveckling är det enbart projekt inriktade mot ledarutveckling som är vanligt 
förekommande under båda åren. Under år 3 är drygt en fjärdedel av alla projekt inriktade mot 
Aktiviteter, d v s projekt som erbjuder möjligheten att prova/utöva olika idrotter. Under år 3 
förekommer också en stor andel projekt som är lokalt inriktade och också sådana som syftar 
till att utveckla talanger. När det gäller metodnivån är närmare en tredjedel av alla projekten 
sådana som omfattar samtliga nivåer – aktiva, ledare och verksamhet. En stor andel har de 
aktiva som målgrupp, medan andelen som enbart riktar sig till ledare är relativt lågt. Projekt 
med en kvantitativ ansats, d v s inriktade mot rekrytering, dominerar, men de projekt som 
kombinerar en kvantitativ och kvalitativ ansats är under År 3 de vanligast förekommande. 
Andelen projekt med ett framskrivet jämställdhets- eller jämlikhetsperspektiv är mycket låg.  
 
Om man jämför våra analyser med utvecklingsplanen, som slår fast att rekrytering ska 
prioriteras är det förvånande att inte flera projekt är kvantitativt inriktade med framför allt 
aktiva som målgrupp. Detta förklaras troligen med att medel för föreningsprojekt också 
används i mera centrala aktiviteter med syfte att öka föreningarnas möjligheter till rekrytering 
på sikt.  
 
Innebandyförbundet 
Innebandyförbundet har under samtliga år av Idrottslyftet arbetat med en modell som innebär 
av förbundet framtagna projekt (s k fasta paket) och projekt som föreningarna själva tar fram 
och vill genomföra (s k fria projekt). Under de två första åren erbjöd förbundet fem ”fasta 
paket” varav ett var inriktat mot idrott för barn, ett mot att starta tjejlag och två mot utbildning 
av barn- och ungdomsledare och ett mot att utbilda föreningsdomare. Under det tredje året har 
antalet ”fasta paket” utökats till nio. Tillkommande projekt är inriktade mot likabehandling, 
ungdomsdelaktighet, utbildning av målvaktstränare, funktionell grundträning och 
föreningslära. Starta tjejlag har utgått. De ”fasta paketen” svarar mycket väl mot ambitionerna 
i förbundets utvecklingsplan. I denna framhålls ”ledarnas kompetens och föreningarnas 
utvecklingsarbete” som grundpelare. Paketet med inriktning mot idrott för barn svarar väl mot 
utvecklingsplanens formulering om att ”erbjuda tävlingsformer som passar spelarnas 
utveckling och olika ambitionsnivåer”. Paketet ”Starta tjejlag” svarar mot formuleringar om 
att särskilt satsa på tjejer inom ramen för Idrottslyftet. 
 
Av projekt som genomförs inom Innebandyförbundet är den absolut största andelen ”fasta 
paket”. År 1 beviljades 1429 ansökningar medel för ”fasta paket” och 255 för ”fria projekt”. 
År 3 beviljades 1049 medel för ”fasta paket” och 377 för ”fria projekt”.  
 
Innan vi går in och närmare analyserar de ”fria projekten” vill vi uppmärksamma att 
jämförelser mellan År 1 och År 3 är något osäker eftersom År 3 enbart omfattar 
projektansökningar som inkommit till förbundet under 2009. De ansökningar som inkommit 
under våren 2010 finns ej tillgängliga i Riksidrottsförbundets IT-verktyg och har ej heller 
kunnat återskapas.  
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För en stor andel av projektansökningarna inom Innebandyförbundet framgår inte tydligt 
vilken åldersgrupp man vänder sig till. Istället för att inte kategorisera dessa har 
verksamhetsområde fastställts med utgångspunkt från aktiviteterna i projekten och andra 
uppgifter i ansökningarna som har kunnat ge vägledning om vilka projekten vänder sig till. 
Bland de projekt som kategoriserats som Barn + Bredd finns ett relativt stort antal utan vare 
sig angiven åldersgrupp eller tydligt verksamhetsområde. Här kan således andelen vara något 
för hög i förhållande till projektens faktiska målgrupp. Den höga andelen projekt som 
kategoriserats som Barn + Bredd + Elit betyder inte att det finns projekt med aktiviteter för 
både barn, breddidrottande ungdom och elitsatsande ungdomar. Den höga andelen beror på att 
vi kategoriserat projekt som syftar till att utveckla organisationen, ta fram policydokument, 
finna en ”röd tråd” för hela föreningens verksamhet och att se över stadgar som något som 
berör alla tre verksamhetsområdena om inte tydligt framgått i projektbeskrivningarna att 
klubben enbart bedriver barn- och/eller breddidrott. Om man jämför År 1 och År 3 är andelen 
projekt inriktade mot barnidrott (16, 0 % År 1 och 14,4 % År 3) samt barn + bredd (25,4 % År 
1 och 24,6 % År 3) ungefär den samma (tabell 29). Andelen projekt inriktade mot breddidrott 
för ungdom är avsevärt lägre under det tredje året (14,4 %) än under det första (26,2 %), 
medan projekt som kategoriserats som Barn + Bredd + Elit är betydligt högre under År 3 
(28,0 %) än under År 1 (20,7 %). Detta kan betyda att fler föreningsutvecklingsprojekt 
genomförs under År 3, vilket ligger väl i linje med Innebandyförbundets ambitioner.  
 
Tabell 29. Andelen projekt inom Innebandyförbundet fördelade på verksamhetsområden i Idrotten vill. 

VERKSAMHETSOMRÅDE 
År 1 (%) 
n=255 

År 3 (%) 
n=118 

Idrott för barn 16,0 14,4 
Breddidrott för ungdom 26,2 14,4 

Elitinriktad idrott för ungdom 0,4 2,5 
Barn + Bredd 25,4 24,6 

Bredd + Elit 7,4 8,5 
Barn + Bredd + Elit 20,7 28,0 

Ej kategoriserade 3,9 7,6 
Totalt 100,0 100,0 
 
En analys av projektbeskrivningarna med utgångspunkt från riktlinjerna i Idrotten vill ger en 
bild av projektens innehåll och därmed också av aktiviteter på föreningsnivå (tabell 30). 
Projekt som svarar mot riktlinjer för breddidrott för ungdom är under såväl År 1 (49,8 %) som 
under År 3 (46,5 %) de vanligast förekommande medan andelen projekt inriktade mot idrott 
för barn är dryga 36 procent under bägge åren. Andelen projekt med inriktning mot 
elitidrottande ungdom är 7,4 procent under År 1 och något högre, 9,2 procent under År 3.  
 
Om man ser till vilka riktlinjer projekten svarar mot i Idrotten vill är det huvudsakligen två 
riktlinjer som dominerar. Kring 25 procent av samtliga projekt har kategoriserats som 
Lekfullhet d v s projekt där barn och ungdomar under lekfulla former får prova på att spela 
innebandy och 35 procent av projekten under År 1 och 23,7 procent under År 3 har 
kategoriserats som Verksamhetsutveckling, d v s projekt som antingen är inriktade på att 
erbjuda nya former av träning, träningsläger och tävling eller organisations- och 
föreningsutvecklingsprojekt. Att andelen projekt inriktade på att utbilda/utveckla är så lågt 
förklaras av att dessa finns inom de av förbundet framtagna ”fasta paketen”, men också av att 
organisations- och föreningsutvecklingsprojekten många gånger också är ledarutvecklings-
projekt. Om man granskar resultaten från andra rangens kategorisering visar det sig att den 
högsta andelen projekt År 3 är inriktade mot Ledarutveckling för bredd (17,2 %) samt 10,9 
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procent mot Ledarutveckling för elit och 9,4 procent mot Ledarskap för aktiva. En stor andel 
projekt är även här kategoriserade som Verksamhetsutveckling (12,7 % År 1 och 14,1 % År 
3). Under År 3 finns också en relativt stor andel projekt som syftar till att utveckla aktiviteter i 
föreningen som ska passa alla oavsett utvecklingstakt d v s sådana som svarar mot riktlinje 
Individanpassad verksamhet (12,5 %). Det finns en jämn spridning på projekt i relation till 
riktlinjerna vid sidan av de redan nämnda om både första och andra rangens kategorisering tas 
i beaktande. Noteras kan att inga projekt som primärt syftar till att ta tillvara ungdomars 
erfarenheter och synpunkter finns under År 3 och endast i blygsam omfattning under År 1 
(rang 1 = 1,6 %; rang 2 = 3,8 %). Dock finns ett fast paket med sådan inriktning fr o m. År 3. 
 
Tabell 30. Projektens inriktning i förhållande till riktlinjerna i Idrotten vill. 

RIKTLINJE 
År 1 (%) 
n=255 

År 3 (%) 
n=118 

Idrott för barn   
Hänsyn 1,2 0,0 

Aktiviteter 0,4 2,5 
Samverkan med skolan 2,3 0,0 

Ledarkunskap 1,6 1,7 
Lekfullhet 24,2 27,1 

Livslångt intresse 0,0 0,8 
Lokal verksamhet 3,1 0,0 
Ansvar/trygg miljö 3,9 4,2 

Breddidrott för ungdom   
Nivå 1,6 4,2 

Ledarskap för aktiva 1,2 1,7 
Ledarutveckling för bredd 5,5 11,0 

Verksamhetsutveckling 35,2 23,7 
Ungdomars synpunkter 1,6 0,0 

Individanpassad breddverksamhet 1,2 5,1 
Idrottsmoral 3,5 0,8 

Elitinriktad idrott för ungdom   
Talangutveckling 0,0 2,5 

Ledarutveckling för elit 0,0 0,8 
Motverka utslagning 2,7 3,4 

Individanpassad elitverksamhet 4,7 0,0 
Hög kvalitet 0,0 2,5 

Ej kategoriserade 6,3 7,6 
Totalt 100,0 100,0 
 
När det gäller metodnivån d v s vad/vem som ska förändras/utvecklas eller vilka som ska 
rekryteras är den vanligaste enskilda kategorin de aktiva både under År 1 (41,8 %) och År 3 
(36,4 %) (tabell 31). Vidare kan man se att projekten ofta är av ett sådant slag att de riktar sig 
till två eller alla tre metodnivåerna.  
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Tabell 31. Metodnivå – projektens inriktning inom Innebandyförbundet 

METODNIVÅ 
År 1 (%) 
n=255 

År 3 (%) 
n=118 

Aktiva 41,8 36,4 
Ledare 8,6 13,6 

Verksamhet 11,7 5,9 
Aktiva + Ledare 8,2 11,9 

Aktiva + Verksamhet 10,2 11,9 
Ledare + Verksamhet 10,2 5,9 

Aktiva + Ledare + Verksamhet 7,4 6,8 
Ej kategoriserade 2,0 7,6 

Totalt 100,0 100,0 
 
En stor andel av projekten inom Innebandyförbundet har en kvalitativ ansats (tabell 32), d v s 
projekten syftar huvudsakligen till att utveckla aktiva, ledare och verksamhet. Under År 1 har 
51,6 procent av alla projekt en sådan ansats och under År 3 är andelen 60,2 procent.  
 
Tabell 32. Ansats – projektens inriktning inom Innebandyförbundet 

ANSATS 
År 1 (%) 
n=255 

År 3 (%) 
n=118 

Kvalitativ 51,6 60,2 
Kvantitativ 27,3 17,8 

Kvalitativ + Kvantitativ 19,1 14,4 
Ej kategoriserade 2,0 7,6 

Totalt 100,0 100,0 
 
Andelen projekt med ett i ansökningarna uttalat jämställdhets- och/eller jämlikhetsperspektiv 
är under det första året 15,6 procent och under det tredje året 17,8 procent (tabell 33). Andelen 
projekt som både har ett jämställdhets- och ett jämlikhetsperspektiv är högre under År 3 (6,8 
%) än under År 1 (2,3 %). Noterbart är dock att 82,2 procent av samtliga projekt under det 
tredje året saknar uttalade jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. Andelen projekt som 
saknar sådana perspektiv under År 1 är 73,4 procent. Av detta kan man inte dra slutsatsen att 
andelen ökat från År 1 till År 3. För År 1 finns nämligen ett ganska stort antal projekt där det i 
IT-verktyget hänvisas till projektansökningar som inte registrerats i verktyget. Av de 
uppgifter som finns om projekten kan en del av aspekterna i analysinstrumentet kategoriseras 
dock inte med avseende på jämställdhets/jämlikhetsperspektiv. Det troliga är dock att även en 
stor del av dessa projektansökningar saknar sådana perspektiv.  
 
Tabell 33. Jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i projekten inom Innebandyförbundet 

JÄMSTÄLLDHET/JÄMLIKHET 
År 1 (%) 
n=255 

År 3 (%) 
n=118 

Saknas/Saknas 73,4 82,2 
Jämställdhet 5,9 5,1 

Jämlikhet 7,4 5,9 
Jämställdhet + Jämlikhet 2,3 6,8 

Ej kategoriserade 10,9 0,0 
Totalt 100,0 100,0 
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Sammanfattande reflektion 
De ”fria projekt” som beviljats medel riktar sig huvudsakligen till idrottande barn och 
breddidrottande ungdom. Den största andelen projekt omfattar dock samtliga 
verksamhetsområden – barn, bredd och elit. Detta förklaras av det stora antalet projekt som 
har som mål att utveckla föreningens organisation, utveckla stadgar, ta fram policydokument, 
hitta en röd tråd för hela föreningen etc. Projekt av det slaget har kategoriserats som inriktade 
mot samtliga verksamhetsområden. I relation till Idrotten vill är projekten huvudsakligen 
inriktade mot aktiviteter för barn där lekfullheten sätts i centrum eller aktiviteter som innebär 
en verksamhetsutveckling. Det finns också relativt många projekt som är inriktade på att 
utveckla/utbilda ledare på olika nivåer. Projekt som syftar till att tillvarata ungdomars 
erfarenheter och synpunkter finns ej bland de ”fria projekten” men däremot som en möjlighet 
bland de ”fasta paketen”. Det vanligaste är att projekten är inriktade på att utveckla/rekrytera 
aktiva, men nästan hälften av projekten kombinerar olika metodnivåer.  Projektens ansatser är 
till övervägande del kvalitativa, d v s inriktade på att utveckla verksamheten och andelen med 
en sådan ansats är ännu högre under År 3 än År 1. En mycket hög andel av projekten saknar 
tydligt framskrivna jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. 
 
Vid en jämförelse av de ”fria projekten” med förbundets utvecklingsplan är 
överensstämmelsen god liksom tidigare konstaterades när det gäller de ”fasta paketen”. 
Förbundets strategi att öka jämställdheten genom att prioritera satsningar på tjejer som spelare 
och ledare kanske delvis uppfylls genom den stora andelen ledarutbildningsprojekt, men om 
så är fallet syns inte perspektiven i de beviljade ansökningarna. 
 
Skidförbundet 
Skidförbundet anger två områden som prioriterade för projektansökningar inom Idrottslyftet. 
Dessa är ”Utbildning/utveckling” och ”Öka tillgängligheten till anläggningar och 
idrottsmiljöer”. Innehållen i dessa områden är brett definierade och ger stort utrymme för 
föreningarna att utforma projekt efter egna idéer och behov.    
 
Andelen projekt som inte kategoriserats är betydligt högre under År 3 (13,1 %) än under År 1 
(0,5 %). Detta beror på bristfälliga projektansökningar i IT-verktyget för det tredje året eller 
att beskrivningar av innehållen i projekten saknas helt. Kompletterande information om 
beviljade ansökningar har samlats in från Skidförbundets kansli, trots det kvarstår ett flertal 
som inte kunnat analyseras på grund av bristande underlag. 
 
Om projektbeskrivningarna analyseras med utgångspunkt från vilket verksamhetsområde 
projekten riktar sig till, d v s om de är utformade för barn, breddidrott för ungdom eller 
elitinriktad ungdom visar det sig att ”överlappningarna” är stora (tabell 34). Ett fåtal kan 
klassas som projekt som enbart är breddinriktade, några fler som elitinriktade. Under År 1 är 
projekt enbart inriktade mot barn 17 procent och motsvarande andel för År 3 är 21 procent. 
Den största andelen projekt under det första året (43 %) är sådana som förenar idrott för barn 
med breddidrott för ungdom, medan den största andelen under År 3 är projekt som griper över 
alla tre verksamhetsområden. Oftast är dessa senare projekt sådana som syftar till att utveckla 
hela föreningens verksamhetsidé, dess policyer och stadgar eller projekt som innebär att till 
exempel anläggningar eller andra aspekter av föreningens verksamhet utvecklas och förbättras 
på ett sådant sätt att det gynnar alla kategorier av aktiva. 
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Tabell 34. Andelen projekt inom Skidförbundet fördelade på verksamhetsområden i Idrotten vill. 

VERKSAMHETSOMRÅDE 
År 1 (%) 
n=437 

År 3 (%) 
n=321 

Idrott för barn 17,4 21,2 
Breddidrott för ungdom 2,1 0,6 

Elitinriktad idrott för ungdom 6,2 5,3 
Barn + Bredd 43,0 25,2 

Bredd + Elit 3,9 3,1 
Barn + Bredd + Elit 27,0 31,5 

Ej kategoriserade 0,5 13,1 
Totalt 100,0 100,0 
 
En analys av projektbeskrivningarna med utgångspunkt från riktlinjerna i Idrotten vill ger en 
bild av projektens innehåll och därmed också av aktiviteter på föreningsnivå (tabell 35).  
 
Tabell 35. Projektens inriktning i förhållande till riktlinjerna i Idrotten vill. 

RIKTLINJER  
År 1 (%) 
n=437 

År 3 (%) 
n=321 

Idrott för barn   
Hänsyn 0,2 0,0 

Aktiviteter 3,9 0,3 
Samverkan med skolan 7,1 5,9 

Ledarkunskap 27,0 32,4 
Lekfullhet 15,8 12,1 

Livslångt intresse 1,1 0,0 
Lokal verksamhet 18,1 18,1 

Breddidrott för ungdom   
Nivå 0,5 0,6 

Ledarskap för aktiva 0,2 1,9 
Ledarutveckling för bredd 4,3 2,5 

Verksamhetsutveckling 13,3 7,5 
Individanpassad verksamhet 0,2 0,0 

Elitinriktad idrott för ungdom   
Talangutveckling 5,0 0,3 

Ledarutveckling för elit 1,6 0,6 
Motverka utslagning 0,5 0,3 

Individanpassad elitverksamhet 0,5 2,2 
Hög kvalitet 0,5 2,2 

Ej kategoriserade 0,2 13,1 
Totalt 100,0 100,0 
 
De vanligaste inriktningarna på projekten både under År 1 och under År 3 är Ledarkunskap, 
Lokal verksamhet och Lekfullhet. Under det första året är en dryg fjärdedel (27 %) av alla 
projekt inriktade mot att utbilda ledare för att ge dem grundläggande kunskaper om barns 
utveckling och under det tredje året har en tredjedel (32,4 %) av projekten en sådan inriktning. 
En relativt stor andel av projekten går ut på att föreningar utvecklar verksamheten för barn i 
närområdet (18, 1 %) och en stor andel av projekten är inriktade på att erbjuda lekfulla 
aktiviteter. C:a 70 procent av projekten svarar mot riktlinjer som enligt Idrotten vill är att 
hänföra till verksamhetsområdet ”Idrott för barn”. Detta skall dock inte förstås som att dessa 
projekt enbart vänder sig till barn upp till 12 år. Vid en närmare analys av hur projekt svarar 
mot riktlinjer och verksamhetsområde visar det sig nämligen att projekt med ungdomar över 
12 år som målgrupp inte alltför sällan erbjuder aktiviteter som svarar mot riktlinjer för barn 
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samt att projekt för barn under 13 år ibland svarar bättre mot någon riktlinje för breddidrott än 
för den egna ålderskategorin. Värt att notera är vidare att andelen projekt inriktade på 
Verksamhetsutveckling är avsevärt lägre År 3 än År 1.  
 
Om man granskar resultaten från andra rangens kategorisering förstärks bilden av projekt 
inriktade mot ledarutbildning. En tredjedel av samtliga projekt (både År 1 och År 3) har 
förutom den mest framträdande riktlinjen även en inriktning mot att utbilda ledare för 
breddidrott för ungdom. För bägge åren gäller dessutom att ca en femtedel av projekten har en 
inriktning mot att utveckla verksamheten så att den motsvarar flickors och pojkars behov av 
breddidrott. Avslutningsvis vill vi uppmärksamma att många riktlinjer inte framträder alls 
eller i mycket begränsad omfattning i projektbeskrivningarna. T ex finns inga projekt där 
delaspekterna Ansvar, Idrottsmoral och Etik är de mest framträdande. Inte heller när andra 
rangens kategorisering beaktas hittas mer än ett enda projekt med sådan inriktning. Att det 
inte finns mer än ett projekt som i första eller andra rangens kategorisering är inriktat mot att 
ta till vara ungdomars egna erfarenheter och synpunkter är också anmärkningsvärt.  
 
När det gäller metodnivån d v s vad/vem som ska förändras/utvecklas eller vilka som ska 
rekryteras är det vanliga att projekten enbart inriktar sig på en nivå (tabell 36). Projekt som 
enbart omfattar en nivå, d v s antingen aktiva, ledare eller verksamhet är under det första året, 
74,8 procent och det tredje året, 71,9 procent. Den dominerande metodnivån under det första 
året är aktiva med 29,1 procent och ledare med 28,1 procent, medan det omvända gäller för 
det tredje året där projekt som syftar till att utveckla ledarna är 34,6 procent och de aktiva 
17,1 procent. Här finns således en tydlig skillnad i projektens inriktning mellan de jämförda 
åren. Under År 3 är dessutom andelen projekt som är inriktade på att utveckla verksamheten 
(20,2 %) något högre än de som syftar till att utveckla de aktiva. 
 
Tabell 36. Metodnivå – projektens inriktning inom Skidförbundet 

METODNIVÅ 
År 1 (%) 
n=437 

År 3 (%) 
n=321 

Aktiva 29,1 17,1 
Ledare 28,1 34,6 

Verksamhet 17,6 20,2 
Aktiva + Ledare 7,8 2,5 

Aktiva + Verksamhet 7,6 8,1 
Ledare + Verksamhet 3,4 2,5 

Aktiva + Ledare + Verksamhet 6,2 1,9 
Ej kategoriserade 0,2 13,1 

Totalt 100,0 100,0 
 
En stor andel av projekten inom Skidförbundet har en kvantitativ ansats d v s projektens 
ansats är huvudsakligen att rekrytera flera aktiva och ledare (tabell 37). Under År 1 var 
andelen kvantitativa projekt 57,2 procent och År 3 65,4 procent. Andelen projekt med en 
kvalitativ ansats, d v s inriktade mot att utveckla och förändra verksamheten är betydligt lägre 
eller 28,6 procent under det första året och 11,8 procent under det tredje året. Andelen projekt 
med en kombinerad ansats är också lägre det tredje året jämfört med det första. Andelen 
projekt med en kvalitativ ansats verkar således minska över tid inom Skidförbundet. 
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Tabell 37. Ansats – projektens inriktning inom Skidförbundet 

ANSATS 
År 1 (%) 
n=437 

År 3 (%) 
n=321 

Kvalitativ 28,6 11,8 
Kvantitativ 57,2 65,4 

Kvalitativ + Kvantitativ 14,0 9,7 
Ej kategoriserade 0,2 13,1 

Totalt 100,0 100,0 
 
Andelen projekt med ett i projektbeskrivningarna uttalat jämställdhets- och/eller 
jämlikhetsperspektiv är under det första året 3,6 procent och under det tredje året 14,6 procent 
(tabell 38). Av projekten År 3 har 13,1 procent bägge perspektiven i sina ansökningar vilket är 
en markant större andel än under År 1.  Noterbart är dock att drygt 85 procent av projekten 
saknar ett tydligt framskrivet jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv för År 3. 
 
Tabell 38. Jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i projekten inom Skidförbundet 

JÄMSTÄLLDHET/JÄMLIKHET 
År 1 (%) 
n=437 

År 3 (%) 
n=321 

Saknas/Saknas 95,7 85,4 
Jämställdhet 1,8 0,3 

Jämlikhet 1,8 1,2 
Jämställdhet + Jämlikhet 0,0 13,1 

Ej kategoriserade 0,7 0,0 
Totalt 100,0 100,0 
 
Sammanfattande reflektion 
Inom Skidförbundet beviljas föreningar i mycket stor omfattning medel för projekt som är 
inriktade mot barnidrott eller projekt där barnidrott ingår som ett av verksamhetsområdena. 
Den högsta andelen beviljade projekt under det tredje året är sådana som kombinerar samtliga 
verksamhetsområden d v s barn, bredd och elit i samma projekt. Att säga något om förändring 
över tid är vanskligt på grund av den relativt stora andelen projekt som inte kunnat 
kategoriseras för År 3. Den tendens som kan skönjas är dock att andelen projekt som 
samtidigt riktar sig till både barn- och breddidrott är lägre under ÅR 3 än År 1. Om man ser 
på projekten i relation till riktlinjerna i Idrotten vill förstärks bilden av att Skidförbundet 
stöder projekt inriktade mot barnidrott. Den vanligaste inriktningen är mot att utbilda/utveckla 
ledare för barn och därefter projekt med lekfulla aktiviteter som genomförs i närområdet. En 
stor andel av projekten handlar också om att utbilda/utveckla ledare för breddidrottande 
ungdom. Projekt som i första hand svarar mot riktlinjer som Ansvar, Idrottsmoral och Etik 
saknas helt och projekt som tillvaratar ungdomars erfarenheter och synpunkter är mycket få 
till antalet. Projektens metodnivå är antingen aktiva, ledare eller verksamhet. Det är ovanligt 
med projekt där flera metodnivåer kombineras. Om man jämför de bägge åren är andelen 
projekt som syftar till att utveckla/rekrytera ledare högre År 3 än År 1 medan projekt inriktade 
på de aktiva är högre År 1 än År 3. Projektens ansatser är huvudsakligen kvantitativa d v s 
inriktade på rekrytering och andelen projekt med en sådan ansats är högre ÅR 3 än År 1. En 
mycket hög andel av projekten saknar ett framskrivet jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. 
Andelen projekt med sådana perspektiv är dock avsevärt högre under det tredje året. 
 
Om projektanalyserna relateras till förbundets utvecklingsplan är överensstämmelsen god så 
tillvida att en stor andel projekt syftar till att utbilda och utveckla ledare av olika slag samt att 
utveckla tävlingar anpassade för barn och ungdomar. I utvecklingsplanen framskrivs också 
rekryteringsprojekt för aktiva och ledare som centrala och ledarförsörjning och 
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medlemsrekrytering anges som en trång sektor. Mot bakgrund av det kan man förstå att 
projekten huvudsakligen har en kvantitativ ansats även om andelen projekt med denna ansats 
känns något hög i förhållande till de utvecklingsinriktade aktiviteter som också skrivs fram i 
utvecklingsplanen. I utvecklingsplanen finns ingen strategi för ökad jämställdhet eller ökad 
jämlikhet. 
 
Avslutande reflektioner 
Styrning, ledning och organisering 
Enligt Riksidrottsförbundet ska allt arbete med Idrottslyftet genomsyras av riktlinjerna i 
Idrotten vill. Våra analyser av ansökningar visar att projekten med något undantag kan sägas 
svara mot en eller flera av riktlinjerna. En intressant iakttagelse är dock att 
verksamhetsområde (Idrott för barn, Breddidrott för ungdom, Elitinriktad idrott för ungdom) 
och riktlinjer som projekten svarar mot inte alltid stämmer överens med indelningarna i 
Idrotten vill. Detta stämmer väl överens med de resultat som rapporterats i forskning om 
Handslaget (Karp, Olofsson & Söderström, 2007). Projekt som enligt ansökningarna vänder 
sig till idrottande barn kan ha framskrivna riktlinjer för breddidrott om man går till Idrotten 
vill och vice versa. Det finns också en stor andel projekt som vänder sig till flera 
verksamhetsområden samtidigt, t ex barn och bredd eller barn, bredd och elit i samma projekt. 
Hur kan detta förstås och borde det få några implikationer för idrottsrörelsen? Om de riktlinjer 
som skrivs fram i Idrotten vill är flytande när det gäller vad som ska känneteckna idrott för 
barn, bredd och elit är våra resultat oproblematiska. Då är det rimligt att RF i en framtid 
anpassar dokumentet efter hur verksamheten i föreningarna ser ut, d v s tydliggör att 
riktlinjerna är flytande. Om riktlinjerna däremot är fasta och styrande för aktiviteter inom 
respektive verksamhetsområde är resultaten mer problematiska samtidigt som de då kan ses 
som innovativa eftersom de går utanför gängse ramar för vad som bör erbjudas.  
 
I övrigt visar resultaten att det skiljer sig mellan förbunden avseende graden av styrning. 
Innebandyförbundet har en relativt hårt styrd modell för fördelning av medel till föreningarna 
då 85 procent av alla föreningsprojekt under det första året är ”fasta paket” och 74 procent 
under det tredje året. Gymnastikförbundet har också en tydlig styrningsmodell genom att 
innehållen i de områden som föreningarna kan söka projekt för är väl definierade. De övriga 
förbunden har öppna definitioner som gör att föreningarna har stora möjligheter att få medel 
beviljade för projekt oberoende av innehåll. En modell som enligt forskning om Handslaget 
riskerar att leda till att medlen går till traditionell verksamhet, d v s mer av samma sak 
(Engström, 2008).   
 
Projekten och Idrotten vill 
En intressant fråga är hur man ska se på den skevhet som finns när det gäller hur projekten 
svarar mot de olika riktlinjerna i Idrotten vill. Är avsaknaden av projekt som i första hand 
syftar till att uppmärksamma fair play, dopning, etiska regler, moraliska frågor etc något 
problem? Kan det vara så att denna typ av värdegrundsfrågor redan hanteras så väl inom den 
vardagliga, ordinarie idrottsverksamheten att det inte finns anledning för föreningarna att 
initiera sådana projekt. Och hur är det med projekt som syftar till att ta tillvara ungdomars 
erfarenheter och synpunkter? Är det också sådant som redan görs i den ordinarie 
verksamheten varför inga sådana projektansökningar förekommer. Troligen är det inte så utan 
istället handlar det om att denna typ av projekt är mindre intressanta för föreningarna att driva 
än andra. Forskningen om Handslaget har visat att föreningarna väljer vissa områden framför 
andra (Patriksson, Stråhlman, Eriksson & Kristén, 2007), t ex var 46 procent av aktiviteterna 
inom Handslaget inriktade mot ”Öppna dörrarna för fler” medan endast 3 procent var 
inriktade mot ”Delta i kampen mot droger” (Engström, 2008).  
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Ur ett barnrättsperspektiv är det nedslående att konstatera den låga andelen projekt som syftar 
till att ta till vara ungdomars synpunkter och erfarenheter. Om inte ungdomars röster 
efterfrågas varför ska man då bry sig om barnens? Thedin Jakobsson & Redelius (2007) har i 
sin forskning om Handslaget visat att det vanliga förhållningssättet bland idrottsledare är att 
försöka få barnen att passa in i den befintliga verksamheten istället för en ömsesidig 
kommunikation och en beredskap för förändring. Gerrevall (2007) som studerat 
handslagsprojekten ur ett demokratiteoretiskt perspektiv konstaterar att Handslaget haft en 
begränsad betydelse när det gäller demokratifrågor, att Handslaget handlar om att aktivera 
barn och att man inte beaktat den utvecklingspotential som finns för att hitta nya former för 
verksamheten. Mot bakgrund av våra resultat verkar specialidrottsförbunden och föreningarna 
tyvärr gjort mycket lite för att ändra på dessa förhållanden inom ramen för Idrottslyftet.  
 
Jämställdhet och jämlikhet 
Mot bakgrund av att allt arbete inom Idrottslyftet ska utgå ifrån ett jämställdhets- och 
jämlikhetsperspektiv är det anmärkningsvärt att sådana saknas i en så stor andel av 
projektansökningarna. Att perspektiven inte skrivs fram betyder dock inte att det saknas 
projekt som bidrar till en ökad jämställdhet på förbundsnivå. Att bevilja medel till projekt 
som syftar till att rekrytera fler flickor eller att behålla flickor längre upp i åldrarna bidrar till 
ökad jämställdhet inom de förbund där flickor och kvinnor är underrepresenterade. Det 
motsvarande gäller för förbund där pojkar är underrepresenterade. Att förbunden har sådana 
strategier framkommer av utvecklingsplanerna. Men varför skrivs inte 
jämställdhetsperspektivet fram i det stora antal ansökningar från föreningarna som syftar till 
att rekrytera flickor i de förbund där flickorna är underrepresenterade?   
 
Man kan också fundera över perspektiven i relation till den stora andelen ledarutbildnings- 
och föreningsutvecklingsprojekt. Från förbundsnivå kan det se ut som om jämställdhets- och 
jämlikhetsperspektivet är väl tillgodosedda eftersom de är (borde vara) självklara inslag i 
utbildning av ledare och i de policyer som tas fram. Samtidigt saknas sådana skrivningar i 
utvecklingsplanerna och då är det kanske mindre förvånande att perspektiven också saknas i 
de föreningsprojekt som syftar till ledar- och föreningsutveckling. 
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FÖRENINGSPERSPEKTIVET	  
 
Sammanfattning 
I merparten av de enkätresultat som redovisas förekommer inga statistiskt signifikanta 
skillnader mellan specialidrottsförbunden. Det betyder att det som presenteras i figurerna 
gäller för var och en av de fem förbunden (i de fall då det förekommer skillnader, anges detta 
i den löpande texten). Detta faktum – att svaren från projektledarna från de fem förbunden är 
så pass lika – är ett intressant resultat i sig eftersom det indikerar att ledare i de olika 
förbunden i stor omfattning delar erfarenheter av projekt på föreningsnivå inom Idrottslyftet. 
Analyserna av föreningsenkäten visar att: 
 
Arbetsform, sätt att fördela medel samt betydelse på nationell nivå 

• 94 procent anser projektet som arbetsform är mycket eller ganska bra och 1 procent 
anser att det är en ganska dålig arbetsform. 

• 59 procent anser att projektmedel betyder mycket mer eller något mer än fasta anslag 
och 13 procent anser att fasta anslag betyder något mer eller mycket mer än 
projektmedel för att utveckla verksamheten. 

• Idrottslyftet som företeelse anses i störst utsträckning har bidragit till ledarutbildning/-
rekrytering och föreningsutveckling, och i minst utsträckning bidragit till jämställdhet 
och jämlikhet. 

 
Utvecklingsplaner, bedömningskriterier, stöd, kontroll och uppföljning 

• 47 procent anser att de är mycket väl eller ganska väl insatta i sina respektive 
specialidrottsförbunds utvecklingsplaner. 40 procent uppger att de är ganska dåligt 
eller mycket dåligt insatta i planerna. 13 procent uppger att de inte känner till planerna 
alls. De 47 procent – 220 individer – som uppgav att de var mycket väl eller välinsatta 
i planerna erhöll därefter en följdfråga där de tillfrågades i vilken utsträckning de 
tyckte att planerna stämde överens med de behov som fanns i föreningarna. Av dessa 
220 individer svarade 88 procent att planerna i mycket stor eller ganska stor 
omfattning stämmer överens med de behov som de har i de egna föreningarna, medan 
10 procent anser att planerna i ganska liten eller mycket liten omfattning stämmer 
överens med behoven. 

• 74 procent anser att kriterierna för att beviljas medel stämmer mycket väl eller ganska 
väl med de utvecklingsbehov som finns i den egna föreningen. 14 procent anser att 
kriterierna stämmer ganska dåligt eller mycket dåligt med utvecklingsbehoven. 12 
procent känner inte till kriterierna. 

• 77 procent anser att stödet från det egna specialidrottsförbundet när man skriver 
projektansökningar är mycket eller ganska bra. 19 procent anser att det är ganska 
dåligt eller mycket dåligt. 4 procent anser att stödet saknas helt. 

• 71 procent anser att stödet från det egna specialidrottsförbundet när man genomför 
Idrottslyftsprojekt är mycket eller ganska bra. 22 procent anser att stödet är ganska 
dåligt eller mycket dåligt och 7 procent anser att det saknas helt. 

• 77 procent anser att stödet från det egna specialidrottsförbundet när man redovisar 
avslutade Idrottslyftsprojekt är mycket eller ganska bra. 18 procent anser att detta stöd 
är ganska dåligt eller mycket dåligt och 4 procent anser att det saknas helt. 

• 75 procent anser att redovisningen till förbundet av färdiga idrottslyftsprojekt har varit 
mycket enkla eller ganska enkla att göra. 18 procent anser att de har varit ganska svåra 
eller mycket svåra att genomföra. 
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• 74 procent anser att förbundets kontroll av om medel använts i enlighet med 
ansökningen har varit mycket noggrann eller ganska noggrann. 11 procent anser att 
den har varit ganska bristfällig eller mycket bristfällig. 11 procent uppger att någon 
sådan kontroll inte har genomförts. 

• 22 procent anser att förbundet i mycket stor eller stor omfattning tar tillvara 
erfarenheter från genomförda idrottslyftsprojekt. En relativt stor andel (39 %) har 
svarat ”Vet ej” på denna fråga.  

 
Projekttyper och rekryteringsinsatser 

• På frågan om vilka slags idrottslyftsprojekt som har genomförts i föreningen (fasta 
svarsalternativ) svarade deltagarna att det har varit relativt vanligt att genomföra 
projekt som syftat till att rekrytera flera aktiva samt att utbilda ledare. Minst vanligt 
har varit att rekrytera ”unga ledare” och att öka tillgängligheten till idrottsanläggningar 
och idrottsmiljöer. 

• Rekryteringsprojekt har i första hand varit inriktade mot barn och ungdomar i 
allmänhet samt därefter flickor i synnerhet. 

 
Projektresultat 

• På frågan om Idrottslyftsprojektens effekter på föreningsnivån, svarar idrottsledarna 
(fasta svarsalternativ) att projekten i störst omfattning bidragit till ledarutbildning/-
rekrytering och föreningsutveckling. Projekten har i minst omfattning bidragit till 
rekrytering av barn/ungdomar och ledare från olika sociala skikt. 

• Vidare svarar idrottsledarna att de egna Idrottslyftsprojekten i störst omfattning har 
bidragit till att föreningen erbjuder barnen en kamratlig och trygg social miljö, att 
ledarna får grundläggande kunskaper om barns utveckling samt att barnen lär sig ta 
hänsyn till kamrater/ledare och att ta eget ansvar. Idrottslyftsprojekten har i minst 
omfattning bidragit till att motverka utslagning inom tävlingsidrott och möjliggöra 
elitsatsning och gymnasiestudier. 

 
Förändringar över tid och framtidssyn 

• Majoriteten tycker att de idrottslyftsprojekt som genomförts i den egna föreningen har 
ändrat karaktär över tid: från rekryteringsprojekt till projekt som utvecklar 
verksamheten.  

• Idrottsledarna tycker att den egna idrottsföreningen bör ha störst inflytande över barn- 
och ungdomsidrottens utveckling i Sverige. Kommunens Fritidsnämnd och 
Regeringen bör ha minst att säga till om, enligt deltagarna (fasta svarsalternativ). 

• 79 procent anser att utvecklingsarbetet skulle avstanna helt eller bedrivas i mycket 
långsammare takt, om Idrottslyftet inte skulle fortsätta. 
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Syfte 
Genom den tredje delstudien försöker vi fånga upp de samlade erfarenheterna av Idrottslyftet 
på föreningsnivå inom respektive idrott. Syften med studien är att få en bild av hur förbundets 
arbete med Idrottslyftet uppfattas på föreningsnivå och hur det vardagliga arbetet med 
Idrottslyftet gestaltar sig i föreningarna. Följande frågor söker studien svar på: 
 

• Hur uppfattar föreningarna Idrottslyftet i allmänhet vad avser arbetsform och sätt att 
fördela medel samt betydelse på nationell nivå? 

• Hur uppfattar föreningarna specialidrottsförbundens utvecklingsplaner, kriterier för 
beviljande av projektmedel, stöd och support samt kontroll och uppföljning, för 
Idrottslyftsprojekt på föreningsnivå? 

• I de föreningar där för Idrottslyftsprojekt har genomförts, vilka typer av projekt har 
genomförts och till vilka grupper har eventuella rekryteringsinsatser riktats? 

• Vilka resultat når föreningarna, av genomförda Idrottslyftsprojekt? 
• Vilka eventuella förändringar över tid upplever föreningarna och hur ser de på 

Idrottslyftets framtid? 
 
Metod och urval 
Den ursprungliga ambitionen var att få direktkontakt med projektledare i föreningarna för att 
få information från de som genomfört idrottslyftsprojekt på föreningsnivå. Detta visade sig 
svårt då kontaktuppgifter inte kunde erhållas via Riksidrottsförbundets databas. Enkäten 
distribuerades istället till idrottslyftsansvariga i de föreningar som sökt medel. Enkäten, som 
distribuerades under maj 2011, var webbaserad och kunde besvaras anonymt. 
Idrottslyftsansvariga i de föreningar som sökt medel för period fyra senast i april (1026 
personer) erhöll ett personligt e-postmeddelande med information om studiens syfte samt en 
länk till enkäten. Det fanns också information om vart de kunde vända sig om de hade några 
frågor kring studien och om att deras deltagande var frivilligt och anonymt. Avsikten var inte 
att efterfråga enskilda föreningars uppfattningar, utan de samlade erfarenheterna från 
idrottslyftsansvariga projektledare. Enkäten innehöll 56 frågor och tog cirka 40 minuter att 
besvara. Den utvalda personen ombads vidarebefordra enkäten till någon annan inom 
föreningen om han eller hon bedömde att någon annan i föreningen var mer lämpad att 
besvara den. Två påminnelser skickades ut innan enkätundersökningen avslutades i juni 2011. 
 
Studiens totala undersökningsgrupp består av de 486 individer som besvarade webbenkäten 
och som var sina respektive föreningars kontaktpersoner för Idrottslyftet vid tidpunkten för 
studiens genomförande. Denna grupp består i sin tur av två undergrupper: Dels de 
kontaktpersoner som också har medverkat som idrottsledare i minst ett eget idrottslyftsprojekt 
i den egna föreningen (317 individer), dels de som bara varit idrottslyftsansvariga utan egna 
erfarenheter av att vara ledare i idrottslyftsprojekt i den egna föreningen (169 individer), 
exempelvis kanslipersonal eller styrelsemedlemmar.  
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Figur 1. Antalet deltagare i studien per specialidrottsförbund. (SBK = Budo och Kampsportförbundet, SGF = 
Gymnastikförbundet, SHIF = Handikappidrottsförbundet, SIBF = Innebandyförbundet, SSF = Skidförbundet). 
 
I kommande resultatredovisning redovisas svaren från bägge undergrupperna samtidigt. Dock, 
vid signifikanta skillnader mellan de två undergruppernas svar redovisas svaren enbart från 
den första undergruppen (de kontaktpersoner som också har medverkat som idrottsledare i 
minst ett eget idrottslyftsprojekt i den egna föreningen). Detta eftersom deras svar bedöms 
vara av störst intresse i denna studie, vars syfte är att analysera erfarenheter från 
idrottslyftsansvariga projektledare på föreningsnivå angående Idrottslyftet. 
 
Förenings- och projektledarperspektiv på Idrottslyftet och på 
specialidrottsförbundens arbete 
Här följer en sammanställning av de viktigaste resultaten från enkäten. I de allra flesta fall 
föreligger inga statistiskt säkerställda skillnader mellan svaren från projektledare från de fem 
specialidrottsförbunden. Det betyder att de flesta figurerna innehåller sammanfattande svar 
från alla ledare tillsammans – oavsett vilket förbund deras idrottsförening tillhör. I de fall där 
det finns skillnader mellan förbunden, anges det separat. 
 
Arbetsform, sätt att fördela medel samt betydelse på nationell nivå 
I enkätens inledande del ställdes ett antal grundläggande frågor angående projektet som 
arbetsform, för att åstadkomma utveckling på föreningsnivå. Det vill säga, vilken betydelse 
gav idrottsledarna projektformen, när det gäller att skapa förändring och utveckling i den egna 
föreningen. En andra fråga handlade om projektmedel i jämförelse med fasta anslag när det 
gäller att åstadkomma utveckling av verksamheten i idrottsföreningarna. Syftet med den 
frågan var att undersöka idrottsledarnas uppfattningar om betydelse av projektmedel, som är 
av en mer temporär natur, och till fasta medel, som är av en mer permanent karaktär. Med 
fasta medel avses med andra ord lokalt aktivitetsstöd och liknande. En tredje fråga handlade 
om vad Idrottslyftet ansågs ha gett idrotten i Sverige rent allmänt. Syftet med den frågan var 
att fånga in och beskriva ledarnas allmänna uppfattning om Idrottslyftet som fenomen. 
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Projektformen som arbetsform för att åstadkomma utveckling 
Enkätfråga 14 (Figur 2) handlade om projektet som arbetsform och möjligheterna att 
åstadkomma utveckling. Studiens deltagare svarade genom att välja ett av fem svarsalternativ. 
I figuren redovisas hur stor andel i procent som valde respektive svarsalternativ. (Inom 
parentes anges det faktiska antalet deltagare som valt respektive alternativ.) I 
resultatredovisningen i figur 2 nedan redovisas svaren från samtliga deltagare. 
 

 
Figur 2. Uppfattningar om projektet som arbetsform inom Idrottslyftet enligt samtliga deltagare i studien.  
 
Av figur 2 framgår att 94 procent (55+39) anser projektet som arbetsform är mycket eller 
ganska bra. 1 procent anser att det är en ganska dålig arbetsform. 
 
Projektmedel jämfört med fasta anslag 
Enkätfråga 15 (Figur 3) handlade om projektmedel jämfört med fasta anslag. Studiens 
deltagare svarade genom att välja ett av fem svarsalternativ. I figuren redovisas hur stor andel 
i procent som valde respektive svarsalternativ. (Inom parentes anges det faktiska antalet 
deltagare som valt respektive alternativ.) I resultatredovisningen i figur 3 nedan redovisas 
svaren från samtliga deltagare. 
  

 
Figur 3. Uppfattningar om projekt och fasta anslag, enligt samtliga deltagare i studien. 
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Av figur 3 framgår att 59 procent (31+28) anser att projektmedel betyder mycket mer eller 
något mer än fasta anslag. Resultaten visar också att 13 procent (7+6) anser att fasta anslag 
betyder något mer eller mycket mer än projektmedel.  
 
Vad Idrottslyftet har gett idrotten i Sverige rent allmänt 
Enkätfråga 13 (Figur 4) handlade om Idrottslyftet i allmänhet. Det vill säga, frågan handlade 
inte om specifika idrottslyftsprojekt, snarare ombads deltagarna i studien att uppskatta 
Idrottslyftets allmänna betydelse på nationell nivå. I denna fråga fick deltagarna ta ställning 
till 12 påståenden. Skalan gick från 1 till 5 där 1 var lika med ”Idrottslyftet har mycket liten 
betydelse” och 5 var lika med ”Idrottslyftet har mycket stor betydelse”. I figuren redovisas 
alla 12 medelvärden (3,31 – 4,31) i rangordning och inom parentes anges hur många som tog 
ställning för respektive påstående. 
 
I resultatredovisningen i figur 4 redovisas endast svaren från de idrottsledare i studien som har 
medverkat som ledare i minst ett eget Idrottslyftsprojekt i den egna föreningen. Detta renodlar 
och lyfter fram uppfattningar om Idrottslyftet som företeelse från de som har genomfört 
Idrottslyftsprojekt på föreningsnivå. 
 
 

 
Figur 4. Idrottslyftets allmänna betydelse vad avser 12 konsekvenser, enligt idrottsledare som har medverkat 
som ledare i minst ett Idrottslyftsprojekt på föreningsnivå. Skalan gick från 1 till 5, där 1=”Idrottslyftet har 
mycket liten betydelse” och 5=”Idrottslyftet har mycket stor betydelse”. 
 
Figur 4 visar att Idrottslyftet som företeelse i störst utsträckning anses ha betydelse för att 
ledare utbildas inom idrotten och att föreningarna utvecklar tränings- och 
tävlingsverksamheten (medelvärde 4,31 för bägge dessa alternativ). Figuren, som 
sammanfattar svaren från deltagare som varit ledare i minst ett Idrottslyftsprojekt, visar också 
att jämställdhet och jämlikhet hamnar längst ned på skalan (bägge med medelvärdet 3,31). 
 
Utvecklingsplaner, bedömningskriterier, stöd, kontroll och uppföljning 
De nästföljande frågorna fokuserade på ledarnas kännedom om specialidrottsförbundets 
utvecklingsplaner, deras uppfattningar om samstämmigheten mellan å ena sidan innehållet i 
planerna samt förbundets kriterier för att beviljas projektmedel och å andra sidan 
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du	  att	  Idrottslyftet	  har	  för:	  
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utvecklingsbehovet i de egna idrottsföreningarna. Därefter följde ett antal frågor som kartlade 
ledarnas uppfattningar om det stöd de erhöll från förbunden när projektansökningar skrevs 
och projekt genomfördes och slutredovisades. Frågor ställdes också om uppfattningar om 
redovisningen till förbunden efter avslutade projekt, den upplevda kontrollen av om medel 
använts i enlighet med ansökningarna samt uppfattningar om förbundens uppföljning och 
tillvaratagande av föreningens projekterfarenheter. Syftet med alla dessa frågor var att skapa 
en bild av förhållandena mellan specialidrottsförbunden och idrottsföreningarna inom ramen 
för Idrottslyftet sett ur idrottsledarnas perspektiv. 
 
Kännedom om specialidrottsförbundets utvecklingsplaner 
Enkätfråga 16 (Figur 5) kartlade den allmänna kännedomen om specialidrottsförbundens 
utvecklingsplaner bland deltagarna i studien. De svarade genom att välja ett av fem 
svarsalternativ. I figuren redovisas hur stor andel i procent som valde respektive 
svarsalternativ. (Inom parentes anges det faktiska antalet deltagare som valt respektive 
alternativ.) I resultatredovisningen i figur 5 nedan redovisas svaren från samtliga deltagare. 
  
  

 
Figur 5. Hur pass insatta deltagarna är i sina respektive specialidrottsförbunds utvecklingsplaner. Samtliga 
deltagare. 
  
Av figur 5 framgår att 47 procent (8+39) anser att de är mycket väl eller ganska väl insatta i 
deras respektive specialidrottsförbunds utvecklingsplaner. (Det är dessa personer som 
kommer till tals i nedanstående figur för enkätfråga 17.) Resultaten visar också att 40 procent 
(31+9) är ganska dåligt eller mycket dåligt insatta i planerna och att 13 procent uppger att de 
inte känner till planerna. 
 
Uppfattningar om samstämmigheten mellan innehållet i specialidrottsförbundens 
utvecklingsplaner och de utvecklingsbehov som finns i idrottsföreningarna 
Enkätfråga 17 (Figur 6) handlade om huruvida specialidrottsförbundens utvecklingsplaner 
stämmer överens med de faktiska utvecklingsbehov som finns i idrottsföreningarna. 
Deltagarna svarade genom att välja ett av fem svarsalternativ. I figuren redovisas hur stor 
andel i procent som valde respektive svarsalternativ. (Inom parentes anges det faktiska antalet 
deltagare som valt respektive alternativ.)  
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I resultatredovisningen i figur 6 nedan redovisas svaren endast från de som på föregående 
fråga (Fråga 16, Figur 5) svarade att de är mycket väl eller ganska väl insatta i deras 
respektive specialidrottsförbunds utvecklingsplaner. 
 
  

 
Figur 6. Samstämmigheten mellan specialidrottsförbundens utvecklingsplaner och de utvecklingsbehov som 
finns i föreningarna, enligt de som tidigare i enkäten uppgett att de är mycket väl eller ganska väl insatta i deras 
respektive specialidrottsförbunds utvecklingsplaner.  
 
Av figur 6 framgår att 88 procent (18+70) anser att deras förbunds planer i mycket stor eller 
ganska stor omfattning stämmer överens med de behov som de har i de egna föreningarna. 10 
procent (8+2) anser att planerna i ganska liten eller mycket liten omfattning stämmer överens 
med behoven. 
 
Samstämmigheten mellan specialidrottsförbundens kriterier för att beviljas medel och de 
utvecklingsbehov som finns i idrottsföreningarna 
Enkätfråga 21 (Figur 7) handlade om hur väl specialidrottsförbundens kriterier för att bevilja 
medel stämmer överens med utvecklingsbehoven i föreningarna. Deltagarna svarade genom 
att välja ett av fem svarsalternativ. I figuren redovisas hur stor andel i procent som valde 
respektive svarsalternativ. (Inom parentes anges det faktiska antalet deltagare som valt 
respektive alternativ.) I redovisningen i figur 7 nedan redovisas svaren från samtliga 
deltagare. 
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I	  vilken	  omfattning	  anser	  du	  att	  ditt	  förbunds	  utvecklingsplan	  stämmer	  överens	  med	  
de	  utvecklingsbehov	  som	  ni	  har	  i	  er	  förening?	  	  
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Figur 7. Samstämmigheten mellan specialidrottsförbundens kriterier för att beviljas medel och de 
utvecklingsbehov som finns i idrottsföreningarna. Samtliga deltagare i studien.  
 
Av figur 7 framgår att 74 procent (8+66) anser att kriterierna för att beviljas medel stämmer 
mycket väl eller ganska väl med de utvecklingsbehov som finns i den egna föreningen. 14 
procent (13 + 1) anser att kriterierna stämmer ganska dåligt eller mycket dåligt med 
utvecklingsbehoven. 12 procent känner inte till kriterierna. 
 
Stödet från specialidrottsförbundet när man skriver projektansökningar 
Enkätfråga 23 (Figur 8) handlade om det upplevda stödet från specialidrottsförbundet när man 
skrev projektansökningar. Studiens deltagare svarade genom att välja ett av fem 
svarsalternativ. I figuren redovisas hur stor andel i procent som valde respektive 
svarsalternativ. (Inom parentes anges det faktiska antalet deltagare som valt respektive 
alternativ.) I resultatredovisningen i figur 8 nedan redovisas svaren från samtliga deltagare. 
 

  
Figur 8. Uppfattningar om allmänna stödet från specialidrottsförbundet inom Idrottslyftet enligt samtliga 
deltagare i studien.  
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Av figur 8 framgår att 77 procent (28+49) anser att stödet är mycket eller ganska bra och 19 
procent (14 + 5) anser att det är ganska dåligt eller mycket dåligt. 4 procent anser att stödet 
saknas helt. 
 
Stödet från specialidrottsförbundet när man genomför idrottslyftsprojekt 
Enkätfråga 24 (Figur 9) handlade om stödet från specialidrottsförbundet när det gällde att 
genomföra idrottslyftsprojekt som beviljats medel. Studiens deltagare svarade genom att välja 
ett av fem svarsalternativ. I figuren redovisas hur stor andel i procent som valde respektive 
svarsalternativ. (Inom parentes anges det faktiska antalet deltagare som valt respektive 
alternativ.) I resultatredovisningen i figur 9 nedan redovisas svaren från samtliga deltagare. 
 
  

 
Figur 9. Uppfattningar om allmänna stödet från specialidrottsförbundet inom Idrottslyftet enligt samtliga 
deltagare i studien.  
 
Av figur 9 framgår att 71 procent (21+50) anser att stödet de erhåller från sina respektive 
specialidrottsförbund för att genomföra projekt är mycket bra eller ganska bra. 22 procent (19 
+ 3) anser att stödet är ganska dåligt eller mycket dåligt och 7 procent anser att det saknas 
helt. 
 
Stödet från specialidrottsförbundet när man redovisar avslutade Idrottslyftsprojekt 
Enkätfråga 25 (Figur 10) handlade om stödet från specialidrottsförbundet när det gällde 
redovisningen av avslutade projekt inom Idrottslyftet. Studiens deltagare svarade genom att 
välja ett av fem svarsalternativ. I figuren redovisas hur stor andel i procent som valde 
respektive svarsalternativ. (Inom parentes anges det faktiska antalet deltagare som valt 
respektive alternativ.) I resultatredovisningen i figur 10 nedan redovisas svaren från samtliga 
deltagare. 
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projekt	  som	  beviljats	  medel?	  	  
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Figur 10. Uppfattningar om allmänna stödet från specialidrottsförbundet inom Idrottslyftet enligt samtliga 
deltagare i studien. 
 
Av figur 10 framgår att 77 procent (22+55) anser att stödet när det gäller redovisningen av 
avslutade projekt är mycket bra eller ganska bra. 18 procent (15 + 3) anser att detta stöd är 
ganska dåligt eller mycket dåligt och 4 procent anser att det saknas helt. 
 
Redovisningen till specialidrottsförbundet efter avslutade idrottslyftprojekt 
Enkätfråga 27 (Figur 11) handlade om hur pass enkel/svår redovisningen var till 
specialidrottsförbundet efter avslutade projekt inom Idrottslyftet. Studiens deltagare svarade 
genom att välja ett av sex svarsalternativ. I figuren redovisas hur stor andel i procent som 
valde respektive svarsalternativ. (Inom parentes anges det faktiska antalet deltagare som valt 
respektive alternativ.) I resultatredovisningen i figur 11 nedan redovisas svaren från samtliga 
deltagare. 
 

  
Figur 11. Uppfattningar om allmänna stödet från specialidrottsförbundet inom Idrottslyftet enligt samtliga 
deltagare i studien.  
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Av figur 11 framgår att 75 procent (11+64) anser de avslutande redovisningarna till 
förbunden, av idrottslyftsprojekt som de varit med om att genomföra, har varit mycket enkla 
eller ganska enkla att genomföra. 18 procent anser att de har varit ganska svåra eller mycket 
svåra att genomföra. 1 procent svarar att de inte vet eller att de aldrig genomfört några 
idrottslyftsprojekt. 
 
Specialidrottsförbundets kontroll av om medel använts i enlighet med ansökningen 
Enkätfråga 28 (Figur 12) handlade om avslutade projekt och om specialidrottsförbundets 
kontroll av om medel använts i enlighet med ansökningen. Studiens deltagare svarade genom 
att välja ett av sex svarsalternativ. I figuren redovisas hur stor andel i procent som valde 
respektive svarsalternativ. (Inom parentes anges det faktiska antalet deltagare som valt 
respektive alternativ.) I resultatredovisningen i figur 12 nedan redovisas svaren från samtliga 
deltagare. 
 

  
Figur 12. Uppfattningar om allmänna stödet från specialidrottsförbundet inom Idrottslyftet enligt samtliga 
deltagare i studien.  
 
Av figur 12 framgår att 74 procent (15+59) anser att förbundets kontroll av om medel använts 
i enlighet med ansökningen har varit mycket noggrann eller ganska noggrann. 11 procent 
anser att den har varit ganska bristfällig eller mycket bristfällig. 11 procent uppger att någon 
sådan kontroll aldrig genomförts. 4 procent svarar att de inte vet eller att de aldrig genomfört 
några idrottslyftsprojekt. 
 
Specialidrottsförbundets uppföljning och tillvaratagande av föreningens erfarenheter 
Enkätfråga 29 (Figur 13) handlade om i vilken omfattning specialidrottsförbundet tagit 
tillvara erfarenheter från genomförda idrottslyftsprojekt. Studiens deltagare svarade genom att 
välja ett av sex svarsalternativ. I figuren redovisas hur stor andel i procent som valde 
respektive svarsalternativ. (Inom parentes anges det faktiska antalet deltagare som valt 
respektive alternativ.) I resultatredovisningen i figur 13 nedan redovisas svaren från samtliga 
deltagare. 
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Figur 13. Uppfattningar om allmänna stödet från specialidrottsförbundet inom Idrottslyftet enligt samtliga 
deltagare i studien.  
 
Av figur 13 framgår att 22 procent (4+18) anser att förbundet i mycket stor eller stor 
omfattning tar tillvara erfarenheter från genomförda idrottslyftsprojekt. En relativt stor andel 
(39 %) har svarat Vet ej. 
 
Projekttyper och rekryteringsinsatser 
Två frågor i enkäten handlade om projekttyper och målgrupper. Syftet var att samla in 
information angående vilka typer av projekt som genomförts i idrottsföreningen inom ramen 
för Idrottslyftet samt vilka målgrupper som varit aktuella för eventuella rekryteringsinsatser. 
Idrottslyftet och liknande stora och strategiska satsningar inom idrotten öppnar för nya 
möjligheter för nyrekrytering, vilket tidigare utvärderingar har visat. Carlsson (2007), till 
exempel, har visat att detta var aktuellt under Handslaget och man kan anta att det även gäller 
under Idrottslyftet. 
 
Olika typer av projekt som genomförts inom Idrottslyftet 
Enkätfråga 34 (Figur 14) handlade om vilka slags idrottslyftsprojekt som har genomförts i 
föreningen. I denna fråga fick deltagarna ta ställning till tio olika typer av projekt genom att 
svara Ja eller Nej. I figur 14 nedan redovisas svaret från de svaren från de 317 deltagare i 
studien som medverkat som ledare i minst ett eget Idrottslyftsprojekt i den egna föreningen. 
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genomförda	  idrottslyftsprojekt?	  



70	  
	  

 
Figur 14. Omfattningen av olika slags projekttyper som genomförts inom Idrottslyftet, enligt de idrottsledare 
som medverkat som ledare i minst ett eget Idrottslyftsprojekt i den egna föreningen I figuren redovisas faktiska 
antal. Svarsalternativen är rangordnade, med de mest populära projekttyperna (flest Ja-svar) till vänster i 
figuren. 
 
Av figur 14 framgår att det har varit relativt vanligt att genomföra projekt som syftat till att 
rekrytera flera aktiva samt att utbilda ledare. Mest ovanligt har varit att rekrytera ”unga 
ledare” och att öka tillgängligheten till idrottsanläggningar och idrottsmiljöer. 
 
Målgrupper för rekryteringsinsatser i Idrottslyftsprojekten 
Enkätfråga 35 (Figur 15) löd: ”Om du varit med om att genomföra idrottslyftsprojekt med 
syfte att rekrytera flera aktiva, vilka grupper har projekten varit inriktade mot?” och det fanns 
fyra svarsalternativ: I mycket stor, stor, liten och mycket liten utsträckning. I 
resultatredovisningen i figur 15 redovisas de sju grupper som deltagarna fick ta ställning till. I 
figuren har dessutom de fyra svarsalternativen slagits ihop till två alternativ: ”I stor 
utsträckning” och ”I liten utsträckning”. 
 
 
 

22
4	  

22
2	  

20
1	  

18
5	  

17
2	  

14
9	  

14
4	  

14
3	  

14
1	  

91
	  

56
	  

49
	   58
	   78

	  

78
	   92
	  

12
0	  

10
8	  

10
5	  

15
3	  

37
	   46
	   58
	  

54
	   67
	   76
	  

53
	   66
	  

71
	  

73
	  

0	  

50	  

100	  

150	  

200	  

An
ta
l	  

Vilka	  slags	  idrottslyftsprojekt	  har	  du	  varit	  med	  om	  att	  genomföra	  i	  föreningen?	  
Projekt	  som	  syftar	  till	  att…	  

Ja	  

Nej	  

Inget	  svar	  



71	  
	  

 
Figur 15. Sju målgrupper för rekryteringsinsatser i Idrottslyftsprojekten och den utsträckning som man har 
satsat på respektive grupp. I figuren redovisas endast svar från de kontaktpersoner som också har medverkat 
som idrottsledare i minst ett eget Idrottslyftsprojekt i den egna föreningen (317 individer). 
 
Figur 15 visar att rekryteringsprojekten i första hand varit inriktade mot barn och ungdomar i 
allmänhet (68 procent säger att rekryteringsprojekten i stor utsträckning varit inriktade mot 
denna grupp) och därefter flickor i synnerhet (38 procent). Rekryteringsprojekten har i minst 
omfattning varit inriktade mot barn och ungdomar med funktionsnedsättning och 
Barn/ungdomar från sociala skikt som är underrepresenterade i föreningen, enligt 
idrottsledarna. En fördjupad analys av dessa data uppdelat på specialidrottsförbund (som inte 
redovisas i figuren) visar att ledare från föreningar anslutna till Handikappidrottsförbundet i 
större utsträckning är andra ledare svarar att barn/ungdomar med funktionsnedsättning är en 
viktig målgrupp för rekryteringsprojekt, vilket verkar rimligt givet det förbundets fokus. 
 
Projektresultat 
I enkäten ställdes även ett antal frågor angående Idrottslyftets direkta konsekvenser på 
föreningsnivå. Syftet var att undersöka vad idrottsledarna ansåg att Idrottslyftsprojekten hade 
bidragit till i de egna föreningarna. 
 
Det har idrottslyftsprojekten bidragit med i den egna föreningen 
Enkätfråga 47 (Figur 16) handlade om idrottslyftet i den egna idrottsföreningen. Det vill säga, 
effekter på föreningsnivå av de idrottslyftsprojekt som faktiskt har genomförts i den egna 
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föreningen. I denna fråga fick deltagarna ta ställning till 18 påståenden. Skalan gick från 1 till 
5 där 1 var lika med ”I mycket liten omfattning” och 5 var lika med ”I mycket stor 
omfattning”. I redovisningen nedan i figur 16 anges alla medelvärden (3,01 - 4,17) i 
rangordning. 
 
I resultatredovisningen i figur 16 redovisas endast svaren från de idrottsledare i studien som 
har medverkat som ledare i minst ett eget Idrottslyftsprojekt i den egna föreningen. 
  

 
Figur 16. Omfattningen av det som Idrottslyftsprojekten har bidragit med i den egna föreningen (medelvärden 
för 18 påståenden) enligt idrottsledare som har medverkat som ledare i minst ett Idrottslyftsprojekt på 
föreningsnivå. Skalan gick från 1 till 5, där 1=”I mycket liten omfattning” och 5=”I mycket stor omfattning”. 
  
Figur 16 visar att den grupp av idrottsledare som har medverkat som ledare i minst ett 
idrottslyftsprojekt i den egna föreningen tycker att de egna idrottslyftsprojekten i störst 
omfattning bidrar till ledarutbildning/-rekrytering och föreningsutveckling (medelvärdena för 
dessa påståenden varierar mellan 4,17 och 3,92). Rekrytering av barn/ungdomar och ledare 
från olika sociala skikt sker i minst omfattning enligt respondenterna (medelvärdena för dessa 
två påståenden är 3,26 respektive 3,01). 
 
Enkätfråga 48 (Figur 17) handlade också om Idrottslyftet i den egna idrottsföreningen. Det 
vill säga, effekter på föreningsnivå av de idrottslyftsprojekt som konkret hade genomförts i 
den egna föreningen. I denna fråga fick deltagarna ta ställning till ytterligare 25 påståenden. 
Skalan gick från 1 till 5, där 1 var lika med ”I mycket liten omfattning” och 5 var lika med ”I 
mycket stor omfattning”. I resultatredovisningen nedan i figur 18 anges alla medelvärden i 
rangordning. 
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I resultatredovisningen i figur 17 redovisas endast svaren från de idrottsledare i studien som 
har medverkat som ledare i minst ett eget idrottslyftsprojekt i den egna föreningen och som 
har tagit ställning och lämnat ett svar för minst ett av de 25 påståenden. 
 

 
Figur 17. Omfattningen på det som idrottslyftsprojekten har bidragit med (medelvärden för 25 påståenden) 
enligt de idrottsledare som medverkat som ledare för Idrottslyftsprojekt på föreningsnivå. Skalan gick från 1 till 
5, där 1=”I mycket liten omfattning” och 5=”I mycket stor omfattning”. 
 
Figur 17 visar att idrottsledarna tycker att de egna idrottslyftsprojekten i störst omfattning 
leder till att föreningen erbjuder barnen en kamratlig och trygg social miljö (medelvärde 4,22, 
n=221), att ledarna får grundläggande kunskaper om barns utveckling (medelvärde 4,2, 
n=229) och att barnen tar hänsyn till kamrater och ledare samt att de tar ansvar (medelvärde 
4,19, n=215). Idrottslyftsprojekten har i minst omfattning bidragit till att motverka utslagning 
inom tävlingsidrott (medelvärde 3,41, n=134) och möjliggöra elitsatsning och 
gymnasiestudier (medelvärde 3,29, n=123) enligt respondenterna. 
 
Förändringar över tid och framtidssyn 
Enkäten avslutades med ett antal frågor angående eventuella förändringar över tid vad avser 
idrottslyftsprojekten i den egna föreningen. Det ställdes även en fråga om vilka idrottsledarna 
ansåg borde ha mest inflytande över barn- och ungdomsidrotten i landet. En avslutande fråga 
handlade om Idrottslyftets framtid, föreningens ekonomi och verksamhet för barn/ungdom. 
Syftet med dessa frågor var att beskriva skeenden över tid samt att fånga in ledarnas 
framtidssyn. 
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Hur idrottslyftsprojekten i den egna föreningen har förändrats över tid 
Enkätfråga 50 (Figur 18) handlade om hur idrottslyftsprojekten i den egna föreningen har 
förändrats över tid. Deltagarna ombads att besvara denna fråga genom att välja ett av fyra 
möjliga svarsalternativ. I figuren redovisas hur stor andel i procent som besvarade denna fråga 
fördelat på de fyra svarsalternativen. (Inom parentes anges det faktiska antalet deltagare som 
valt respektive alternativ.) 
 
I resultatredovisningen i figur 18 redovisas svar från samtliga deltagare. 
 

 
Figur 18. Uppfattningar om hur idrottslyftsprojekten i den egna föreningen har förändrats över tid enligt 
samtliga deltagare i studien.  
 
Av figur 18 framgår att majoriteten tycker att de idrottslyftsprojekt som genomförts i den 
egna föreningen har ändrat karaktär över tid från rekryteringsprojekt till projekt som utvecklar 
verksamheten.  
 
Dessa bör ha inflytande över barn- och ungdomsidrotten i landet 
Enkätfråga 56 (Figur 19) handlade om vilka deltagarna tyckte skulle ha inflytande över barn- 
och ungdomsidrotten i landet. Det vill säga, frågan handlade inte specifikt om Idrottslyftet, 
snarare om barn- och ungdomsidrott i största allmänhet och mer specifikt om vilka som ska ha 
störst inflytande. I denna fråga fick deltagarna sju alternativ och skalan gick från 1 till 5, där 1 
var lika med ”Inget inflytande alls” och 5 var lika med ”Mycket stort inflytande”. I figuren 
redovisas alternativen i rangordning och inom parentes anges hur många som tog ställning för 
respektive alternativ. 
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Figur 19. Grad av inflytande som olika aktörer bör ha (medelvärden för sju aktörer) enligt samtliga deltagare i 
studien. Skalan gick från 1 till 5, där 1=” Inget inflytande alls” och 5=”Mycket stort inflytande”. 
 
Figur 19 visar att deltagarna tycker att den egna idrottsföreningen bör ha störst inflytande över 
barn- och ungdomsidrottens utveckling i Sverige (medelvärde 4,62, n=421). Kommunens 
Fritidsnämnd (medelvärde 3,59, n=402) och Regeringen (medelvärde 3,53, n=396) ska ha 
minst att säga till om enligt deltagarna 
 
Idrottslyftets framtid, föreningens ekonomi och verksamhet för barn/ungdom 
Enkätfråga 49 (Figur 20) handlade om en hypotetiskt framtida situation där inga ytterligare 
anslag tillfördes föreningen i form av Idrottslyftet eller liknande satsningar från staten. 
Deltagarna ombads att besvara denna hypotetiska fråga genom att välja ett av fyra möjliga 
svarsalternativ. I figuren redovisas hur stor andel i procent som besvarade denna fråga 
fördelat på de fyra svarsalternativen (inom parentes anges det faktiska antalet deltagare som 
valt respektive alternativ). 

 
I resultatredovisningen i figur 20 redovisas samtliga svar, det vill säga både från de som 
medverkat som ledare i minst ett eget idrottslyftsprojekt i den egna föreningen och de som 
inte har gjort det.  
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Figur 20. Uppfattningar om vad som skulle hända om idrottslyftet inte fortsatte (procentuell fördelning för 4 
påståenden) enligt samtliga deltagare i studien oavsett om de har medverkat som ledare för Idrottslyftsprojekt 
på föreningsnivå eller inte.  
 
Av figur 20 framgår att 79 procent (21+58) anser att utvecklingsarbetet skulle avstanna helt 
eller bedrivas i mycket långsammare takt, om Idrottslyftet inte skulle fortsätta. 19 procent 
anger att utvecklingsarbetet skulle bedrivas i något långsammare takt på grund av sämre 
finansiering och 2 procent svarar att det skulle fortgå i samma takt och finansieras av 
föreningens ordinarie medel. En vidare analys av dessa resultat visar endast marginella 
skillnader mellan deltagare som har medverkat som ledare för idrottslyftsprojekt på 
föreningsnivå och de som inte har gjort det. 
 
Avslutande reflektioner 
Då, nu och framtid 
Idrottslyftsprojekten har i stor utsträckning syftat till att rekrytera flera aktiva – i första hand 
barn och ungdomar i allmänhet. Tidigare utvärderingar av Handslaget har också visat att vissa 
typer av projekt har varit vanligare än andra. Inom Handslaget fanns, till exempel, betydligt 
fler projekt som var fokuserade på att öka antalet aktiva jämfört med projekt som var 
fokuserade på att motverka användningen av droger (Patriksson, Stråhlman, Eriksson & 
Kristén, 2007; Engström, 2008). Våra resultat från webbenkäten visar också att 
Idrottslyftsprojekten har ändrat karaktär över tid, från att vara mer fokuserade på rekrytering 
till att mer och mer fokusera på att utveckla verksamheten i den egna föreningen. Så även om 
ledarutbildning/-rekrytering och föreningsutveckling alltid har varit en del av Idrottslyftet så 
kan man anta att dessa delar har ökat i betydelse med tiden, åtminstone givet dessa 
enkätresultat. 
 
De flesta trodde att utvecklingsarbetet skulle avstanna helt eller bedrivas i mycket 
långsammare takt, om Idrottslyftet upphörde. Man tycker alltså att Idrottslyftet har en positiv 
inverkan på barn- och ungdomsidrotten i landet. 
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Styrning, ledning och organisering 
De flesta (94 procent) anser att projektet som arbetsform är mycket eller ganska bra och en 
stor andel (59 procent) anser att projektmedel betyder mycket mer eller något mer än fasta 
anslag för att utveckla verksamheten. Sammanfattningsvis är man därför positiv till att medel 
även fortsättningsvis fördelas enligt dessa principer. 
 
Inför framtiden är det aktuellt att fortsätta diskussionerna om i vilket utsträckning 
Riksidrottsförbundet och förbunden ska ha öppna eller slutna definitioner. Öppna definitioner 
möjliggör för idrottsföreningarna att genomföra många olika typer av projekt utifrån egna 
idéer medan slutna definitioner bestämmer vilka projektidéer som det är möjligt att söka 
medel för och genomföra. Vi har inga konkreta råd eller rekommendationer utan lämnar 
frågan öppen för fortsatt debatt bland ledare och andra inom föreningar, förbund och inom 
Riksidrottsförbundet. För en vidare diskussion kring eventuella för- och nackdelar med dessa 
olika sätt att fördela medel (öppna respektive slutna definitioner) se till exempel Engström 
(2008). 
 
En stor andel (47 procent) är mycket väl eller ganska väl insatt i specialidrottsförbundens 
utvecklingsplaner och bland dessa anser de allra flesta (88 procent) att planerna i mycket stor 
eller ganska stor omfattning stämmer överens med de behov som de har i de egna 
föreningarna. Trots att en stor andel är insatt i specialidrottsförbundens utvecklingsplaner 
finns mer att göra för att nå ut med information om innehållet i planerna till så många som 
möjligt.  
 
74 procent anser att kriterierna för att beviljas medel stämmer mycket väl eller ganska väl 
med de utvecklingsbehov som finns i den egna föreningen, vilket visar att man har en 
gemensam målsättning med verksamheten. 
 
71-77 procent anser att stödet från det egna specialidrottsförbundet när man skriver 
projektansökningar, genomför idrottslyftsprojekt och när man redovisar avslutade 
idrottslyftsprojekt är mycket eller ganska bra. Detta talar för ett bra samarbete mellan 
idrottsföreningarna och specialidrottsförbunden i dessa frågor. 
 
75 procent anser att redovisningen till förbundet av färdiga idrottslyftsprojekt har varit mycket 
enkla eller ganska enkla att göra. 74 procent anser att förbundets kontroll av om medel 
använts i enlighet med ansökningen har varit mycket noggrann eller ganska noggrann. 
 
Ett möjligt förbättringsområde för specialidrottsförbunden framgår av att endast 22 procent 
anser att förbundet i mycket stor eller stor omfattning tar tillvara erfarenheter från genomförda 
idrottslyftsprojekt. 
 
Jämställdhet och jämlikhet 
Idrottslyftet som företeelse anses i störst utsträckning bidragit till ledarutbildning/-rekrytering 
och föreningsutveckling, och mindre fokuserat på jämställdhet och jämlikhet.  
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Diskussion	  
 
Inledningsvis redovisar vi den samlade bilden av våra resultat och analyser genom att i 
punktform besvara de övergripande frågeställningarna för utvärderingen. Därefter följer en 
fördjupad diskussion under rubrikerna ”Idrottslyftets styrning, ledning och organisering” och 
”Genus, jämställdhet och jämlikhet”. Avslutningsvis reflekterar vi kort över resultaten mot 
bakgrund av att idrottsrörelsen sedan 2009 har barnrättsperspektivet inskrivet i sitt 
idédokument. Över lag gäller för diskussionen att vi huvudsakligen rör oss på en aggregerad 
nivå. Vi beskriver och förhåller oss till den bild av Idrottslyftet som framträder om man 
granskar de fem specialidrottsförbunden tillsammans. Vår ambition är att vara framåtsyftande, 
att uppmärksamma sådant som kan utvecklas och förbättras, vilket får som konsekvens att vi i 
diskussionen i större utsträckning uppehåller oss vid det som ”fungerat mindre bra” än det 
som ”fungerat bra” i arbetet med Idrottslyftet.  
 
Övergripande slutsatser 
Sammantaget visar vår utvärdering av Idrottslyftet i de fem förbunden följande med avseende 
på de övergripande frågeställningarna: 
 
Hur uppfattar specialidrottsförbunden (SF:en) uppdraget från Riksidrottsförbundet (och 
regeringen).  

• SF:en är överlag positiva till att särskilda utvecklingsmedel öronmärkta för barn och 
ungdomsidrott fördelas utöver ordinarie medel. 

• SF:en är positiva till att det finns en större frihet inom Idrottslyftet än inom 
föregångaren Handslaget när det gäller användningen av medlen. 

• SF:en är mycket positiva till att det inom Idrottslyftet finns medel som kan användas 
på förbundsnivå för att stödja och stärka aktiviteter på föreningsnivå. 

• SF:en ser överlag Idrottslyftet som ett viktigt uppdrag från statsmakten och man har 
inga problem med att verksamheten följs upp och granskas. 

• För SF:en är en huvudsaklig uppfattning att uppdraget från RF (och regeringen) 
innebär att den egna verksamheten måste expandera.  

 
Hur förstår man den egna verksamheten i relation till uppdraget? 

• Det skiljer sig i självförståelsen i relation till uppdraget mellan SF:en. Från att 
Idrottslyftets mål och intentioner överensstämmer helt med den verksamhet som 
bedrivs och att medel därför kan användas för att stärka det ordinarie arbetet till att 
uppdraget kräver att den egna verksamheten utvecklas och förändras om målen med 
Idrottslyftet ska kunna uppnås. 

• För att verksamheten ska kunna expandera anser SF:en att det krävs fler och mer 
utbildade ledare, fler anläggningar och fler föreningar. 

• Även på föreningsnivån är expansion genom ledarrekrytering, ledarutveckling och 
anläggningsutveckling den centrala förståelsen av uppdraget i relation till den egna 
verksamheten. 

 
Vilka mål ställer man upp för Idrottslyftet? 

• De mål som ställs upp för förbundet för verksamhet inom Idrottslyftet kan utläsas ur 
respektive förbunds utvecklingsplan. Målen handlar huvudsakligen om att rekrytera 
flera barn och ungdomar och att utveckla verksamheten genom ledarutbildning och 
föreningsutveckling. Det är tveksamt om förbundens mål svarar mot målen för 
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Idrottslyftet eftersom jämställdhets- och jämlikhetsperspektiven kan sägas vara 
underordnade rekryterings- och utvecklingsperspektiven. 

 
Vilka strategier och metoder utvecklas och används? 

• Strategierna och metoderna skiljer sig mellan förbunden när det gäller att uppfylla 
målen för Idrottslyftet. Detta hänger naturligt samman med att självförståelsen i 
relation till uppdraget varierar mellan förbunden. I förbund som ser uppdraget som 
helt överensstämmande med den ordinarie verksamheten är graden av styrning låg, 
medan styrningen är hög i förbund som anser att den egna verksamheten måste 
utvecklas för att nå målen. Strategier för styrning är att rama in friheten för vilka 
projekt som beviljas medel t ex genom att ange tydliga områden eller att erbjuda 
projekt framtagna och beslutade på förbundsnivå. 

• Strategier för att öka jämställdheten och jämlikheten och därmed rekrytera flera och 
behålla fler i verksamhet finns inte hos alla förbunden. Strategier och metoder för 
ökad jämställdhet finns i förbund med hårdare styrning, t ex i form av ”fasta projekt” 
framtagna på förbundsnivå. Strategier och metoder för jämlikhet saknas nästan helt.  

• Flertalet förbund använder förbundsutvecklingsmedel för att stödja verksamheten på 
föreningsnivå. Förbund med hårdare styrning har en tydligare strategi för hur 
förbundsutvecklingsmedlen ska stödja utvecklingen på föreningsnivå för att nå målen 
med Idrottslyftet. 

• Att lämna över ansvaret till föreningarna att utforma strategier och metoder framstår 
som den vanligaste strategin för förbunden på aggregerad nivå. 

• På föreningsnivån resulterar detta i strategier och metoder som svarar mot kvantitativ 
snarare än kvalitativ utveckling. 

 
Vilka resultat når man? 

• Överlag är det svårt att i detalj säga vilka resultat som är en effekt av Idrottslyftet och 
vad som är ett resultat av ordinarie verksamhet. Särskilt i förbund där uppdraget med 
Idrottslyftet och ordinarie verksamhet smälter samman.  

• Resultaten som uppnås förefaller vara relativt oberoende av de målsättningar, 
utvecklingsplaner och andra direktiv som upprättats. 

• En stor andel rekryteringsprojekt har beviljats medel och det är rimligt att anta att 
åtminstone en del av dem har inneburit nya utövare och nya ledare till föreningarna. 
Det finns dock mycket lite som tyder på att dessa i någon större omfattning skulle ha 
rekryterats från grupper som är underrepresenterade i de olika idrotterna, möjligen 
med undantag för att flera flickor och några pojkar rekryterats till något av de förbund 
där de utgör underrepresenterat kön.  

• Det finns inte mycket i resultaten som pekar mot några för respektive idrott ”stora 
kvalitativa språng” även om en del av de föreningsutvecklingsinsatser som gjorts 
kanske på sikt kan bidra till varaktig utveckling och förändring.   

• Ett av de viktigaste resultaten är att föregångaren Handslaget startade upp en process 
som accelererat under tiden med Idrottslyftet som innebär en större medvetenhet om 
nödvändigheten av utvecklingsinriktade insatser om idrottens verksamhetsidé (som 
den lagts fast i Idrotten vill) ska uppnås. 

 
Förändras mål, strategier, metoder och resultat över tid? 

• Målen för arbetet med Idrottslyftet har i princip varit oförändrade för de fem 
förbunden under den period som studerats.  
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• Strategierna och metoderna förändras över tid framför allt i de förbund som har en 
hårdare styrning mot de mål som satts upp i utvecklingsplanen.  

• Över lag har förbunden varit framgångsrika när det gäller att utveckla metoder och 
administrativa rutiner för att få ut medel i verksamhet d v s i föreningsprojekt. 

• Strategier och metoder för att stötta beviljade projekt under projektperioden saknas i 
princip helt. 

• Metoderna för uppföljning och kontroll har utvecklats, men föreningarnas 
frihetsgrader är fortsatt mycket hög. 

• Det sker förändringar över tid, men med skillnader mellan förbunden. Analyserna av 
projektansökningar visar t ex att utvecklingen går mot flera rekryteringsprojekt och 
färre utvecklingsprojekt. Om man bryter ner resultaten på förbundsnivå är dock 
trenden den motsatta i två av förbunden. Samtidigt är våra resultat något 
motsägelsefulla då en majoritet av projektledare i sina svar på föreningsenkäten menar 
att projekt i den egna föreningen har ändrat karaktär över tid från rekryterings- till 
utvecklingsprojekt.  

• På en aggregerad nivå ser det inte ut som om strategier, metoder och resultat avseende 
jämställdhet och jämlikhet förändrats nämnvärt. Om man bryter ner det på 
förbundsnivå finns dock förbund som aktivt utvecklat metoder för ökad jämställdhet 
under den studerade perioden. 

 
Hur svarar mål, strategier, metoder och resultat mot jämställdhet, jämlikhet och 
riktlinjerna i Idrotten vill? 

• Mål, strategier, metoder och resultat svarar väl mot Idrott för barn och Breddidrott för 
ungdom, men i mindre omfattning mot Elitinriktad idrott för ungdom.  

• Några riktlinjer dominerar stort i de projekt som beviljas medel inom förbunden, 
medan andra saknas nästan helt. De dominerande är ledar- och verksamhetsutveckling, 
medan projekt inriktade mot hänsyn, fair play, ansvar, moral och etik är mycket 
sparsamt förekommande liksom projekt som syftar till att ta tillvara ungdomars 
erfarenheter och synpunkter. Här finns dock en del motsägelsefulla resultat då 
projektledare i sina svar på föreningsenkäten anser att projekt genomförda i den egna 
föreningen i stor omfattning bidragit till att barn tar hänsyn till kamrater och att de tar 
ansvar. 

• Mål för jämställdhet och jämlikhet finns i förbundens utvecklingsplaner, men det är 
sämre ställt när det gäller strategier och metoder för hur målen ska uppnås. Strategier 
och metoder för att nå ökad jämlikhet saknas nästan helt.  

• Resultaten indikerar att Idrottslyftet har ringa betydelse för ökad jämställdhet inom de 
studerade förbunden och än mindre med avseende på ökad jämlikhet. Andelen 
föreningsprojekt med jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv ser dock ut att öka något 
i andel under den studerade perioden. 

• När det gäller jämställdhet finns på förbundsnivå över lag en medvetenhet om 
perspektivet, medan den verkar vara avsevärt lägre på föreningsnivå. Medvetenheten 
om jämlikhetsperspektivet är inte lika hög på förbundsnivå som när det gäller 
jämställdhetsperspektivet och det motsvarande gäller på föreningsnivå. 
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Idrottslyftets styrning, ledning och organisering 
För att förstå förutsättningarna för de projekt som genomförs i föreningarna är det 
inledningsvis på sin plats att säga någonting om den styrning, ledning och organisering som 
utövas innan satsningen landar på föreningsidrottens bord. Därför följer här en redogörelse för 
och analys av styrningskedjan från regeringen via Riksidrottsförbundet ner till 
specialidrottsförbunden. Därefter riktas fokus mot de analysunderlag vår utvärdering 
genererat; utvecklingsplanerna, förbundsintervjuerna, projektansökningarna och förenings-
enkäten. Med detta fokus kan vi säga hur Idrottslyftets styrning, ledning och organisering på 
SF-nivå påverkar satsningarnas utfall på den nivå där dörrarna är tänkta att öppnas och där 
verksamheten är tänkt att utvecklas så att fler barn och ungdomar väljer att fortsätta idrotta 
högre upp i åldrarna. 
 
I regeringsbeslut från Kulturdepartementet 2007-05-16 beslutar regeringen om Sveriges 
Riksidrottsförbunds disposition av medel från AB Svenska Spel avseende Idrottslyftet. I 
beslutet finns Riksidrottsförbundets (RF) förslag till hur resursförstärkningen ska användas:  

 
Ökade insatser görs för att stötta och uppmuntra specialidrottsförbund och 
idrottsföreningar att öppna dörrarna till idrotten för fler barn och ungdomar och 
utveckla sin verksamhet så att de väljer att fortsätta idrotta högre upp i åldern. 
Specialidrottsförbunden ges resurser till att utveckla sina idrotter och intensifiera 
arbetet genom att utveckla strategier, identifiera utvecklingsbehov, bistå med 
fakta och kompetens samt utvärdera och sprida goda erfarenheter. Ytterligare 
insatser görs för att öka rekrytering och utveckling av idrottsledare samt 
samverkan med skolorna. Allt arbete utgår från ett jämställdhets- och 
jämlikhetsperspektiv. 40 000 000 kronor disponeras för special- och 
distriktsidrottsförbundens verksamhetsutveckling, 82 000 000 kronor för 
förbundsutvecklingsstöd samt 90 000 000 kronor för speciella insatser. För 
utvärdering av bidragets effekter disponeras 8 000 000 kronor. Slutligen 
disponeras 280 000 000 kronor för föreningsstöd. Förbundet föreslår att 
satsningen benämns Idrottslyftet – mer för fler. (Regeringen, 2007, s. 1.) 

 
Regeringen beslutade att Sveriges Riksidrottsförbund skulle få disponera 500 000 000 kronor 
av de medel som AB Svenska Spels bolagsstämma 2007 beslutat om som bidrag till den nya 
utökade satsningen Idrottslyftet enligt det förslag som förbundet redovisat. I beslutet står 
också att läsa om vilka mätpunkter regeringen vill se granskade för att kunna bedöma 
satsningens utfall:  

 
I redovisningen skall en bedömning göras av hur många fler flickor och pojkar 
som har börjat idrotta och motionera till följd av satsningen samt i vilken 
omfattning de har stimulerats till att fortsätta idrotta högre upp i åldern. Vidare 
skall redovisningen innehålla en redogörelse för vilka insatser som förbunden 
gjort för att stärka sin verksamhet och organisation. Slutligen skall redovisningen 
innehålla en redogörelse för vilka insatser som gjorts för att intensifiera 
samarbetet med skolorna, förbättra tillgängligheten till idrott och utveckling av 
idrottsledare. (Regeringen, 2007, s. 2.) 

 
Detta är den enda form av styrning som regeringen utövar på RF avseende Idrottslyftet. I allt 
övrigt förutsätts RF använda resurserna i beslutets anda och i enlighet med det ”implicita 
kontrakt” som SOU 2008:59 visat gäller mellan de två parterna. Det vill säga att regeringen 
sätter upp mål för statens stöd till idrottsrörelsen och RF beslutar om hur dessa mål ska nås. 
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Styrningen kan sammanfattas i följande nyckeltermer: öka idrottsdeltagandet, förbättra 
förbundens verksamhet och organisation samt samverka mer med skolan, förbättra 
tillgängligheten till idrott och utveckla idrottsledarna. Men vid en närmare granskning 
framträder egentligen bara en central styrningspunkt och det är öka idrottsdeltagandet. Övriga 
mätpunkter som regeringen begär in i sin rapportering är medel, snarare än mål. Det vill säga 
öka idrottsdeltagandet genom att förbättra förbundens verksamhet och organisation, genom att 
samverka mer med skolan, genom att förbättra tillgängligheten till idrott och genom att 
utveckla idrottsledarna. 
 
För Idrottslyftets ledning har RF formulerat ytterligare riktlinjer (Riksidrottsförbundet, n.d.) 
som i huvudsak kan sammanfattas enligt följande: 

 
Öppna dörrarna till idrotten för fler barn- och ungdomar och utveckla 
verksamheten så de väljer att idrotta längre upp i åldrarna. Allt arbete ska utgå 
från ett jämställdhets- och ett jämlikhetsperspektiv och genomsyras av riktlinjerna 
i Idrotten vill. 

 
För att förverkliga dessa ambitioner skall all verksamhet som genomförs inom ramen för 
Idrottslyftet Utveckla förbund och föreningar, Öka tillgängligheten till anläggningar och 
idrottsmiljöer, Rekrytera och utveckla ledare, och Samverka med skolan. Det förstnämnda 
verktyget, Utveckla förbund och föreningar, riktar sig direkt mot specialidrottsförbunden (SF) 
som av RF uppdrogs att identifiera utvecklingsbehov, dra upp strategier, samt sprida kunskap 
och erfarenheter. Förbunden ska komma in med utvecklingsplaner till RF som beskriver vad 
de kommer att fokusera på i den kommande satsningen.  
 
Specialidrottsförbunden förutsätts dessutom att utvärdera sin del i satsningen på liknande sätt 
som i Handslaget, det vill säga genom att ta fram en utvärderingsplan utifrån sin 
utvecklingsplan och tillmötesgå de önskemål om information som ställs av den externa 
utvärdering som denna rapport redovisar.  
 
Specialidrottsförbunden ansvarar för att tilldelade resurser används i enlighet med satsningens 
intentioner och att följa sina medlemsföreningars verksamheter inom satsningen. För att 
kunna göra detta är specialidrottsförbunden ansvariga att upprätta överenskommelser med de 
föreningar som erhåller medel via satsningen. Överenskommelserna ska reglera att föreningen 
använder medlen till verksamhet i enlighet med intentionerna i satsningen, att föreningen 
redovisar verksamheten till förbundet, att föreningen redovisar verksamheten i årsberättelsen 
och att föreningen är återbetalningsskyldig om inte överenskommelsen följs. 
Specialidrottsförbunden ska därutöver rapportera till RF vad verksamhetsutvecklingsstödet 
och förbundsutvecklingsstödet används till. 
 
I ett PM från RF till specialdistriktsförbunden daterat 2009-04-08 (Riksidrottsförbundet, 
2009) tillkommer ytterligare ett antal riktlinjer. I dessa förtydligas specialidrottsförbundens 
ansvar att kontrollera att satsningen genomförs på föreningsnivå i enlighet med angivna 
intentioner. Kontrollen uppmanas genomföras så att inte föreningar utan barn- och 
ungdomsverksamhet tilldelas resurser, så att inte verksamhet dubbelfinansieras med resurser 
från andra instanser, så att beslut om beviljande av belopp över 200 000 kr kvalitetssäkras, så 
att resurser till projekt med flera medverkande föreningar tilldelas alla medverkande 
föreningar, så att kvalitativa uppgifter och inte enbart kvantitativa uppgifter om projektens 
genomförande samlas in, och så att projekt som tilldelats resurser men inte genomfört 
aviserade projekt återkrävs på tilldelade resurser.  
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Detta är den styrning RF utövar på specialidrottsförbunden. En central aspekt av denna 
styrning är att RF ger specialidrottsförbunden ansvar att själva bedöma hur den egna 
verksamheten ska utvecklas för att möta Idrottslyftets ambitioner. Denna styrning liknar den 
som utövas mellan regeringen och RF om än på en mer detaljerad nivå. Specialidrotts-
förbunden ges frihet att genom sina utvecklingsplaner bestämma hur Idrottslyftet bäst 
genomförs inom den egna verksamheten och den enda form av styrning som egentligen följer 
med denna frihet är den kontroll som RF aviserat att de tänkt ägna sig åt. Också kontrollen 
liknar den som utövas mellan regeringen och RF om än även i detta avseende på en mer 
detaljerad nivå men andemeningen är densamma – öka idrottsdeltagandet. Medlen för hur 
denna ökning ska realiseras är även de desamma: öka antalet utbildade idrottsledare, antalet 
idrottsanläggningar, antalet föreningar och lag, och samverkan med skolan. Andra mer 
specificerade medel för att uppnå satsningens ambitioner manifesteras genom de 
verksamhetsutvecklingsstöd och förbundsutvecklingsstöd specialidrottsförbunden tilldelas 
och genom de förtydligade riktlinjerna om fokus på barn- och ungdomsverksamhet, förbud 
mot dubbelfinansiering och återkrav på resurser som inte använts på anmodat sätt. 
 
Utvecklingsplanerna 
Genom den frihet specialidrottsförbunden givits att själva identifiera den egna idrottens trånga 
sektorer och hinder, att utforma målsättningarna med sitt deltagande i Idrottslyftet och att 
formulera strategier för hur dessa målsättningar ska uppnås blir de utvecklingsplaner som 
varje specialidrottsförbund upprättat centrala för vår analys av Idrottslyftets styrning, ledning 
och organisering. Analysens fokus på specialidrottsförbundens utvecklingsplaner ligger också 
i linje med den överenskommelse som träffades mellan RF och de sex utvärderingsparterna: 
Utvärderingen skall ta utgångspunkt i SF:s utvecklingsplaner…”. 
 
I analysen av utvecklingsplanerna framträder ett antal teman som är gemensamma avseende 
styrning, ledning och organisering för de fem förbund vi har ansvar för att utvärdera. Samtliga 
specialidrottsförbund nämner i sina visioner ambitionen att expandera vilket kan ses som 
självklart mot bakgrund av Idrottslyftets intentioner. Strategierna som anges för att kunna 
realisera dessa ambitioner bär slående likheter med dem som formulerats av såväl regeringen 
som RF och innebär i korta ordalag att man vill satsa på att utveckla sina ledare och rekrytera 
fler, att utveckla tillgängligheten till sina anläggningar främst genom att etablera fler, och att 
utveckla sina medlemsföreningar så att de blir bättre på att rekrytera fler utövare och behålla 
de utövare man redan har i verksamheten längre upp i åldrarna. Analoga med formuleringarna 
av dessa strategier är förbundens egna analyser av så kallade trånga sektorer och hinder. 
Dessa anges vara ledarbrist, anläggningsbrist, utslagning och medlemsrekrytering. 
 
Det är således sedan länge kända problem som ska åtgärdas med hjälp av fler och bättre 
utbildade ledare, fler och bättre utrustade anläggningar, samt fler föreningar som ska 
utvecklas för att bli bättre rustade för att kunna rekrytera fler utövare som de ska behålla 
längre. Men hur detta arbete ska skilja sig från det ordinarie utvecklingsarbete såväl förbund 
som föreningar antas ägna sig åt är det svårare att utläsa. En slutsats som kan dras av detta är 
att Idrottslyftet i första hand får bedömas vara en insats av kvantitativ art snarare än kvalitativ. 
Det vill säga handla mer om att göra mera av det man redan gör i motsats till att göra något 
kvalitativt annorlunda. Men mot denna bedömning måste samtidigt ställas att vare sig 
specialidrottsförbund eller föreningar tidigare fått öronmärkta resurser (Handslaget 
undantaget) för utveckling av verksamheten. Å andra sidan skulle man kunna hävda att 
ansvaret för att avdela resurser för utveckling ligger på förbund och föreningar då det är dessa 
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instanser som är ansvariga för att utforma verksamhet så att den möter de målsättningar 
regeringen ställt upp för sitt stöd till idrottsrörelsen.  
 
En slutsats som kan dras av den förhållandevis intakta styrningskedjan från regering till 
förening, det vill säga att styrande instans lämnar över ansvaret för satsningens mer specifika 
utformning till instansen under, är att den frihet som alla underliggande instanser getts av den 
i kedjan ovanförliggande inte lett till några större avvikelser från de initiala ambitionerna 
vilket får anses vara positivt mot bakgrund av det ”implicita kontraktets” bräcklighet och 
beroende av ett ömsesidigt förtroende. Regeringen har i sitt beslut pekat ut såväl riktning som 
ett antal medel, förvisso med RF:s goda minne, och såväl RF som SF och IF 
(idrottsföreningar) arbetar mot den riktningen med de medel som anvisats, i vart fall utifrån en 
analys av de dokument som presenterats ovan. Men i en något mer pessimistisk bedömning 
skulle man kunna säga att ingen av de underliggande instanserna dragit någon större nytta av 
den frihet man förlänats. Ambitionen med utvecklingsplanerna var i första hand att 
specialidrottsförbunden var bäst skickade att själva identifiera trånga sektorer och hinder för 
att själva kunna utveckla passande strategier för att komma till rätta med dessa. Måhända är 
det på föreningsnivån denna frihet är tänkt att omsättas i kreativitet, nytänkande och 
kvalitativa språng men det får vi återkomma till senare. 
 
Förbundsperspektivet 
En tänkbar förklaring till den ovan beskrivna intakta styrningskedjan får vi i de intervjuer som 
genomförts med specialidrottsförbundens förtroendevalda och personal. Det vill säga en 
förklaring till varför specialidrottsförbundens utvecklingsplaner liknar varandra så pass 
mycket trots att de var tänkta att utgå från respektive specialidrottsförbunds specifika 
verksamhet och identifierade hinder. Och till varför ambitionerna i utvecklingsplanerna ligger 
så nära de ambitioner förbunden kan antas ha med sin mer reguljära verksamhet.  
 
En första förklaring är att det kan bero på att alla de SF vi intervjuat ser positivt på 
Idrottslyftet som uppdrag från statsmakten. En annan tänkbar reaktion hade kunnat vara att 
idrottsrörelsen sett nya pekpinnar från regeringen som ett brott mot det implicita kontraktet 
och ett underkännande av den verksamhet som bedrivs. Men så är inte fallet. 
Specialidrottsförbunden ser istället positivt på de krav och den styrning som kommer 
ovanifrån.  
 
En annan tänkbar förklaring är att förbunden upplever att målen för Idrottslyftet upplevs ligga 
nära förbundens mål för den reguljära verksamheten. Den förklaring specialidrottsförbunden 
själva ger till detta är att såväl Idrottslyftet som den reguljära verksamheten utgår från 
policydokumentet Idrotten vill. Analogt med detta är det också svårt för respondenterna att 
tala om vilka resultat som uppnås på föreningsnivå eftersom de inte har verktyg för att 
bedöma vilka effekter som är resultat av Idrottslyftet och vilka som är resultat av den 
ordinarie verksamheten. Ett uttryck för att gränsen mellan Idrottslyftet som projekt och den 
reguljära verksamhet specialidrottsförbunden bedriver gradvis suddas ut ser vi i 
respondenternas sätt att tala om Idrottslyftet som en permanent resurstilldelning för utveckling 
av barn- och ungdomsidrott.  
 
Men i analyserna av intervjuerna kan vi också se att den frihet och fokus på expansion som 
utvecklingsplanerna ger uttryck för nyanseras i den faktiska ledningen av Idrottslyftet inom de 
fem specialidrottsförbund som vi granskat. Ett sådant exempel är att flera 
specialidrottsförbund utvecklat sin styrning av vilka projektansökningar man helst vill se från 
föreningshåll. Från att inledningsvis styrt väldigt lite i såväl utlysningar, så kallade ”fasta” 
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projektalternativ och feedback till att gradvis under den studerade perioden blivit mer 
explicita. Den förklaring specialidrottsförbunden själva ger till denna utveckling är att det 
utvecklingstänkande som startade i och med Handslaget tagit bättre fart under Idrottslyftets 
senare period. Detta märks också i de strategier och arbetssätt för att distribuera 
föreningsstödet till projektaktiviteter på lokal föreningsnivå som många av förbunden förfinat 
över tid. Respondenterna upplever överlag att Idrottslyftet som företeelse lett till en ökad 
medvetenhet om vikten av kvalitet och utvecklingsarbete. Många menar att dragna 
erfarenheter på såväl förbunds- som föreningsnivå fungerat som katalysatorer för förändringar 
av mål, strategier och metoder. För några SF har detta även lett till utökningar av 
personalstyrkan för att kunna prioritera Idrottslyftet och arbetet med att identifiera de 
strategiskt viktiga utvecklingsområdena. 
 
Vad detta har inneburit för Idrottslyftets övergripande målsättning är det däremot, som 
tidigare nämnts, svårare för företrädarna för specialidrottsförbunden att bedöma. Men när vi 
ber dem bortse från Idrottslyftet som orsak och effekter på föreningsnivå som verkan är det 
några förändringar på föreningsnivån som kvarstår. Dessa är tillströmning av nya utövare och 
nya grupper av utövare, etablering av nya föreningar och utveckling av befintliga, bättre 
tillgänglighet och lägre drop-out, samt nyrekrytering och kompetensutveckling av ledare. Men 
hur säkra är då de bedömningar av resultaten på föreningsnivå som görs av företrädarna på 
förbundsnivå. Det ska vi utforska härnäst i analyserna av föreningarnas projektansökningar 
och föreningsenkäten.  
 
Projektansökningarna 
Låt oss inledningsvis återvända till huvudtemat, styrning ledning och organisering, för att se 
om den tidigare observerade styrningskedjan är fortsatt intakt även när det kommer ner till 
den nivå där Idrottslyftets faktiska verksamhet ska utföras. Ett första konstaterande vi kan 
göra är att de projektansökningar som beviljats resurser inom ramen för de fem studerade 
specialidrottsförbundens Idrottslyft i huvudsak svarar väl mot de upprättade 
utvecklingsplanerna. Men detta beror förmodligen till största del på att det inte är särskilt 
svårt med tanke på den stora frihet som dessa inrymmer. Projekten som idrottsföreningarna 
söker stöd för att genomföra ansluter sig också till de ambitioner som återfinns i regeringens 
och RF:s formuleringar. Det vill säga att öka idrottsdeltagandet genom att förbättra 
föreningens verksamhet och organisation, genom att förbättra tillgängligheten till idrott och 
genom att utveckla idrottsledarna. Klart är också att detta mål ska nås på kvantitativ väg 
snarare än genom kvalitativ utveckling. Det vill säga genom att engagera fler deltagare och 
fler ledare i fler föreningar med hjälp av fler idrottsanläggningar. Även i detta avseende ekar 
ambitionerna i specialidrottsförbundens utvecklingsplaner – utveckling ska ske genom 
expansion.  
 
Men samstämmigheten med utvecklingsplanerna till trots är många av riktlinjerna i Idrotten 
vill mycket sparsamt förekommande i föreningarnas projektansökningar. Särskilt sällsynta är 
projektansökningar som hänvisar till riktlinjerna om hänsyn och fair play, trygg social miljö, 
idrottsmoral och etik. I ett styrningsperspektiv väcker detta många funderingar. Är dessa 
teman inte viktiga för de idrottsföreningar som söker idrottslyftsstöd? Eller fungerar redan 
föreningarnas verksamheter så väl i dessa avseenden? Är de heller inte viktiga på SF-nivå 
eftersom ingen styrning ges i riktning mot dem? Eller känner man kanske inte ens till att så få 
projekt ansöker om resurser för att utveckla verksamheten i nämnda avseenden? Oavsett vilka 
svar som kan lämnas på dessa frågor står det oss klart att den frihet som 
specialidrottsförbunden gett till idrottsföreningarna att själva i mångt och mycket definiera 
vad det kan sökas idrottslyftsmedel för lett till att många utvecklingsaspekter idrottsrörelsen 
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själv kommit överens om som viktiga lämnats därhän. Detta trots att det just är de exempel 
som nämns ovan, eller främst bristerna på dem, som föranlett så mycket kritik från såväl 
forskare som övriga samhället. Trots att just dessa exempel ofta lyfts fram som mer eller 
mindre direkta orsaker till att föreningsidrotten har de problem man har med rekrytering och 
drop out och som kan ses som en av anledningarna till att Idrottslyftet lanserades 
överhuvudtaget. 
 
En annan, mer positivt färgad, tolkning är naturligtvis att föreningarna i sin ordinarie 
verksamhet redan lägger resurser och fokus på dessa frågor så att några extra medel inte 
behöver sökas för deras utveckling. Men en sådan tolkning rimmar vare sig med den 
forskning som finns om hänsyn och fair play, trygg social miljö, idrottsmoral och etik eller 
med en jämförelse med det fokus på rekrytering och ledarutveckling som återfinns i 
projektansökningarna och ett antagande om att detta skulle vara ett uttryck för att 
idrottsföreningar inte sysslar med det i sin ordinarie verksamhet.  
 
En slutsats som vi kan dra av våra analyser av idrottsföreningars projektansökningar är att den 
frihet i styrningen som funnits inte heller på föreningsnivå gett några större avtryck. I varje 
fall inte på aggregerad nivå när det handlar om kreativitet, nytänkande och kvalitativa språng, 
i synnerhet inte avseende de trånga sektorer som är sedan tidigare kända - hänsyn och fair 
play, trygg social miljö, idrottsmoral och etik. Förvisso finns det flera goda exempel som 
pekar på motsatsen men bland 2 563 projektansökningar är de ändå få. Friheten har snarare 
inneburit att föreningarna sökt medel för projekt som i vissa fall borde inrymts i ordinarie 
verksamhet och för projekt som innebär att föreningarna gör mer av den verksamhet man 
redan bedriver. 
 
Föreningsperspektivet 
Men hur upplevs då idrottslyftets styrning, ledning och organisering av de föreningar som 
deltagit i Idrottslyftet? Är den ovan skisserade styrningskedjan fortfarande intakt och hur har 
idrottsföreningarna i så fall förvaltat denna frihet? Ett första konstaterande vi kan göra är att 
de resultat idrottsföreningarna upplever att Idrottslyftet lett till ligger helt i linje med de 
ambitioner som upprepats på samtliga tidigare nivåer - på regerings-, RF- och SF-nivån. Det 
vill säga rekrytering, ledarutbildning och föreningsutveckling. Trots det är det endast hälften 
av föreningarna som känner till ambitionerna i sina respektive specialidrottsförbunds 
utvecklingsplaner. Så det faktum att ovanförliggande nivåers ambitioner sammanfaller med de 
resultat man upplever Idrottslyftet genererat förefaller vara ett sammanträffande snarare än en 
effekt av de upprättade planerna. Eller något annorlunda uttryckt – snarare en effekt av den 
frihet man på föreningsnivån förlänats än en effekt av styrning.  
 
Har föreningarna då använt denna frihet för att styra sin verksamhet mot de tidigare kända 
problemområden som pekats ut? Både ja och nej. Ja, om man ser till de allmänna problemen 
ledarbrist och rekrytering. Men nej om man ser till de mer specifika problemen med att 
rekrytera utövare från underrepresenterade grupper – barn och ungdomar med 
invandrarbakgrund, barn och ungdomar med funktionsnedsättning, barn och ungdomar från 
andra sociala samhällsskikt och barn och ungdomar som är underrepresenterade i föreningen.  
 
I det avseendet har man misslyckats med att uppfylla regeringens och Riksidrottsförbundets 
första huvudsakliga ambition: ” Öppna dörrarna till idrotten för fler barn- och ungdomar”. I 
vart fall i bemärkelsen fler grupper av barn och ungdomar. Man har också misslyckats med att 
uppfylla regeringens och Riksidrottsförbundets andra huvudsakliga ambition: ” utveckla 
verksamheten så de väljer att idrotta längre upp i åldrarna”. Det visar föreningsenkätens 
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resultat tydligt i svaren på vilka resultat föreningarna når. Idrottslyftsprojekten har i minst 
omfattning bidragit till att motverka utslagning inom tävlingsidrott. Samma bedömning måste 
även lämnas om regeringens och Riksidrottsförbundets tredje huvudsakliga ambition: ” Allt 
arbete ska utgå från ett jämställdhets- och ett jämlikhetsperspektiv”. I det avseendet talar 
enkätresultaten sitt tydliga språk. Idrottslyftet som företeelse anses i minst utsträckning lett till 
ökad jämställdhet och jämlikhet.  
 
I ett styrnings-, lednings- och organiseringsperspektiv är detta däremot inte förvånande och en 
god förklaring ges även i enkätsvaren. För på frågan om vilka aktörer föreningarna anser ska 
ha inflytande över barn- och ungdomsidrottens utveckling i Sverige ser vi den tidigare 
nämnda styrningskedjan representerad men åsikterna om vem som ska styra vem förefaller 
vara omkastade då det är föreningen som anses ska ha det största inflytandet och därefter i 
fallande ordning specialidrottsförbunden, Riksidrottsförbundet och regeringen. Enkätsvaret 
ligger därmed helt i linje med hur Idrottslyftet de facto styrts, letts och organiserats, och med 
hur respektive instans ser på sin egen roll. Regeringen har utövat minst styrning, måhända 
som en konsekvens av det implicita kontraktets bräcklighet. RF har styrt lite mer men ändå 
lite och förklaringen förefaller vara att man överlåtit till specialidrottsförbunden att identifiera 
sina egna problem och trånga sektorer. På föreningsnivån har man fått stor frihet att själva 
avgöra hur verksamheterna bäst ska utvecklas för att möta de ambitioner som formulerats på 
de ovanförliggande instanserna men den friheten har inte använts på det sätt regeringen, RF 
och SF hade hoppats, det vill säga att den skulle omsättas i kreativitet, nytänkande och 
kvalitativa språng. Dessvärre verkar man på SF-nivån inte ha någon större kunskap om detta 
då drygt var femte förening upplever att kontrollen från SF är bristfällig eller obefintlig. Inte 
heller tar man på SF-nivån till vara den eventuella kreativitet som visas på föreningsnivån. 
Det upplever nästan fyra av fem föreningar. 
 
Avslutande reflektioner 
Idrottslyftets styrning, ledning och organisering är särskilt intressant i backspegeln. Det vill 
säga mot bakgrund av den styrning, ledning och organisering som bedrevs inom ramen för 
föregångaren Handslaget och särskilt mot bakgrund av den kunskap som skapades av de 
forskningsprojekt som studerade handslagets genomförande. Kritiken från forskarna var under 
stundom hård även om många positiva effekter också lyftes fram. Intressant nog var ett av de 
mer positivt klingande resultaten av Handslaget som lyftes fram att satsningen väckt en 
utvecklingsprocess till liv, en process som det fanns goda skäl att tro skulle ta ordentlig fart 
under den redan beslutade efterföljaren Idrottslyftet (Engström, 2008; Åkesson, 2008). Detta 
till trots lanserades idrottslyftets mål och inriktning redan innan resultaten från 
utvärderingarna av Handslaget blivit kända. Så stark var alltså regeringens tilltro till 
idrottsrörelsens förmåga. Därmed blir heller inte den svaga styrningen från regeringen till RF 
så svår att förstå. Styrningen har till och med minskat från Handslaget till Idrottslyftet och det 
skulle man kunna ta som uttryck för att förtroendet har ökat. Trots handslagsutvärderingens 
relativt skarpa kritik.  
 
Det kunskapsprojekt som sågs som handslagets främsta förtjänst har således inte heller gjort 
några större avtryck i idrottslyftets styrning, ledning och organisering. Det är tydligt när man 
jämför vår analys med de analyser som gjordes av de forskare som anlitades för handslagets 
utvärdering. Patriksson, Stråhlman, Eriksson och Kristén (2007) visade exempelvis att 
bristerna i Riksidrottsförbundets styrning av Handslaget ledde till att specialidrottsförbunden 
inte förmådde styra handslagsprojekten i handslagets anda. Även specialidrottsförbundens 
uppföljning av handslagsprojekten på föreningsnivå var bristfällig. Patriksson och hans 
kollegor lyfte särskilt bristen på anvisningar och kriterier som problematiska, vilket också 
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Wallin, Jonsson och Tillgren (2007) gjorde, och efterlyste en central projektorganisation som 
skulle fördela medel, ansvara för uppföljning, utvärdering och kunskapsöverföring. Annars 
kunde man lika gärna lägga resurserna på en utökning av det ordinarie stödet menade de. 
Deras analys är lika aktuell fortfarande vill vi mena. Engström (2008) var inne på samma linje 
när han rekommenderar centrala och strategiska satsningar på kända problemområden i stället 
för resursförstärkningar till den reguljära verksamheten men inte heller i det avseendet har 
Handslaget som kunskapsprojekt gjort några större avtryck.  
 
Engström (2008) går också ett steg längre i sin analys när han konstaterar att styrningen i alla 
led har varit minimal vilket har gett alla inblandade aktörer stor frihet. Detta, menar han, är en 
av de stora anledningarna till att Handslaget kom att bli ”mer av samma”. Hans analys bär 
slående likhet med vår. Det gör även Fundbergs och Pripps (2007) även om de anger 
föreningarnas ovilja till förändring som den främsta anledningen till att projekten blev mer 
kvantitativa än kvalitativa i sin utformning. Söderström, Karp och Olofsson (2007) ansluter 
sig till skaran men hänskjuter problemet till projektformen. Det vill säga att satsningarnas 
temporära karaktär inte hinner förändra föreningarnas traditionella verksamheter på något 
kvalitativt sätt. Eftersom projektformen även gäller för Idrottslyftet torde deras analys gälla 
även för denna satsning även om kanske satsningarna nu hunnit få bättre fäste i föreningarnas 
traditionella verksamheter. Men några sådana resultat kan vi inte se i våra resultat. Ett stort 
problem som vi däremot kan se i våra resultat, som Rolf Carlson (2007) också visade i sin 
handslagsutvärdering, är att det primära för specialidrottsförbunden är att få ut medlen till 
föreningarna. Därigenom kan vi också förstå varför satsningens riktning, projektens 
uppföljning och slutligen kunskapsöverföringen blir lidande vilket får oss att återigen lyfta 
Patriksson med kollegors förslag på tydligare styrning och en organisering för denna styrning, 
medelsfördelning, uppföljning, utvärdering och kunskapsöverföring.  
 
I sin avslutande analys av de utvärderingar som studerat Handslaget formulerade Lars-
Magnus Engström (2008) ett antal frågor till idrottsrörelsen inför genomförandet av 
Idrottslyftet. En av dessa var hur målen för Idrottslyftet skulle förtydligas och synliggöras, på 
RF-, SF- och DF-nivå, och därefter transformeras till och realiseras på föreningsnivå samt 
vilka mål som skulle prioriteras. En annan fråga var om medlen skulle villkoras eller om 
specialidrottsförbunden skulle få tilldela dem som de ville medel så länge föreningarnas 
ansökningar var genomtänkta. Dessa två frågor står fortfarande obesvarade vill vi mena. 
Målen är fortfarande för otydliga för att de ska ge de underliggande instanserna någon reell 
styrning. Inte heller ger de någon fingervisning om prioritering. Fortfarande fördelas stora 
resurser till föreningar med goda ansökningar men som för den skull inte kan sägas leda till en 
utveckling av verksamheten så att den bättre kan svara mot de kända problemområden som vi 
tidigare räknat upp. Båda dessa aspekter talar för att styrningen, ledningen och organiseringen 
av idrottslyftets fortsättning eller andra liknande och efterkommande satsningar borde stramas 
upp. Fördelningen av resurser borde inte få styras av principen att få ut alla pengar eller att 
belöna goda ansökningar. Inte heller borde den få leda till den fördelningspolitiska slagsida 
Åkesson (2007) identifierade i sin analys av hur handslagsmedlen gick till de största 
idrotterna, de största föreningarna och de mest välbärgade samhällena istället för att riktas 
mot de verksamheter där behoven är som störst och utvecklingsviljan som starkast.  
 
Men avslutningsvis vill vi ändå lyfta några reflektioner i mer positiv klang. Ironiskt nog är 
den första ett eko av den reflektion många av forskarna gjorde i sina handslagsutvärderingar. 
Nämligen att Idrottslyftet ändå måste bedömas vara ett kunskapsprojekt. När vi ser bortom 
den aggregerade nivån och tittar mer specifikt på det arbete som bedrivits inom de SF vi 
uppdragits att utvärdera ser vi många goda exempel. Exempel som faller bort när de bredare 
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penseldragen dras och som vittnar om en utvecklingsvilja och potential som i ett längre 
perspektiv skulle kunna borga för mer kreativitet och nytänkande och fler kvalitativa språng. 
Ett första vi särskilt vill lyfta är Budo och kampsportsförbundets förmåga att nå barn och 
ungdomar med invandrarbakgrund. Det är de kanske unika med i dagens föreningsidrott. Ett 
andra är Gymnastikförbundets satsning på nya verksamhetsgrenar, Flip ’a’ trick och Parcour, 
som tydligt riktar sig till nya målgrupper och som tydligt är något annat än ”mer av samma”. 
Ett tredje är Handikappidrottsförbundets/Paralympiska kommitténs ambitioner att få hela 
rörelsen med i arbetet med hur målen och strategierna för Idrottslyftet skulle formuleras. För 
att inte nämna deras förmåga att nå en annan underrepresenterad målgrupp – personer med 
funktionsnedsättning. Ett fjärde exempel vi vill lyfta hämtar vi från Innebandyförbundets 
fördelning av resurser, våra generella analyser till trots, som inneburit en tydlig styrning av 
vilka målområden som har varit prioriterade. Det femte och sista exemplet hämtar vi från 
Skidförbundet som reviderat sin utvecklingsplan som en följd av de resultat som framkommit 
i den pågående externa utvärderingen.  
 
Exemplen är många fler och om dem kan ni läsa mer i de respektive resultatkapitlen där varje 
SF får komma mer till tals. Men dessa förändrar inte våra analyser på den aggregerade nivån. 
Låt vara att de kan höja förhoppningarna om större effekter framledes och om effekter som 
ligger mer i linje med de problemområden som såväl forskarna som idrottsrörelsen själva 
identifierat. Men om dessa förhoppningar ska kunna infrias krävs mer än goda ambitioner, 
kännedom om problemområden och ett förtroende för att den underliggande instansen ska ha 
mer mod, vilja och förmåga att göra kvalitativa språng än den egna instansen har. 
 
Genus, jämställdhet och jämlikhet på förbunds- och föreningsnivå 
För att kunna analysera och förstå vad förbund och föreningar i vår utvärdering gör (eller inte 
gör) med avseende på jämställdhet och jämlikhet måste deras arbete sättas in i ett vidare 
sammanhang. Därför följer inledningsvis en beskrivning av idrottsrörelsens 
jämställdhetsarbete över tid, en genomgång av relevant forskning inom området och en 
redogörelse för hur begrepp kan förstås och användas i en analys av de förbund som vi 
utvärderar. Därefter är vi redo att analysera och diskutera våra förbunds arbete med 
jämställdhet och jämlikhet inom Idrottslyftet. 
 
Idrotten jämställdhetsarbete 
Jämställdhet har varit ett återkommande diskussionsämne inom idrottsrörelsen under flera 
decennier och dess innehåll, räckvidd och begränsningar har behandlats och konkretiserats i 
idrottsrelaterade sammanhang på olika nivåer inom idrottsorganisationen. Exempelvis i form 
av stadgar, beslut och riktlinjer, rapporter, kunskapsöversikter, policydokument och i 
idrottsvetenskapliga studier med genus och jämställdhet i fokus. År 1945 arrangerades den 
första konferensen för kvinnlig idrott och år 1953 inrättade Riksidrottsförbundet sin första 
kommitté för kvinnlig idrott. År 1977 antog idrottsrörelsen sitt handlingsprogram för kvinnlig 
idrott, benämnt Idrott tillsammans på samma villkor för kvinnor och män, flickor och pojkar. 
Handlingsprogrammet innebar att målen för arbetet med idrott för kvinnor för första gången 
formulerades i ord och antogs av Riksidrottsmötet. År 1989 presenterade Eva Olofsson 
resultaten av en utvärdering av Riksidrottsförbundets satsning på jämställdhet under 1980-
talet. Studien syftade till att beskriva och analysera det officiella jämställdhetsarbetet som 
bedrivits under 1980- talet inom Riksidrottsförbundet och dess medlemsorganisationer. 
Olofssons studie visade emellertid på ett svagt intresse för jämställdhet och efterlyste 
kvalitativa förändringar mot ett mer målinriktat jämställdhetsarbete. En fråga man kan ställa 
sig är varför det går så trögt med jämställdheten inom idrotten och varför det inte skett större 
förändringar? Som föreliggande rapport visar finns det en uppenbar diskrepans mellan vad 



91	  
	  

som sägs och vad som görs.  Å ena sidan har jämställdhet, och på senare år även jämlikhet 
funnits med på idrottsrörelsens agenda under lång tid. Å andra sidan fortsätter idrottsrörelsen 
att vara en arena där flickor och kvinnor diskrimineras.   
 
Vi vill betona att vår avsikt inte är att peka ut vilka förbund som är mest ojämställda eller 
ojämlika. Vår intention är snarare att föra ett resonemang om och kring den dynamik och de 
processer som styr diskriminering utifrån det vi har kunnat se i vår utvärderingsstudie och i 
relation till den tidigare Handslagssatsningen, idrottsrörelsens eget idéprogram Idrotten vill 
och Idrottens jämställdhetsplan. Genom denna ansats vill vi synliggöra omständigheter som 
bidrar till att upprätthålla ojämlika villkor inom idrottens område och problematisera 
jämställdhets- och jämlikhetsarbetet och dess möjligheter och begränsningar. 
 
Några centrala begrepp 
Genus och jämställdhet har ofta i dagligt tal kommit att användas som om de vore synonyma 
begrepp. Detta har medfört en viss begreppsförvirring. För att tydliggöra vad som avses och 
på vilket sätt dessa skiljer sig åt respektive hör samman, ges nedan några definitioner främst 
baserade på Riksidrottsförbundets rapport Idrott, kön och genus – en kunskapsöversikt, 
sammanställd av Johan Norberg och Susanne Ljunglöf (2003). Inom den forskning som 
problematiserar kvinnor och män använder man ofta begreppen ”biologiskt kön” och ”genus” 
i olika betydelser. Genus kommer från det engelska ordet ”gender” vilket började användas 
inom den amerikanska och engelska kvinnoforskningen på 1970-talet. Begreppet används i 
forskningssammanhang för att förklara skillnader mellan könen som inte är biologiskt givna 
utan socialt formade. Biologiskt kön hänvisar på motsvarande sätt till kvinnors och mäns 
fysiska skillnader. Det finns dock ingen enkel förklaring till begreppen. Än idag saknas 
konsensus inom forskarvärlden för hur begreppen bör användas. Jämställdhet är ett normativt 
begrepp som rör relationen mellan kvinnor och män. I Idrottens jämställdhetsplan (2005), 
definieras jämställdhet som att ”kvinnor och män ska ha samma rättigheter, möjligheter och 
skyldigheter inom alla väsentliga områden i livet. Det gäller eget arbete och försörjning, 
inflytande i samhället, vård av hem och barn samt kroppslig integritet” (s. 4). Jämlikhet är ett 
vidare begrepp och avser rättvisa förhållanden mellan alla individer och grupper i samhället 
och utgår ifrån att alla människor har lika värde oavsett exempelvis kön, etnicitet, sexuell 
läggning och social tillhörighet. Håkan Larsson (2003) menar att medan kön och genus har 
uppfattats som mer politiskt ”neutrala” så har begreppet jämställdhet används i mer påtagligt 
politiskt syfte. Jämställdhetsarbetet syftar, menar han, till att göra kvinnors och mäns villkor, 
möjligheter och skyldigheter i samhället lika, men i praktiken har jämställdhetsarbete kommit 
att ta sig olika utryck beroende på var detta arbete genomförts. Larsson menar vidare att vad 
som har uppfattats som jämställt har baserats på vilken syn man haft på vad kvinnor och män 
är och vad som karaktäriserar relationerna mellan kvinnor och män. Idrotten är ett 
sammanhang där detta är särskilt påtagligt. Ett dominerande perspektiv under senare år har 
varit att kön är något som görs, i komplexa samspel mellan individ-, organisations och 
samhällsnivå, genom interaktioner och processer, situerade i tid och rum. Genusforskning 
innebär idag att fokus läggs på såväl kvinnor och män, som på femininitet och inte minst 
maskulinitet. Olika maktordningars växelverkan, intersektionalitet, diskuteras för att skapa 
kunskap om människors livsvillkor (UCGS, 2011).  
 
Sammanfattningsvis baseras genus på en kulturell tolkning av de biologiska skillnaderna 
mellan män och kvinnor. Genus skapas och reproduceras därmed i ett samspel mellan 
biologiskt kön och människans sociala och kulturella miljö där idrotten utgör ett exempel. 
Genusforskning handlar således om att utmana våra föreställningar och vår kunskap om 
kvinnligt och manligt och analyserar hur olika villkor skapas och vidmakthålls för kvinnor 
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och män. Just för att genus är en tolkning av biologiska skillnader finns möjligheten att 
utmana och förändra dessa tolkningar i exempelvis ett målinriktat jämställdhetsarbete.  
 
Idrottens jämställdhetsplan (2005) anger att statens stöd till idrotten fördelas enligt 
förordningen om stadsbidrag till idrottsverksamhet. I förordningen framgår att kvinnor och 
män ska ges lika förutsättningar att delta i idrottsverksamhet och att idrotten ska utvecklas så 
att den främjar bland annat jämställdhet. Jämställdhetsplanen innehåller även mål och delmål 
för hur detta ska realiseras i praktiken. Emellertid har Riksidrottsförbundet inte upprättat en 
plan för jämlikhet utan hänvisar till Idrotten vill. I Idrotten vill (2009) anges ”människor med 
olika etniskt ursprung, nationalitet och religion” och ”personer med funktionshinder” som 
målgrupper som idrottsrörelsen särskilt ska ta hänsyn till: 
 

/…/ Människor med olika etniskt ursprung, nationalitet och religion kan med 
idrottsgemenskapen som utgångspunkt lära känna varandra, respektera och 
förstå varandras olika värderingar, vilket motverkar främlingsfientlighet och 
rasism samtidigt som mångfalden bidrar till att utveckla idrottsrörelsen. (Idrotten 
vill, 2009, s.14.) 
 
/…/ För att var och en med funktionshinder ska få möjlighet att idrotta efter sina 
förutsättningar och ambitionsnivåer krävs anläggningar och sociala gemenskaper 
som är tillgängliga för alla. Funktionshinder får aldrig glömmas bort vid 
fördelningen av resurser. Idrottens ledarkurser och utbildningsmaterial måste 
spegla situationen också för personer med funktionshinder, såväl synliga som 
osynliga. (Idrotten vill, 2009, s.14.) 

 
Både i statens och idrottsrörelsens policydokument framhålls integration och etnisk mångfald 
som ett viktigt idrottspolitiskt mål. I Idrotten vill betonas att integrationens ömsesidiga nytta, 
det vill säga att föreningsidrottens ”universella språk” kan ge ett bidrag till en övergripande, 
samhällelig integrationspolitik samtidigt som etnisk mångfald bidrar till en positiv utveckling 
av föreningsidrotten (SOU 2008:59). 
 
Vad har vi lärt av Handslaget? 
Under våren 2005 utlyste Riksidrottsförbundet i samarbete med Centrum för Idrottsforskning 
(CIF) medel som forskare kunde söka för utvärderingsinriktade forskningsprojekt inom 
Handslagets prioriterade områden. Detta resulterade i totalt 23 projekt. I följande avsnitt har 
vi valt att särskilt relatera till fyra av dessa var av ett handlar om genus och jämställdhet och 
resterande tre om jämlikhet med etnicitet och mångfald i fokus.  
 
Svender och Larsson (2007) ifrågasätter i sin rapport om genus och jämställdhet bristen på 
styrning som resulterat i att föreningar tämligen förutsättningslöst har haft möjlighet att söka 
Handslagsmedel. Författarna hävdar att ett sådant förfaringssätt riskerar att stärka snarare än 
utmana negativa stereotyper av flickor och flickors idrottande. Vidare konstaterar Svender 
och Larsson (2007) att man på föreningsnivå har begränsade förutsättningar att förhålla sig 
kritisk till den egna verksamheten och att åstadkomma förändring. Fundberg och Pripp (2007) 
tydliggör i likhet med Svender och Larsson (2007) att föreningarna har svårt att förhålla sig 
kritiska till den egna verksamheten och att ju längre från idrottens normalitet utifrån kön, 
klass och etnicitet desto större är samstämmigheten om att problemet ligger hos individen. 
Vidare konstaterar Fundberg och Pripp (2007) att det finns en brist på djupare analyser av 
komplexa orsakssamband och att exempelvis pojkars och mäns överrepresentation och 
tolkningsföreträde sällan problematiseras. Carlssons (2007) studie visar att social samverkan 
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med andra samhällsföreträdare är betydelsefull i rekryteringsarbetet av barn och unga med 
utländsk bakgrund och att förbundens och att föreningarnas arbete med att rekrytera nämnd 
målgrupp såg mycket olika ut inom olika idrotter.  Lundvalls (2007) rapport som också 
behandlar mångfald och integration efterlyser en medveten och aktiv idrottsrörelse som med 
tydliga strategier kan vitalisera den egna verksamheten i samklang med ett växande 
mångkulturellt samhälle. 
 
Utöver ovan nämnda utvärderingsinriktade forskningsprojekt inom Handslagets prioriterade 
områden tillsatte Riksidrottsförbundet en intern utvärdering av Handslagets speciella insatser. 
Handslagets speciella insatser syftade till att prova idéer och nya metoder för att nå individer 
och grupper som idrotten har svårt att attrahera. Den första av två rapporter som utvärderat 
Handslagets speciella insatser handlade om integration och mångfald och barn och ungdomar 
med utländsk bakgrund som målgrupp (Reyes, 2007). Den andra rapporten handlade om 
fleråriga projekt med inriktning mot funktionshindrade och idrott (Reyes, 2008).  
 
I sin första utvärdering av Handslagets speciella insatser om integration och mångfald och 
barn och ungdomar med utländsk bakgrund som målgrupp slår Reyes (2007) fast att idrotten 
har mycket att lära av att hantera kulturella skillnader vilket på sikt kan bidra till utveckling 
av den egna verksamheten.  Reyes riktar emellertid kritik mot föreningarnas bristande 
förutsättningar att hantera nya målgrupper: 
 

Idrottsföreningarna har under fyra år haft tillfället att prova dessa variationer av 
metoder, det får de tacka Handslagets speciella insatser för./…/ Detta är 
idrottsföreningarnas stora dilemma (och dess sårbarhet). De vill genomföra ett 
projekt och använda innovativa metoder för att fånga in invandrarbarn, men utan 
några egna beredskapsplaner för organisationsförändringar. Mångfald utan 
organisationsförändringar är en utopi. (s. 23.) 

I sin andra utvärdering av Handslagets speciella insatser om funktionshindrade och idrott 
visar Reyes (2008) att det finns många faktorer som försvårar förutsättningarna att skapa 
idrottsverksamhet för angiven målgrupp. I de projekt som lyckats, har framgångsfaktorn varit 
att inte utgå ifrån en relation mellan en stark grupp (idrottsförening) och en svag grupp 
(människor med funktionsnedsättning) utan att skapa en behovsbaserad relation. Reyes (2008) 
efterlyser dock mer kunskap om hur individer med funktionshinder själva upplever 
idrottsverksamheten samt vad som får vissa individer att fortsätta idrotta och andra att sluta. 
Reyes (2007, 2008) slår fast att hanteringen av projekten för målgrupperna funktionshindrade 
och barn och ungdomar med utländsk bakgrund kräver särskilda förutsättningar av 
idrottsföreningar, idrottsledare, samverkan och även deltagare. Vidare efterlyser Reyes ökad 
kunskap om bakomliggande och samverkande faktorer som bidrar till eller begränsar 
projektens genomförbarhet.   
 
Sammantaget kan vi konstatera att samtliga ovan nämnda utvärderingar vars fokus legat på 
Handslaget utgör ett viktigt underlag för en fortsatt diskussion om idrottens jämställdhets- och 
jämlikhetssträvan och att dessa i hög grad bidrar till kunskap om, och ett ifrågasättande av 
normer, privilegier, tolkningsföreträde och människors skilda villkor och möjligheter till full 
delaktighet, medbestämmande och inflytande i idrottsorganisationen. Flera rapporter 
efterfrågar också en tydligare styrning för att idrotten ska kunna utvecklas och förbättras både 
till form och innehåll enligt Idrotten vill.  
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Idrottslyftet – mot ökad jämställdhet och jämlikhet? 
I likhet med vad som rapporterats från Handslaget kan vi konstatera att förbunden som ingår i 
vår utvärdering har svårt att förhålla sig självkritiska till den egna verksamheten och att 
pojkars och mäns överrepresentation och tolkningsföreträde sällan problematiseras. På 
motsvarande sätt problematiseras inte heller flickors överrepresentation inom 
Gymnastikförbundet. Som framgår av utvecklingsplanerna och projektansökningarna saknas 
nästan helt konkreta strategier på strukturella förändringar, normkritiska aspekter på den egna 
verksamheten eller förslag på hur ”Idrottslyftsmärkta” och befintliga resurser kan omfördelas 
för att skapa förutsättningar för att ge fler möjligheter till idrottande. Exempel på undantag 
från detta är Innebandyförbundets två ”fasta paket” – ”starta tjejlag” och ”likabehandling” – 
samt Budo och Kampsportförbundets särskilda satsning på kvinnliga utövare och instruktörer. 
När det gäller jämställdhet och jämlikhet är det framförallt inte den verksamhet som bedrivs 
som är problematisk. Problemet handlar snarare om det som inte sker, det vill säga projekt 
som aldrig blir av och således inte motverkar de faktum att presumtiva idrottsutövare inte blir 
sedda, hörda, tillfrågade, inbjudna eller uppmuntrade av förbund och föreningar att delta i 
idrott.  
 
Intervjustudien visar emellertid att flera av förbundens representanter är kritiska till den egna 
verksamheten med avseende på jämställdhet, ökad integration och etnisk mångfald. Som 
nämnts inledningsvis finns i förbunden en tydlig diskrepans mellan vad som sägs och vad 
som görs. Trots en självkritisk hållning menar flera förbundsrepresentanter att deras 
verksamheter i viss mån redan är jämställda och jämlika med motiveringen att riktlinjerna i 
Idrotten vill och andra av förbunden och av lokala föreningar framtagna policydokument har 
för avsikt att ”genomsyra” all verksamhet. Eftersom förbunden följer Idrotten vill är idrotten 
därmed, per definition jämställd och jämlik. En tolkning av denna retorik är att 
diskrimineringen har blivit mer subtil och därför svårare att identifiera, bemöta och motarbeta 
eftersom denna typ av osynliggörande tycks internaliseras och uppfattas som normalt, 
naturligt och acceptabelt på förbunds- och föreningsnivå (jämför Husu, 2005). Vår slutsats är 
därmed att förbunden passivt undviker diskriminering genom att hänvisa till policydokument 
som exempelvis jämställdhetsplaner och Idrotten vill men avstår från att arbeta proaktivt för 
förändring genom strategiska, långsiktiga och konkret insatser. 
 
En tänkbar orsak till svårigheter att uppnå förändring kan vara att jämställdhet och jämlikhet i 
idrottsorganisationen ofta innebär en sammanblandning av praktiker som äger rum på 
överlappande nivåer som exempelvis visioner på förbunds- och föreningsnivå, idrottslig 
verksamhet och politiska direktiv. Det kan därmed vara svårt att definiera det sociala 
sammanhang inom vilket jämställdhet och jämlikhet görs eftersom jämställdhetens och 
jämlikhetens plats i det offentliga rummet och i idrottsorganisationer sker i samspelet mellan 
skilda aktörer och intressegrupper. Desto lättare är det att identifiera jämställdhetens 
begränsningar och inte minst tydliggöra den exkludering och det osynliggörande som sker i 
dess namn.  
 
För att om möjligt uppnå ett förändringsarbete mot ökad jämställdhet och jämlikhet vill vi 
mena att den diskriminering som sker inom idrotten bör uppfattas och förstås som en process 
och inte som enstaka fall (jämför Husu, 2005). Som vi inledningsvis påpekat sträcker sig 
Riksidrottsförbundets jämställdhetsarbete över nära nog sex decennier. Som enstaka fall kan 
vissa händelser förefalla obetydliga men ackumulationen av upprepade diskriminerande 
händelser över tid kan bidra till en acceptans av beteenden som ouppsåtligt är 
diskriminerande. När händelser av detta slag betraktas som processer och inte som enstaka 
”oförargliga” händelser, står det klart att det faktiskt handlar om negativ särbehandling. Det 
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vill säga en systematisk diskriminering på grund av kön, etnicitet, funktionsnedsättning, klass 
eller sexuell läggning.  
 
Vår intention med föreliggande avsnitt har varit att synliggöra hur olika relationer av förtryck 
samverkar på olika nivåer i idrottsorganisationen. Det problem som vi har stött på vad gäller 
jämställdhet och jämlikhet bör därför ses i ljuset av en samverkan av strukturella, 
institutionella och individuella faktorer som försvårar utsattheten och gör negativ 
särbehandling till en realitet för många av idrottsrörelsens faktiska och presumtiva utövare. 
Frågan om jämställdhetens och jämlikhetens nuvarande tillstånd och framtida utsikter är 
beroende av förändringar som sker på flera, delvis överlappande nivåer.  I de förbund som vi 
har utvärderat saknas exempelvis en koppling mellan kunskap om förändringsarbete generellt 
och det förändringsarbete som jämställdhets- och jämlikhetssatsningar ska leda till på lokal 
nivå. Detta skapar i sin tur orealistiska förväntningar på vilka förändringar som ska ske, men 
också hur snabbt förändringarna ska gå. Både jämställdhets- och jämlikhetsarbetet bör därför 
formuleras utifrån tydligt definierade problembilder vilket också lyfts fram i utvärderingarna 
av Handslaget. Problembilden har därmed stor betydelse för att skapa legitimitet kring frågor 
som ska åtgärdas och även för att tydliggöra vad som är rimligt och möjligt att göra inom 
idrottsverksamhetens ramar (jämför de los Reyes, 2010). 
 
Avslutningsvis kan vi konstatera att det finns en stor spännvidd beträffande kunskapsnivå, 
stöd och handlingsberedskap inom förbundens olika nivåer. Önskvärt vore att 
Riksidrottsförbundet upprättar en jämlikhetsplan liknande den som finns för jämställdhet med 
angivna mål och delmål för att utveckling och progression ska vara möjlig att följa. Ökad 
jämställdhet och jämlikhet förutsätter kunskaper, uthållighet, resurser, realistiska 
målsättningar och verktyg samt en hos ledningen väl förankrad övertygelse om att 
idrottsorganisationen går att förändra. Målet med en integrering av genus, jämställdhet och 
jämlikhet bör vara att de insatser som görs och de förändringar som sker fortlever oberoende 
av de personer som verkar i organisationen. Jämställdhet och jämlikhet bör inte förbli idéer 
om eller kompletteringar till utan utgöra en självklarhet på förbunds- och föreningsnivå. Inget 
av de fem förbund som vi har utvärderat har uppnått en sådan självklarhet, men några är på 
god väg att i praktiken infria intentionen om ökad jämställdhet och jämlikhet. Det är lätt att 
vara efterklok men i likhet med Engströms (2008) slutsats vad gäller Handslagsmedlen kan vi 
även när det gäller jämställdhets och jämlikhetssträvan konstatera att Idrottslyftsmedlen i 
större utsträckning än vad vår utvärdering visar skulle kunna ha använts till strategiska och 
mer långsiktigt verkande projekt än som nu till löpande operativ verksamhet. 
 
Barnrättsperspektivet 
Vår utvärdering av Idrottslyftet visar att det är få föreningar som söker medel för projekt som 
syftar till att ta tillvara ungas synpunkter. Hur ska detta förstås när en av fyra hörnpelare i 
idrottsrörelsens värdegrund framskriven i Idrotten vill är demokrati och delaktighet? 
Idrottsrörelsens riktlinjer innebär en ambition om att alla som är med i idrott ska få vara med 
och bestämma om och ta ansvar för sin idrottsverksamhet. Detta är i linje med FN:s 
barnkonvention som i artikel 12 deklarerar barns rätt att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor 
som rör barnet och att dessa åsikter skall tillmätas betydelse.  Betyder avsaknaden av projekt i 
föreningarna med en sådan inriktning att man inte har några behov av att utveckla arbetssätten 
för att ta tillvara ungas erfarenheter och stärka deras delaktighet? En aspekt på föreningarnas 
ointresse för projekt där ungas erfarenheter och synpunkter tas tillvara är att barn är vana vid 
att vuxna bestämmer vilket också i hög grad gäller inom idrotten. Enligt Eliasson (2011) 
upplevs inte barns begränsade inflytande över sin idrottsverksamhet som ett problem inom 
idrotten. Att unga är vana vid att vuxna bestämmer i hög utsträckning gör dem ovana att utöva 
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sin rätt till delaktighet. Barns stora tillit till vuxna ledare som experter gör dem också i många 
fall nöjda med den rådande generationsordningen vilket blir ett hinder för barns reella 
inflytande och därmed för att idrottspraktiken ska kunna anses följa ett barnrättsperspektiv. 
Det vi ser kan enligt Trondman (2011) benämnas ett idrottspolitiskt dilemma som innebär att 
det är svårt att på ett normativt plan styra idrottspraktiken mot demokrati och ungas 
delaktighet när idrottens interna kärnlogik handlar så mycket mer om andra saker som träning, 
tävling, prestation, rangordning etc. 
 
För att utveckla idrotten på ett sätt som ligger i linje med barnkonventionens grundläggande 
artikel om att barnets bästa ska komma i främsta rummet behövs således strukturella 
förändringar, liksom verktyg för ett arbete på föreningsnivå. Eftersom regeringens förordning 
för statsbidrag till idrotten sedan 2009 säger att bidraget ska stödja idrottsverksamhet som 
bedrivs ur ett barnrättsperspektiv finns incitament för förändringar. Likaledes genom 
indikatorsystemet för en uppföljning av statens stöd till idrotten där skolning i demokrati och 
ansvarstagande ingår (se bl.a. Norberg, 2011). Nu finns således starka incitament för 
specialidrottsförbunden att i större omfattning verka för att omsätta barnkonventionen i 
verksamhet med avseende på ungas rätt till delaktighet och inflytande. När det gäller verktyg 
på föreningsnivån skulle de å sin sida kunna utvecklas genom framtida idrottslyftsprojekt där t 
ex former för dialog och åsiktsutbyte mellan barn och ledare inom idrotten utvecklas. 
 
Några avslutande ord 
Den externa utvärdering av Idrottslyftet som vi har haft förmånen och förtroendet att 
genomföra har resulterat i föreliggande rapport, men också i ett nära samarbete med aktörer 
på förbunds- och föreningsnivå.  Ett samarbete under en relativt lång tidsperiod med många 
möjligheter till formella och informella samtal och ett kunskaps- och informationsutbyte som 
är betydligt djupare och vidare än vad som krävts för att genomföra utvärderingen. Som vår 
utvärdering visar finns behov av förändringar av strukturell karaktär, men också av annat slag, 
för en fortsatt utveckling av en barn- och ungdomsidrott öppen för alla. Vår förhoppning är att 
det samarbete som utvecklats mellan oss forskare och företrädare för idrottsrörelsen gör att vi 
tillsammans kan bidra till ett fortsatt framgångsrikt utvecklingsarbete. 
 
Avslutningsvis vill vi betona att vår utvärdering av specialidrottsförbunden inte gör anspråk 
på att berätta hela sanningen. Vi har närmat oss specialidrottsförbundens verksamhet och 
försökt beskriva och förstå vad man har uppnått i sitt arbete med Idrottslyftet och varför det 
har blivit som det blivit. Avgränsningar är nödvändiga för att ett arbete av det här slaget ska 
låta sig göras. Samtidigt innebär sådana avgränsningar att det finns en risk att vissa 
verksamheter, processer och innehåll inte får den uppmärksamhet de förtjänar. Vår 
uppfattning är dock att våra resultat och analyser ger en god förståelse av de verksamheter vi 
studerat och att de därför kan utgöra underlag för nyanserade och fördjupade diskussioner om 
hur Riksidrottsförbundet, specialidrottsförbunden och idrottsföreningar kan arbeta vidare med 
utvecklingen av barn- och ungdomsidrotten i Sverige.   
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