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abstract 

 

This bachelor thesis aim to highlight the values that form the basis for the 

formulation of the municipal local activity support to sports clubs. Key questions 

was, what are the criteria for the distribution of support, what are the conditions 

for the support in the municipalities, and what thoughts on development of the 

local sports club are behind these criteria. The study is based on  one policy 

document from each municipality and 15 interviews that revealed a large spread 

in mindset and resources between the municipalities, but also similarities in the 

supports criteria and evaluation work. 14 out of 15 municipalities distribute the 

support, but the conditions are different. One interesting result the study shows 

is how little some municipalities really know about the money that goes out to 

the clubs. The conclusion this study shows is that, there is a lack of knowledge of 

those from the municipality responsible for supporting sport clubs. 
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Inledning 

Den svenska idrottsrörelsen är med sina över tre miljoner medlemmar Sveriges största 

folkrörelse och medverkar för en positiv utveckling av samhället (Riksidrottsförbundet [RF], 

2009a). Idrottsrörelsen är även Sveriges största ungdomsrörelse där två av tre pojkar och 

varannan flicka i åldrarna 7-15 är någon gång med i en eller flera av de 12 000 

idrottsföreningar som har någon form av barn eller ungdomsverksamhet (RF, 2006). 

Samhället stödjer idrottsrörelsen genom olika insatser från kommun, landsting och stat för att 

underlätta möjligheten till idrottande, stöden ger idrotten ett bevis på dess samhällsnytta. För 

att hjälpa idrotten ges föreningarna möjligheten att söka ekonomiskt stöd för att bedriva sin 

verksamhet. Stöden som delas ut till idrottsföreningar är skattemedelsbaserade bidrag 

(Sveriges riksdag, 2009). Historiskt sett har statens stöd till idrottsrörelsen, sedan tidigt 1900-

tal generellt haft två principer som utgångspunkt. Den första av principerna är en 

ansvarsfördelning mellan nationell, regional och lokal nivå när det gäller bidragsgivningen. 

Det statliga stödet har först och främst haft siktet inställt på de nationella förbunden medan 

Landstinget delat ut bidrag till distriktsförbunden inom RF. Kommunerna har ansvar för det 

offentliga stödet till det lokala föreningslivet. Den andra principen är att statens stöd till 

föreningar och förbund skall vara baserade på skattemedel (Statens offentliga utredningar 

[SOU], 2008). 

 

Ett stort stöd till idrotten heter LOK-stödet (lokalt aktivitetsstöd) och syftar till att främja 

barn- och ungdomsverksamhet. Det finns två typer av LOK-stöd, ett kommunalt och ett 

statligt. Det statliga lokala aktivitetsstödet(SLOK) är den del av statsanslaget som beviljas till 

lokala idrottsföreningar anslutna till RF. Bidraget utgår till ideella föreningar som är medlem i 

specialidrottsförbund [SF], som i sin tur är anslutna till RF. Det kommunala lokala 

aktivitetsstödet (KLOK) är en liknelse av det statliga men det finns inga generella regler för 

hur det ska skötas eller vilka kriterier som ska finnas för att få ta del av stödet. KLOK-stödet 

är idag ett frivilligt åtagande för Sveriges kommuner att själva bestämma ifall det ska betalas 

ut eller inte. Det finns ingen forskning på ämnet vilket bidrar till att man faktiskt inte vet vad 

dessa skattepengar genererar, eller hur kommunerna resonerar gällande stödets bidrag till 

utvecklingen av deras idrottsföreningsliv. Det är därför viktigt att skapa sig en insyn i frågan 

hur kommunerna arbetar kring KLOK-stödet och dess syfte att främja idrottsverksamhet för 

barn och ungdomar. 
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Som vi har fått reda på är pengarna i form av stödet en viktig ramfaktor till idrotten och 

fastslaget av riksdagen att det ska stödjas från staten (Sveriges riksdag, 2009). Det statliga 

stödet SLOK följs varje år upp av Centrum för idrottsforskning (CIF) medan det kommunala 

inte gör det, SOU (2008:59) kan även visa på att det kommunala stödet är större än det 

statliga, ungefär 1,3 miljarder delas ut i kommunalt stöd, varav ungefär 1 miljard går till 

idrottsföreningar. I dolda subventioner som menas med t.ex. nyttjande av lokaler, olika typer 

av utrustning och material, detta stöd uppskattas någonstans mellan 4 och 4,5 miljarder, 

idrottens del uppgick ungefär till 3,5 miljarder. Jämfört med SLOK-stödet som hade en 

utdelning på 636,1 miljoner kr (SOU, 2008:59). 

 

Detta är goda anledningar till varför det är viktigt att se värderingarna från kommunerna vid 

utformning av stöden. I denna studie kommer det att främst handla om KLOK-stödet, 

eftersom det inte finns tidigare forskning om hur kommunerna resonerar kring KLOK-stödet. 

Stödet ska bidra till barn- och ungdomsverksamhet men om de gör det kan man inte svara på. 

Detta gör det till ett intressant outforskat område inom det idrottspedagogiska fältet, att ta reda 

på hur kommunerna resonerar kring utformningen av sitt KLOK-stöd och hur de bidrar till 

utvecklingen av idrottsföreningslivet. Först och främst bör vi skapa oss en översikt över hur 

stödet till idrottsföreningslivet ser ut i stort. Sedan måste vi få en klar bild om hur det fungerar 

och hur staten resonerar angående det statliga stödet, för att vi sedan ska kunna komma ner 

och se hur det fungerar på kommunal nivå. Med detta vill vi hjälpa till att fylla den 

vetenskapliga kunskapslucka som finns, gällande KLOK-stödets utformning och användning 

av kommunerna. 

 

Bakgrund 

I detta avsnitt redovisas forskning från RF som är Sveriges huvudorganisation för idrott, och 

forskning från andra institutioner som belyser idrottens roll i samhället, drottens påverkan på 

barn och ungdomar, det statliga stödets historia och hur SLOK- och KLOK-stödet set ut idag. 

Avsnittet avslutas genom en belysning av SLOK-stödets utveckling över tid och hur stödet 

från samhället ser ut internationellt. 

Samhällets stöd till idrott 

Mellan år 1997 och 2008 förändrades statens stöd till idrottsrörelsen från 535 miljoner kronor 

till 1,8 miljarder kronor. Denna ökning gav i sin tur möjligheten att förstärka befintliga stöd 

som till exempel SLOK-stödet, men ökningen skapade även möjligheter till 
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utvecklingsprojekt som Idrottslyftet och Handslaget. Dessa två utvecklingsprojekt syftar till 

att främja barn och ungdomsidrott och att hjälpa föreningar att behålla, men även rekrytera 

barn och ungdomar till föreningsverksamhet (SOU, 2008:59). 

 

Att samhället har gett stöd till idrotten är som tidigare nämnt i inledningen inget nytt. Den 

ekonomiska omfattningen är enorm, att staten utformar ekonomiska stöd som ska bidra till 

detta är positivt ur ett folkhälsoperspektiv. KLOK-stödet är ett av dessa stöd, på grund av dess 

ekonomiska storlek och bredd i landet berör det ett stort antal idrottsföreningar. Stödet bidrar 

till barn och ungdomars fysiska aktivitet som ökad kondition, styrka, upprätthållen energiplan 

och skydd mot övervikt. Att ta med till dessa fysiologiska effekter är att barn och ungdomars 

psykosomatiska hälsa i form av bland annat ökad koncentrationsförmåga, förbättrad sömn och 

en positiv fysisk självkänsla (SOU, 2008:59). På grund av det kommunala självstyre som 

finns i Sverige är det svårt att kartlägga dessa kommunala stöd till idrotten och därmed viktigt 

att studera kommunernas värdering av KLOK-stödet. 

 

Det råder alltså inget tvivel om att idrott och fysisk aktivitet är positivt för människors hälsa. 

Ett offentligt stöd till föreningsidrotten kan därför motiveras som ett sätt för staten att arbeta 

för den goda folkhälsan (SOU, 2008:59). Statliga RF (2009) har skapat Idrotten vill, vilket är 

ett dokument med deras syn på hur idrottsföreningar ska arbeta mot barn och 

ungdomsidrotten. Som idrottsförening ansluten till RF måste de följa Idrotten vill, för att i sin 

tur få söka bidrag och stöd från RF. På kommunal nivå är det svårt att ge en likartad bild av 

dess stöd till idrotten. I och med det kommunala självstyret är det upp till varje enskild 

kommun att både avgöra om det skall finnas stöd till föreningar och i vilka former det skall 

finnas stöd. Omfattningar och inriktningar för kommunala stöd är följaktligen varierande, så 

är även utvecklingsskeenden över tid och tendenser. Det är svårt att bedöma dessa då 

förändringar på kommunal nivå inte beslutas i samarbete mellan kommunerna (SOU, 2008). 

Att se samhället som en helhet är också något man kan göra i detta sammanhang. Idrotten och 

kommunen är två stora delar av ett samhälle. Kommunernas värderingar av ekonomiska stöd 

påverkar idrotten direkt. Grant Jarvie förklarar i sin bok Sport, Culture and society - an 

intruduktion (2006), att ur den funktionalistiska teorin som betyder just detta att man ser 

samhället som en helhet att idrotten kan ha en stor inverkan på samhället. I helheten ligger 

kommunens ansvar att göra rätt värderingar för att gynna idrotten genom sina bidrag. Jarvie 

talar om olika funktioner som idrotten kan ha i samhället, att den kan överföra kulturella 
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värden och värderingar, att den kan bidra med en psykologisk stabilitet i samhället eller att 

den kan ge möjligheter att uppnå ideologiska syften. 

 

KLOK-stödet är som bekant ett bidrag som handlar om idrottande i grupp och tillfällen för 

det, tittar man på vad det genererar för individen är det viktigt att utformningen av det sker på 

sunda värderingar från kommunens sida. I en artikel från RF som heter “Varför idrott och 

fysisk aktivitet är viktigt för barn och ungdom, fakta och argument”(2009), har man hämtat 

fakta från olika forskningsrapporter, artiklar och tidningar som berör idrott, fysisk aktivitet 

och hälsa. Det finns långa listor som visar på varför det är bra, till exempel minskad dödlighet 

i hjärt- och kärlsjukdomar, minskad utveckling av åldersdiabetes minskad risk för frakturer 

(förebygger benskörhet och ökar benmassan), ökad muskelstyrka och hållfasthet i senor och 

ligament, eller förbättrad balans- och koordinationsförmåga. Listan kan göras ännu längre och 

en viktig fördel med att idrotta i grupp är att det ger barn en möjlighet till ett socialt nätverk 

och det blir mer än bara fysisk aktivitet. Det kan bli en inkörsport för gemenskap och 

sammanhang. Artikeln förklarar hur viktigt det är att idrotta i grupp. Självkänsla och självtillit 

är viktiga faktorer för ett välbefinnande under barndomen, ungdomen men också vuxenlivet 

(RF, 2009). 

 

Denna studie har redan visat att idrotten är bra för ungdomar. I början av bakgrunden 

nämndes idrottslyftet som är en statlig satsning mot idrotten, i den har man lanserat en 

satsning mot organiserad spontanidrott. I en artikel av Josef Fahlén (2012) Organisera de 

spontana, som handlar om hur föreningsidrotten hanterar den spontana idrotten och vad som 

händer med den när den organiseras av föreningarna. I 12 månader följde författarna projektet 

drop in-idrottsprojektet som är en del av idrottslyftet. Intervjuer analyserades från 

distriktsförbund, fritidsgård och kommun. Observationer och enkäter gjordes med potentiella 

och faktiska deltagare. I artikeln diskuteras vad som händer när projekttiden är slut och om 

föreningarna kan ta över ansvaret. Idrottsföreningarna i denna studie ser det som helt orimligt. 

De anser att de redan har fullt upp med att ordna och organisera de aktiviteter som redan finns 

och har inte tid att jaga efter ledare eller lokaler till icke medlemmar. Idrottsföreningarna här 

menar att om inte bidragsreglerna ses över ser det mörkt ut att denna typ av verksamhet 

överlever efter att projektmedlen är använda. En lösning som diskuteras är att kommunerna 

ska ta ett större ansvar för den här typen av aktiviteter och att idrottsföreningarna då ska få en 

ersättning för dem. I dag har inte den här typen av spontanidrotts aktiviteter rätt till 

ekonomiskt stöd som till exempel SLOK- stöd eller liknande. Detta blir ett kvitto på att 
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idrottsföreningarna själva ser att, kommunen tar ett större ansvar i sina värderingar och 

utformning av ekonomiska stöd till idrotten. 

 

De sociala och demokratiska värden som idrotten ger till kommunen gör det viktigt att 

kommunen behandlar idrottsföreningarna rättvist. Problemet i dagsläget är att vi inte vet hur 

kommunerna resonerar i utformningen av detta KLOK-stöd som ska gå till barn-och 

ungdomsidrotten. I studien utförd av Braunheilm& Andersson (2007) “Idrottens roll i 

samhället - Fallstudier i Värmland och Västergötland – modell- byggande för mätning av 

idrottens ekonomiska effekter.” var syftet att idrottsrörelsen skulle göra en analys över olika 

perspektiv på idrottens effekter i samhället. Från ett hälsoperspektiv till ekonomiska effekter. 

Det ville hitta en modell för hur man kan mäta idrottens effekter i samhället. Genom att tala 

med idrottsföreningar i Värmlands län och kommunerna. Resultatet blev att idrotten, om man 

förutom de sociala och demokratiska värdena bör betraktas som en attraktionskraft för 

tillväxt, näringsliv och en attraktiv livsmiljö. Braunheilm& Andersson (2007) menar att 

idrotten bör jämföras med andra branscher, till exempel besöksnäringen. Detta anser man 

kunna göra för att man tydligare ska kunna bevisa den betydelse för kommunerna, idrotten 

har. De kommer delvis fram till att den modell som ska finnas i verkligenheten i framtiden är 

ett verktyg som föreningarna ska kunna använda sig av för att visa sin ekonomiska betydelse i 

en kommun. 

 

En del av studien beskriver idrottens höga sociala värde för samhället i och med föreningars 

verksamheter. Föreningslivet genererar detta sociala värde genom att barn och ungdomar 

tidigt deltar i demokratiska processer, lär sig demokratiska spelregler och att samarbeta i 

grupp tillsammans med andra barn och ungdomar. Att vara aktiv i en förening ger ett socialt 

sammanhang och utvecklar färdigheter inom till exempel en specifik idrott. Regioner med ett 

rikt föreningsliv skapar ett socialt kapital som kännetecknas av ett demokratiskt funktionssätt 

och en stark medborgaranda som bidrar till ett stort ideellt engagemang. Idrott bidrar till 

integration mellan människor av olika etniciteter, åldrar, kön och förutsättningar som även 

gynnar den demokratiska utvecklingen. Föreningslivet spelar en stor roll när det kommer till 

att motarbeta fysisk och psykisk ohälsa, som idag är ett växande problem i samhället. Genom 

olika engagemang från föreningar kan det ge människor en känsla av sammanhang och 

delaktighet, vilket främjar folkhälsan (Braunerhielm& Andersson, 2007). 
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Rapporten Idrottens roll i samhället II - En modell för idrottsgenererade sociala och 

monetära effekter på samhället (FOU, 2008:3) utgår ifrån det teoretiska och empiriska 

underlag som behandlas i Braunerhielm och Andersson (2007) och utvecklar en modell som 

förklarar idrotten och kommunens värde för varandra. Studien behandlar de faktorer som 

påverkar effekten idrottsverksamheten har på den kommun en förening är aktiv inom. 

Författarna till studien har samlat information genom telefonkontakt och fysiska möten med 

tre stycken idrottsföreningar, ett idrottsförbund och en kommun inom samma län. Modellen 

grundar sig i dessa respondenters synpunkter över hur ett sådant verktyg bör utformas och 

användas. 

 

 

Figur 1: Modell över Idrottens roll i samhället II. (källa: FoU 2008:3) 

 

Studiens modell belyser de värden som kommunerna och idrottsföreningarna utvinner för 

varandra. De visar på att kommunernas investeringar till idrottsverksamhet återkommer i form 

av sociala och monetära värden. Med monetära värden menas bland annat ekonomiska medel 

som genereras i huvudsak från idrottsevenemang. Sett till modellen kan man läsa av hur 

mycket sunda värderingar ett KLOK-stöd kan generera en kommun i sociala och monetära 

värden (FoU, 2008:3). 
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Avhandlingen, I skilda idrottsvärldar (Eliasson, 2009) försöker förstå och beskriva barns, 

föräldrars och ledares socialisation inom barnfotboll. Studien använde sig av en etnografisk 

forskningsansats vilket betyder att den är av utforskande karaktär. Avhandlingen baserades på 

fältstudier av två fotbollslag för barn varav ett pojk- och ett flicklag, de aktiva ungdomarna 

var mellan 11 och 12 år gamla. Lagen tillhörde en och samma förening och studerades under 

en tidsperiod av två år. Författaren utvann data genom deltagande observationer under 

fotbollsaktiviteterna och intervjuer med 43 barn, 8 ledare och 52 föräldrar. Deltagande 

observationer är en metod där författaren deltar i sitt urvals vardagliga miljö under en längre 

tidsperiod.   

 

Avhandlingens första frågeställning söker svar angående vad som är viktigt, önskvärt och 

värdefullt inom den organiserade barnfotbollen för de aktiva. Författaren kunde se att både 

flickor och pojkar använder idrotten till att finna vänskap med andra barn, idrotten ger barnen 

ett gemensamt intresse som bidrar till att de håller ihop även på fritiden utanför fotbollsplanen 

(Eliasson, 2009). Författaren menar även på att ett fungerande socialt samspel skapar 

motivation, meningsskapande och glädje för barnen. Även föräldrarna ser ett värde av att sina 

barn är aktiva i fotbollen, de värdesätter den sociala och fostrande aspekten som idrotten har 

och värnar om att fotbollsaktiviteterna sker i en positiv miljö. De uppskattar att barnen får 

vänner samtidigt som föräldrarna själva finner vänskap med andra föräldrar och att familjen 

får en gemensam aktivitet som bidrar till en ökad sammanhållning med sitt barn. För att 

barnen ska få möjligheten till att utöva idrotten visar resultatet på att föräldrarna förväntas 

stödja föreningen på ett ekonomiskt och socialt plan. Föräldrarna får olika arbetsuppgifter 

som ska utföras för att hålla igång verksamheten och dessa uppgifter är svåra att komma 

undan då de nästintill är obligatoriska, detta gör att det sätter en press på föräldragruppen. 

Resultatet visar att föräldrarnas förväntan att arbeta för föreningen blir avgörande om barnen 

ska få utöva idrotten eller inte. Här ser författaren ett behov av att utöka de ekonomiska och 

sociala stöden, först och främst till de föräldrar som inte har möjligheten att till exempel 

betala medlemsavgiften för sina barn, som i sin tur skulle leda till att barnet inte kan fortsätta 

utöva idrotten (Eliasson, 2009). För att möjliggöra detta bör kommunerna ha en plan för hur 

de ska utvärdera de ekonomiska medel som de ger, och används ute i föreningarna. Med hjälp 

av Eliasson (2009) bevisar det att idrotten utgör ett stort och viktigt arbete i ungdomars 

utveckling. 
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Tidigare forskning pekar på att kostnader för idrottande ökar från år till år. En 

enkätundersökning av Centrum för marknadsanalys (CMA, 2003) berörde ämnet åt RFs 

räkning. Enkätundersökningens urval var föräldrar till barn och ungdomar aktiva i tio olika 

idrotter (Ishockey, fotboll, simning, basket, ridsport, tennis, innebandy, golf, gymnastik och 

friidrott). Syftet med undersökningen var att analysera familjers kostnader för ett barns 

idrottsutövande. Till kostnaderna räknades avgifter, resor och utrustning. 2009 kom en 

uppföljning av den tidigare studien vilket resulterade i ett konstaterande att samtliga idrotter, 

med undantaget simning, var dyrare än tidigare för den enskilde individen att utöva. 

Totalkostnaden ökade i takt med ålder, tränings- och tävlingsintensitet. Ishockey och ridning 

visade sig vara de två dyraste, medans gymnastik var billigast och simning haft den minsta 

kostnadsökning. Undersökningen pekar även på att 74 procent av de föräldrar som svarat på 

enkäten anser att kostnaderna för sitt barns idrottande är höga eller medelhöga (CMA, 2009). 

Ökningen av totalkostnaderna för idrottande ger ännu en anledning till hur viktigt det är att 

fylla de kunskapsluckor som finns kring KLOK-stödet och kommuners hantering av det. Med 

att fylla dessa luckor kan KLOK-stödet effektiviseras, och i sin tur leda till att fler barn- och 

ungdomar har förutsättningar till att utöva idrott. 

 

I Bengt Larssons avhandling Ungdomarna och idrotten i fyra skilda miljöer (2008). Förklarar 

författaren 16-åringars relation till idrotten som en del av deras fritidsaktiviteter. Han har 

studerat deras idrotts vanor med fokus på boendeort, socioekonomiska och kulturella villkor 

samt kön. Syftet var att ge en bild av vad som sker när flickor och pojkar olika boendeorter 

och sociala grupper möter det befintliga idrottsutbudet. Larsson har använt sig av 

datainsamling vid tre olika tillfällen. 1996, 2002 och 2007. De första två insamlingarna var 

ganska lika varandra i ett frågeformulär där elever i olika skolar i de fyra områden han valt att 

använda sig av. I den tredje såg enkäten lite annorlunda ut. Det var färre frågor och den 

handlade bara om idrott.  Larsson använder sig i huvudsak av datainsamlingen från 2007. 

Avhandlingen visar att möjligheterna för ungdomarna att delta i idrotten är begränsade för 

stora grupper i samhället. Han visar på att det är med en hög socioekonomisk position ger en 

ökad benägenhet att föreningsidrotta. Det vill säga den idrott som stöds med offentliga medel. 

I idrotten vill, säger man att idrott ska vara öppen för alla och om denna vision ska kunna 

uppnås menar Bengt Larsson (2008) att vi måste öka vår kunskap om idrotten som ett 

samhällsfenomen och dess roll som fostrans-, lärande och utvecklingsmiljö för ungdomarna. 

Vi ska också redan nu använda oss av den kunskap som finns tillgänglig idag. Varför detta 

blir relevant i denna studie är att just kunskapen som kommunerna har nu bör användas på rätt 
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sätt för att de ska få ut det mesta av sina bidrag till idrotten. Att man ser vilka värderingar som 

kommunerna har när de utformar sina stöd, och vilka kriterier de använder för att 

föreningarna ska bli bidragsberättigad, och hur de ser på utvecklingen av idrottsverksamheten 

i sin egen kommun. Idag vet man inte hur de använder sin kunskap i utformningen av KLOK-

stödet. 

Det svenska stödet i internationell jämförelse 

Bergsgard och Norberg (2010) beskriver i sin studie likheter och skillnader mellan Sveriges, 

Norges och Danmarks tankesätt och utformning av stöd till idrotten. De konstaterar att 

likheter finns och formar en skandinavisk modell för hur stöd och bidrag från samhället till 

idrotten är uppbyggda och utformade. 

 

Den norska staten har varit och är än idag en viktig bidragsgivare för utvecklingen av den 

norska idrotten. Sedan 1946 då den norska motsvarigheten till AB Svenska spel, Norsk 

tipping bildades har norsk idrott fått stöd från dess vinster. Det beslutades tidigt att vinsten 

från Norsk tipping skulle gå oavkortat till idrott, forskning och konst. Fram till år 2002 hade 

vinsterna som utdelats till idrotten omfattat i genomsnitt 150 miljoner euro per år. Danmarks 

stödsystem skiljer sig en aning jämfört med det svenska och norska sättet. Deras motsvarighet 

till svenska RF och norska NIF, danska gymnastik och idrottsföreningen (DGI), organiserar 

alla föreningar som bedriver barn, ungdom och breddidrott med ett kultur- och 

hälsoperspektiv. Danmarks elitidrott har en helt egen organisation som kallas Team Denmark. 

Regeringen har ett ekonomiskt ansvar enligt lag att stödja de nationella organisationerna, DGI 

och Team Denmark men det är på kommunal nivå som föreningarna i sig får sitt stöd 

(Bergsgard& Norberg, 2010). 

 

Om vi tittar utanför den Skandinaviska gränsen hittar man fler likheter till denna 

skandinaviska modell i bland annat det Kanadensiska och Brittiska bidragssystemen. 

Majoriteten av bidragen mot idrotten finansieras även där från statligt håll genom olika spel 

och lotterisystem, precis som att det svenska stödet tidigare finansierades av statliga AB 

Svenska Spel. 

 

Kanadas regering ger dess provinsiella idrottsförbund statligt stöd genom intäkter från spel 

och lotteri. Dessa intäkter kontrolleras av den statliga spel och alkoholkommissionen, som i 

sin tur fördelar ut det årliga bidraget till de 78 olika provinsiella idrottsförbunden (Edwards et 
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al., 2009). Storbritanniens regering stödjer idrottsrörelsen även de med statliga pengar till barn 

och ungdomars idrottande, dessa pengar kommer från intäkter av spel och lotteri. Dock i 

Storbritanniens fall är det vinstskatten av dessa intäkter som bildar en pott som regeringen 

fördelar till idrotten och konsten. Denna skatt uppgår till 80 procent av landets lotteri- och 

spelintäkter enligt Feehan och Forrest (2007). I samma artikel beskriver författarna att 

problemet inte är hur stor del pengar idrottsrörelsen får, utan hur den geografiska utdelningen 

ser ut. De kommer fram till att större och mer attraktiva städer får en större del av stödet än de 

mindre. 

 

Båda dessa länder anser att föreningen i sig får och ska klara sig på egna intäkter som till 

exempel reklam, sponsring, försäljning och främst medlemsavgifter. 

Statligt stöd 

SLOK-stödets historia 

År 1971 var ett stort år för svensk föreningsidrott, det är nämligen detta år som SLOK-stödet 

infördes. Tanken med stödet var att det skulle vara ett generellt stöd till 

ungdomsorganisationer på lokal nivå. Syftet med det var att stärka organisationernas 

egenvärde för att det ansågs viktigt i den demokratiska synpunkt som finns. Aktivitetsstödet 

sågs inte bara som att det skulle främja ungdomsidrotten. Det var också ett sätt för ungdomar 

att delta i den aktuella samhällsdebatten, genom deltagande i en förening skulle det bli ett sätt 

att lära sig arbeta med demokratiska arbetsformer (RF, 2006). 

 

Redan från första början bestämdes det att SLOK-stödet inte skulle vara en kostnads eller ett 

täckningsbidrag. Det skulle vara ett stimulansbidrag. Anledningen till att man valde den här 

typen av bidragsform var för att man tyckte att de skulle bli svårt att avgöra vad som skulle 

vara bidragsgrundande. Även om man lyckades avgöra detta skulle föreningen bara utvecklas 

i den riktningen som bidragsgrunden täckte. En annan anledning till varför man bestämde sig 

för ett stimulansbidrag var för att de andra bidragsformerna ansågs vara administrativt 

tidskrävande och svåra att kontrollera. Därför bestämde man sig för det generella stödet och 

att alla som hade ungdomsverksamhet inom sin organisation kunde söka stödet (Sandahl, 

1998). 

 

Det statliga bidraget har i stora drag sett likadant ut sedan det infördes 1971. Det har dock 

gjorts ett antal höjningar genom åren. De viktigaste milstolparna för bidraget var 1977 när 
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åldersgränsen sänktes från tolv till sju år. 1991 tar RF över och utformar ett styrdokument för 

hur stödet ska fördelas till idrottsföreningarna, bidraget delades då upp i deltagartillfällen och 

sammankomster. 2002 sänks åldern från 25 till 20 år (RF, 2006). Sedan 2008 har bidraget 

legat på 24 kr per sammankomst och 8 kr per deltagartillfälle (RF, 2012). 

 

Under RF-stämman 2007 redovisades ett förslag på en strategiplan för idrottens framtida 

finansiering. Där fastslogs det att principen för samhällets stöd bör vara långsiktigt och 

förutsägbart. RF fastslog också som mål för staten var att stödet helt kopplas bort från ett 

beroende av spelmarknadens utveckling. Samtidigt menar RF att en sådan reform inte får 

innebära sänkta statsanslag. RF menar alltså att nivån på idrottsrörelsens bidrag måste 

bibehålla och utgöra ett grundstöd som på lång sikt kan ses som en säker finansieringsplan av 

både SLOK-stödet och andra särskilda utvecklingsinsatser (SOU, 2008). Denna strategiplan 

uppmärksammades i en regeringsproposition (2008/09:126) och fick bifall från riksdagen den 

13 maj 2009 (Sveriges riksdag, 2009). I och med godkännandet från riksdagen av 

regeringsförslaget ersattes det i stället av ett stabilt och förutsägbart bidrag inom ramen för ett 

förhöjt statsanslag. 

SLOK-stödet 

SLOK-stödet är ett ekonomiskt bidrag avsett att stödja föreningarnas ungdomsverksamhet i 

åldrarna sju till 25 år som fastslogs på Riksidrottsmötet 2013. Bidraget utgår per antalet 

deltagare och sammankomst som går i föreningens regi. Dessa deltagare och sammankomster 

har ett antal villkor som måste fullföljas för att en förening ska bli bidragsberättigad. 

Sammankomsten ska vara en gruppaktivitet med mer än tre bidragsberättigade deltagare som 

ansvaras av en ledare. En sammankomst ska innehålla gemensam samling och avslutning och 

minst pågå i 60 minuter. Sammankomsten måste ligga i linje med föreningens idrottsliga 

verksamhet och hålla sig till den idé som syftar till att utveckla barn och ungdomars samt 

funktionshindrades intresse för idrott, deras möjligheter att få allsidig träning efter var och ens 

fysiska och psykiska förutsättningar. SLOK-stödet syftar till att utveckla kvaliteten i 

idrottsrörelsens barn och ungdomsverksamhet och i idrottsverksamheten i övrigt så att den 

främjar en god etik, ökat deltagande, ideellt engagemang, jämställdhet och integration. 

Bidragsberättigade deltagare är utövare i åldrarna sju till 20 och ledare 13 till 20 år, som deltar 

i föreningens idrottsliga verksamhet. En deltagare får inte räknas mer än en gång per dag eller 

idrott och för handikappidrotten gäller ingen övre åldersgräns (RF, 2008). 
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Totalt sett beräknas SLOK-stödet uppgå till 630 miljoner kr, varav 615 delas ut till de 

föreningar som är anslutna till ett specialidrottsförbund [SF] (RF, 2012). Det finns en hel del 

studier om vad SLOK-stödet har för användningsområde och vad det ska användas till. Till 

exempel Streck för miljoner (RF, 2006) vilken är en studie som undersöker LOK-stödets 

betydelse för Sveriges föreningar, eller LOK-stödsutredningen (RF, 2012) som är en 

utredning av LOK-stödet på begäran av RF där förslag om förändring framkommer. Detta är 

två av de stora forskningsstudier som finns. 

 

I rapporten streck för miljoner (RF, 2006) på frågan om vad SLOK-stödet betyder för deras 

förening, svarade 36 procent att de inte skulle klara sig utan stödet. Att stödet är en 

betydelsefull inkomstkälla ansåg 43 procent. Cirka 80 procent (fyra av fem) ansåg därmed att 

det statliga lokala aktivitetsstödet är viktigt i deras egen förening för att ha möjligheten att 

upprätthålla sin verksamhet. Dock ansåg 19 procent att stödet endast gav ett litet tillskott till 

kassan och de återstående 2 procenten berättar att aktivitetsstödet inte har någon betydande 

roll överhuvudtaget. Det visar sig att det statliga lokala aktivitetsstödet är mest värdefullt för 

stora föreningar och lagidrottsföreningar som har ett stort antal medlemmar och ett stort antal 

deltagartillfällen. De stora föreningarna menas här de som omsätter över en miljon kronor per 

år. 46 procent av de stora föreningarna i Sverige svarade i denna studie att stödet var mycket 

viktigt om inte ovärderligt för att verksamheten ska fungera. 44 procent av alla 

lagidrottsföreningar svarade på ett liknande sätt (RF, 2006). 

Kommunalt stöd 

Kommunernas föreningsstöd kan indelas i tre olika kategorier. Den första är kontantbidrag 

som är direkta transfereringar av olika slag. Enligt en studie av Svenska Kommunförbundet 

från 2003 fann man ett 20-tal olika varianter av kontantbidrag i landet. De vanligaste var 

bidrag till ledarutbildningar, aktivitetsstöd och bidrag till lokal eller anläggningskostnader. 

Det totala kostnadsbidragen uppskattades till 1,3 miljarder kronor. Utöver de 1,3 miljarderna 

gick cirka en miljard kronor till idrotten. Den andra kommunala stödformen är dolda 

subventioner av olika slag, till exempel rabatterade eller fria lokaler och utrustning eller annan 

material. Denna typ av stöd var betydligt större än vad kontantbidragen var, det uppskattades i 

undersökningen att vara någonstans mellan 4 till 4,5 miljarder kronor om året. Av dessa 

miljarder gick cirka 3,5 miljarder till idrotten. Den tredje kategorin visade sig i olika former 

av administrativa stöd, stöd för lokalbokningar, utbildningsinsatser av olika slag eller 

rådgivning. Till den tredje kategorin hör att kommunerna kan hjälpa föreningarna med 
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personal, förlustgarantier vid evenemang och sammankomster eller andra typer av resurser. I 

undersökningen kunde de inte uppskatta till vilken omfattning denna kategori värderas till. 

Det som kunde bedömas var att denna kategori är den som har ökat under de senaste åren 

(SOU, 2008). 

 

KLOK-stödet 

Eftersom denna studies syfte och frågeställningar vill ha svar på de problem som finns 

runt omkring KLOK-stödet, vilka värderingar som finns vid utformning av stödet och hur 

kommunerna ser på utvecklingen av idrottsverksamheten, kommer denna studie i 

resterande delar att fokusera på frågeställningarna kring KLOK-stödet. 

 

Riktlinjerna för KLOK-stödet finns i samtliga kommuners styrdokument/reglemente för 

bidragshantering. Detta är offentliga handlingar som vem som helst kan ta del av och 

läsa vid behov eller intresse. Principerna för bidraget är det samma som SLOK-stödet 

men omfattningen en annan. KLOK-stödet skiljer sig mellan olika kommuner, då SLOK-

stödet är lika för alla föreningar anslutna till RF är KLOK-stödet anpassat efter 

kommunens egna bestämmelser. Det är även upp till kommunerna själva att bestämma i 

vilken omfattning stödet ska delas ut. KLOK-stödet i till exempel en kommun i 

Västerbotten är på 75 kr per sammankomst och 2 kr per bidragsberättigad deltagare. En 

bidragsberättigad deltagare ska vara i åldern fem till 25. En deltagare får räknas en gång 

per dag och verksamhet, deltagaren kan vara verksam i två olika idrotter i samma 

förening, samma dag och ändå vara berättigad aktivitetsstöd för båda aktiviteterna. 

Däremot i en annan kommun i samma län utgår bidraget till 15 kr per sammankomst plus 

två kr per deltagare. Varje sammankomst måste minst innehålla tre deltagare i åldern sju 

till 20. Bidrag utgår till en sammankomst per deltagare och dag. Det kan alltså vara stor 

skillnad på vilka summor som delas ut. Denna information är tagen ur ett offentligt 

styrdokument i Västerbottens län och ett exempel på hur det kan se ut eftersom varje 

kommun får själv bestämma hur utformningen av stödet ska se ut. 

 

Att ha med i beräkningen är att vissa kommuner kan ha gratis eller subventionerade 

lokaler vilket gör att kostnaderna för föreningarna minskar. Till exempel har ett flertal 

kommuner anläggningsbidrag eller lokalbidrag som stöttar föreningarna gällande 

driftkostnader av anläggningar och lokaler. Jämförelsen kan ses hos de norska 

kommunerna, som enligt Bergsgard& Norberg (2010) äger ungefär hälften av landets 
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idrottshallar och faciliteter för idrott, kommunerna står totalt för cirka 55 procent av 

samhällets stöd till idrotten. Fahlén & Sjöblom (2008) påpekar hur tungt ekonomiskt det 

kan vara att bedriva en anläggning, skulle då kommunen välja att minska stödet skulle 

detta innebära en större ok att bära för föreningen. 

 

Detta betyder i praktiken att kommunen bestämmer om de ska dela ut stödet eller inte. 

Idrottsverksamheten är ett frivilligt åtagande som kommunen kan välja att införskaffa, de 

rubriceras då ofta som fritids eller kulturverksamhet (Sveriges kommuner och landsting 

[SKL], 2009). Annorlunda är det som bekant i vårt grannland Danmarks bidragssystem 

till idrotten. Danmarks kommuner är enligt lag skyldiga att bistå de lokala föreningarna 

med ekonomiskt stöd och driva de lokaler som finns (Bergsgard& Norberg, 2010). 

 

RFs kommunundersökning (2012) behandlar i ett avsnitt, 235 kommuners utdelning av 

KLOK-stödet till idrottsföreningar. Av de 235 kommunerna som delar ut kommunalt lokalt 

aktivitetsstöd är de en viss skillnad på till vilken åldersgrupp de delar ut. 

 

 

Figur: Förklarar i procentsats vilka olika ålersintervaller kommunerna har använt sig av vid 

utdelning av KLOK-stöd i hela landet. 

 

Majoriteten på 62 % delar ut från 7 till 20 år ålder, 9 % 4-20, 8 % 5-20, 17 % 7-25, 4 % har 

svarat annat. Detta visar att det är en hel del kommuner som bevisligen tycker att 
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aktivitetsstödet är lämpligt för barn så långt ner som 4 år. Undersökningen belyser att två 

tredjedelar av kommunerna i Sverige uppger att KLOK-stödet till idrottsföreningar är 

oförändrat inför 2012 jämfört med tidigare år. Ungefär var fjärde kommun uppger att KLOK-

stödet har ökat inför 2012 jämför med åren innan. I samma undersökning behandlas de 

summor som kommunerna i genomsnitt delat ut per år, summorna uppgick till 38 kr per 

kommuninvånare och 25 kr per sammankomst. Kommunerna har en genomsnittlig budget om 

1,4 miljoner kronor och en median på 0,6 miljoner kronor (RF, 2012). 

 

Västerbottens kommuners syn på stödet är i stort sett väldigt lika varandra. Varje kommun har 

någon form av styrdokument som förklarar vad som krävs av den enskilda föreningen för att 

de ska kunna ta del av KLOK-stödet. Vid granskning av dessa offentliga dokument 

uppmärksammas ett antal skillnader och likheter. Den första till synes skillnaden är vilken 

omfattning dessa styrdokument har. Vissa har bara några rader på sin hemsida medan en 

annan kommun har flera sidor i ett dokument. Västerbottens kommuner ligger i toppen i 

Sverige när det handlar om storleken av budgeten för det lokala aktivitetsstödet per invånare. 

46 kr i snitt får varje invånare i länet, endast Stockholms, Uppsalas och Norrbottens län 

betalar ut en större summa per invånare (RF, 2012). Vissa kommuner i Västerbottens län 

benämner inte bidraget som KLOK-stöd utan använder vissa andra namn, till exempel 

aktivitetsstöd, sammankomstbidrag eller aktivitetsbidrag. Vilket kan göra det otydligt vad 

som är KLOK-stöd. 

 

Med detta i bagaget kan vi konstatera att det finns stora luckor i kunskapen om KLOK-stödet. 

Hur kommunerna resonerade när de utformade kriterierna för stödet, hur de resonerar om hur 

idrottsföreningslivet i deras kommun kan utvecklas med hjälp av KLOK-stödet. Hur idrotten 

ska skötas och vilka effekter den har på de barn och ungdomar som utövar den. Det är också 

ett problem för kommuninvånarna när de inte får någon insyn i vad användningen av deras 

skattepengar syftar till. SLOK-stödet och KLOK-stödet är en stor del av det svenska 

idrottsföreningslivet. Vi vill genom denna studie fylla den vetenskapliga kunskapslucka som 

finns inom det idrottspedagogiska forskningsfältet angående KLOK-stödet utformning och 

användning av kommunerna. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att belysa de värderingar som kommunerna i Västerbottens län har 

vid utformningen av det kommunala aktivitetsstödet till idrottsföreningar. Detta genom 

framförallt intervjuer men även styrdokument från kommunerna. För detta syfte har vi 

formulerat följande frågeställningar: 

 

 Vilka kriterier för fördelning av stödet finns i kommunerna? 

 Hur ser förutsättningarna för KLOK-stödet ut i kommunerna? 

 Vilka tankar om utveckling av det lokala idrottsföreningslivet ligger bakom dessa 

kriterier? 

Metod 

Forskningsgenomgång 

Efter en sammanställning av ett provisoriskt syfte startades en litteratursökning för att 

fastställa vilken kunskap som fanns angående KLOK-stödet och dess omfattning när det 

gäller tidigare forskning. För att hitta information och tidigare forskning inom området 

användes Umeå Universitets databas EBSCO, Riksidrottsförbundets hemsida, Digitala 

vetenskapliga arkivet (DIVA) och Google scholar. Sökord som användes var; “aktivitetsstöd”, 

“LOK-stöd”, “Kommunalt lokalt aktivitetsstöd”, “Kommunalt bidrag”, “Stöd till idrott”, 

“idrottens värde för samhället”, “Idrott i ett samhällsperspektiv”, ”activity support”, ”local 

activity support”, ”municipal support”, ”support to sport”, ”sports value to society”, ”sports in 

a social perspective” och andra liknade fraser.  

Urval 

Denna studie gjordes på uppdrag från Västerbottens idrottsförbund. Deras önskemål var att vi 

skulle behandla KLOK-stödet i Västerbotten. Eftersom det finns 15 kommuner i Västerbotten 

resonerade vi författare tillsammans med uppdragsgivaren och vår handledare, att vi fick lov 

att inkludera alla kommuner i länet för att studien skulle bli heltäckande och undvika risken 

av bortfall. Det gjorde att vi kunde visa hur det ser ut i hela Västerbotten och inte bara delar 

av länet. I valet av respondenter beslöts att välja en tjänsteman från varje kommun för att det 

var de som har KLOK-stödet som sin, eller en del av sin arbetsuppgift i sin respektive 

kommun och arbetar med det på en daglig basis. Anledningen till detta var för att få tala med 

rätt personer som var insatta inom ämnet som studien syftar att undersöka. De utvalda 
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personerna tackade ja efter förfrågan via telefon eller mail. Beroende på storlek av kommun 

hade respondenterna KLOK-stödet som en större eller mindre del i sina arbetsuppgifter. 

Respondenterna i studien var både män och kvinnor. Respondenterna fick ingen ersättning för 

deras medverkan men garanterades anonymitet. 

 

Trost (2010) menar på att i kvalitativa studier är det vanligtvis ointressant med ett statistiskt 

representativt urval. I flesta fall vill forskare ha en så stor variation av människor som möjligt. 

Inom urvalet ska det finnas variation utan att allt för många kan ses som extrema eller 

avvikande, urvalet ska vara heterogent (Trost, 2010). 

 

För att de olika kommunernas och respondenternas identiteter skulle hållas anonyma 

benämndes de som kommun 1 till 15. Respondenterna benämndes efter deras respektive 

kommun, till exempel “... så svarade respondenten för kommun 3”. För att slumpmässigt ge 

kommunerna sina respektive siffror, valde vi att dra lott genom att lägga en lapp med varje 

kommuns namn på i en skål. Den första kommunen som drogs fick siffran 1, den andra 

kommunen siffran 2 och så vidare tills varje kommun fått en siffra var.   

För ett heltäckande resultat och att undvika bortfall valdes samtliga 15 kommuner i 

Västerbottens län som vi nämnde ovan. Kommunerna studien har behandlat är: Bjurholm, 

Dorotea, Lycksele, Malå, Nordmaling, Norsjö, Robertsfors, Skellefteå, Sorsele, Storuman, 

Umeå, Vilhelmina, Vindeln, Vännäs och Åsele utgör de 15 kommuner som bildar 

Västerbottens län. Enligt statistiska centralbyrån [SCB] bor det år 2013, 260 217 invånare i 

länet varav 58 441 av dessa är i åldrarna 7-24 (SCB, 2013). 

Datainsamling 

Denna studie baserades på två olika informationskällor. Den största och mest centrala 

informationskällan var intervju med en respondent från respektive kommun i Västerbottens 

län, med KLOK-stödet som ansvarsområde. Den andra informationskällan var styrdokument 

som förklarade hur KLOK-stödet såg ut i respektive kommun. Dokumenten användes för att 

få lärdom om hur KLOK-stödet ser ut i länet. 

 

För att svara på studiens frågeställningar och syfte användes intervju som metod. Intervju som 

forskningsmetod har målet att skapa fakta och kunskap. Intervjuerna var samtal med både en 

viss struktur och ett syfte, där intervjuaren introducerade samtalets ämne. En 

forskningsintervju är inget samtal mellan två likgiltiga parter utan vi som författare 



18 
 

kontrollerade situationen (Kvale& Brinkmann, 2009). Intervju som metod hade därför stor 

fördel då det gällde flexibiliteten, där vi som författare gavs möjlighet att ställa följdfrågor för 

att gå djupare in i samtalet. Metoden gav information som skulle vara omöjlig att få via till 

exempel en enkät. Respondenterna gavs enligt Bell (2006) en viss frihet att prata kring det 

som var viktigt for honom eller henne, men vi följde en viss struktur för att säkerställa att 

syftet skulle besvaras. 

Intervjuguide 

Intervjuguiden var utformad för att kunna ha öppnare frågor men även några lättare och 

stängda. Den konstruerades efter den information som fanns i vår studies bakgrund och alla 

kommuners styrdokument som granskats, styrdokumenten var offentliga handlingar som 

hämtades från alla kommuners respektive hemsidor. Dokumenten gav en tydligare bild över 

hur KLOK-stödet såg ut i länet. På grund av antalet kommuner fick vi lägga tid på att göra en 

effektiv intervjuguide, som inkluderade alla de frågor vi ville få svar på. Detta i respekt för 

den tid vi hade på oss att genomföra studien. Enligt Bell (2006) hamnar de flesta intervjuer 

mellan en helt strukturerad och en ostrukturerad, detta gäller även denna intervjuguide. I 

intervjuguiden lämnades en viss frihet till respondenten att prata kring det som var viktigt för 

honom eller henne, men det fanns även en viss struktur för att ge en garanti att alla teman 

skulle besvaras. 

Procedur 

I studien, har som tidigare nämnt, samtliga 15 kommuner i Västerbottens län medverkat. Det 

gjordes för att få en tydlig bild av hur det ser ut med KLOK-stödet i Västerbottens län, och 

inte gå miste om eventuella resultat ifall inte samtliga medverkat. Styrdokumenten från 

kommunerna granskades och analyserades först och främst, för att kunna få en överblick hur 

det ser ut i länet. Tjänstemän valdes för att de arbetade med stödet på daglig basis för att vi 

inte ville att det skulle bli för politiskt, det med tanke på att alla kommuner inte har samma 

politiska synsätt eller styre. Samtliga respondenter kontaktades först via mail och sedan per 

telefon. Detta tillvägagångssätt för att respondenterna skulle känna sig trygga började vi med 

att skicka ett mail och lät de själva få bestämma tid, för att respondenterna inte skulle känna 

sig pressade på att vara med och även för att respondenten ska känna att de har möjligheten att 

välja en plats som passar dem för att öka tryggheten. I Jan Trost (2010) kvalitativa intervjuer 

förklarar han att miljön för intervjun ska vara trygg och ostörd. Detta för att ingen yttre faktor 

ska kunna påverka men också att intervjupersonen ska känna ett lugn under intervjun. Alla 
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intervjuer var över telefon, detta av geografiska skäl men även också ett önskemål av vissa 

kommuner långt ifrån Umeå. 

 

I Trost (2010) förklarar författaren att vikten av två personer som intervjuar kan vara både 

negativ som positiv. Det positiva är att man kan komplettera varandra under intervjuns gång, 

det negativa kan vara att respondenten kan känna sig pressad när det är två personer som 

ställer frågorna. Med detta som kunskap beslöts att eftersom alla intervjuer skedde per telefon 

var det en person som ställde frågorna. 

 

När kontakt per telefon tagits med respondenten beslutade vi oss, innan samtalet för att den 

person som hade tagit kontakt med respondenten skulle vara den som sedan utförde intervjun. 

Detta för att inte skapa någon förvirring för respondenten vid intervjutillfället. Personen som 

inte ställde frågorna skötte inspelningen och antecknade vid sidan av. Grupprum på 

universitetet bokades för intervjutillfälle eller i ett avlägset rum på idrottsförbundet för att inte 

påverkas av yttre faktorer. Det blev intervjuguiden som fick bestämde tiden. Efter att alla 

intervjuer genomförts konstaterades det att tiden per intervju blev mellan 8 till 20 minuter. 

Databearbetning 

Det första data som samlades in var alla Västerbottens kommuners styrdokument som berörde 

hanteringen av KLOK-stödet. Styrdokumenten hämtades via kommunernas respektive 

hemsidor. Dessa styrdokument granskades noggrant, metoden för det var 

meningskoncentrering. Meningskoncentrering är en metod som Brinkmann &Kvale (2009) 

delar upp i fem olika steg. Det första steget var att läsa igenom transkriberingarna för att få en 

helhetsbild av vad respondenterna svarade. Det andra steget var att ta ut de naturliga 

meningsenheterna från texten som de uttrycks i transkriberingarna av respondenterna. Det 

tredje steget var att skriva upp de återkommande teman som fanns i transkriberingarna. I det 

fjärde steget frågade vi de teman vi hittat i transkriberingarna hur de kunde svara på studiens 

syfte och frågeställningar. Det femte steget var att knyta ihop hela intervjuns centrala, icke 

överflödiga teman samman som förklarade helheten. Där efter lagrades dokumenten i en fil. 

Detta för att vi skulle kunna gå tillbaka och titta i dokumenten senare under studiens gång. 

Det data som samlades in via våra intervjuer transkriberades. För att underlätta för oss 

författare skrevs transkriberingarna ut på papper för att läsas igenom ordentligt. Innan vi 

började läsa igenom transkriberingarna beslutade vi oss för att använda meningskoncentrering 

som metod för analyseringen av den insamlade data. 
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Forskningsetiska principer 

Vår studie värnade om respondenternas rätt att vara anonyma och för att inte överskrida detta, 

användesVetenskapsrådets individskyddskrav som innefattar fyra forskningsetiska principer. 

Dessa principer är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 1990). 

 

Informationskravet följdes då de aktuella respondenterna informerades om studiens 

ämnesområde och syfte. Det klargjordes vad respondenternas roll i studien var och vilka 

villkor som fanns för deras medverkan. Vi upplyste tidigt för respondenterna att deras 

medverkan var frivillig och att de när som helst fick avsäga sig den. 

 

Samtyckeskravet innebar att alla respondenter i denna studie gav sitt samtycke till att 

medverka, att intervjun spelades in och att vi fick analysera de resultat som deras medverkan 

gav oss. 

 

Konfidentialitetskravet gav oss som författare skyldigheten att hålla alla uppgifter och all 

information som kunde äventyra respondentens anonymitet hemlig. Allt detta förvarades så 

säkert som möjligt. En funktion användes där åtkomsten till filerna var lösenordskyddade. 

 

Nyttjandekravet gavs till respondenterna genom information om att alla uppgifter och all data 

som samlats in endast skulle användas av oss författare, i denna studie och följa dess syfte. 

Resultat 

Dessa resultat kommer att redovisas genom fyra teman, syftets frågeställningar  

kommer att svaras på kronologiskt under våra teman. Första frågeställningen till  

första temat, andra frågeställningen till andra temat och den tredje frågeställningen till  

tredje och fjärde temat. En kommun delar idag inte ut något KLOK-stöd vilket gör att vi i 

detta resultat kommer att bortse från denna kommun när vi pratar om KLOK-stödet specifikt. 

Vi kommer däremot att räkna med den när vi tar upp andra stödformer, lokaler, och då vi tar 

upp utveckling. 

Kriterier/Villkor 

Varje kommun i Västerbotten har ett eget styrdokument eller reglemente som redogör 

reglerna för hur en förening skall förhålla sig för att bli bidragsberättigad. Idag är det 14 av 15 
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kommuner i Västerbotten som delar ut KLOK-stödet, den kommun som inte delar ut stödet 

har helt enkelt inga kriterier eller regler. Överlag finns det inte särskild många kriterier för att 

man ska kunna ta del av stödet. Vissa kommuner kan bara ha exempel fyra kriterier medan 

andra kan ha betydeligt fler. De kriterier som finns i Västerbottens län är: 

 

 Syftar till att främja barn- och ungdomsverksamhet 

 Ett visst antal deltagare per sammankomst 

 En åldersintervall 

 Specifik längd på aktiviteten 

 Vara en godkänd föreningen av en riksorganisation 

 Gynna den enskilde kommuninvånaren genom aktiviteter eller annat inom föreningen 

 Ha stadgar och en styrelse 

 Verksamma i kommunen 

 Organisationsnummer 

 Öppen för alla  

 

Flera av dessa kriterier går ihop med varandra, men de kan vara så att en kommun har bara 

som kritere att den ska vara öppen för alla och vara verksam i kommunen. Medans en annan 

kommun enbart har att den ska vara godkänd av RF. Att tillägga här är att några av 

kommunerna var väldigt tydliga vilka kriterier som finns medans några andra inte visste vilka 

som fanns eller var osäkra. Till dom osäkra har man utgått från vad som står i denna 

kommuns styrdokument. Tittar man närmare på dessa kriterer ser man att resultatet visar på 

att det finns fyra stycken grundkriterier som samtliga kommuner på något sett har valt en eller 

flera att använda sig av. Dessa kriterier är: Att stödet ska syfta till att främja barn- och 

ungdomsverksamhet, ett visst antal deltagare per sammankomst, en åldersintervall och en 

specifik längd på aktiviteten. 
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Figur 2: Visar hur många kommuner som använder sig av de vanligaste kriterierna/villkoren. 

 

Den första kriterien som alla kommuner har är att stödet ska leda till att underhålla barn- och 

ungdomsverksamhet. Det innebär att stödet ska vara ett ekonomiskt hjälpmedel för att främja 

barn- och ungdomsverksamhet inom kommunen. På vilket sätt de bidrar till en förening kan 

vara olika, en förening kan ha en god ekonomi och därför väljer att lägga pengarna på 

utveckling av barn- och ungdomsverksamhet medans en annan ser de som ett ekonomiskt 

bidrag till att deras barn- och ungdomsverksamhet överlever. Kriteriet från kommunens sida 

är att pengarna ska användas till barn- och ungdomsverksamheten på ett eller annat sett. Detta 

är som beskrivet ovan en kriterie som alla kommuner har. Vissa kommuner har det inskrivet i 

sitt styrdokument, andra kommuner har nämnt det under intervjuerna. KLOK-stödet ska leda 

till ett aktivt ungdomsliv för invånarna i respektive kommun. Kommun 12 säger: “jaaaa... i 

huvudsak ska det stimulera eller stödja idrottande verksamhet för ungdomar…”. 

Respondenten för kommun 11 säger: “vi har inte några regler på vad de ska leda till utan vi 

har några villkor mer än att du ska vara ansluten till RF och att du ska vara godkänd och ha 

ett statligt godkänd för att kunna få bidrag till ungdomsverksamhet”, i styrdokumentet från 

kommun 11, står det att föreningen måste arbeta aktivt för att främja ungdomsverksamheten i 

kommunen. 
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Nio av 15 kommuner (kommun 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 13 och 14) nämner i intervjuerna att de 

använt sig av RFs riktlinjer då de fastställt sina egna kriterier för att föreningar skall få ta del 

av KLOK-stödet. Respondenten för kommun 5 uttrycker: “Men det är ju för att förenkla mest 

för föreningslivet i stort för medparten som söker aktivitetsstöd är ju idrottsföreningar och då 

är det ju bra om kommunens stöd är likvärdigt som RFs regelverk”. Fler respondenter från 

andra kommuner nämner ett liknande tänkesätt som kommun 5, de anser att det skall vara 

enkelt för föreningarna att söka KLOK-stödet då en stor del av föreningarna är 

idrottsföreningar vilka i sin tur även söker SLOK-stödet. Av dessa nio är kommun 1, 8, 9 och 

14 snabba med att klart och tydligt svara ja på frågan om de grundar sina kriterier på RFs 

regelverk. Respondenten för kommun 9 menar på att de följer RF men att deras version är 

gammal, ouppdaterad och inte konsekvent, Respondenten säger: 

 

“jag ser på hemsidan att det egentligen är lite kluvet, för att det står att det ska vara 

minst fem deltagare exklusive ledare men en aktivitet ska ha minst tre deltagare så 

redan där faller det någonstans, den är inte konsekvent”. 

 

Alla 14 kommuner som delar ut KLOK-stödet har samma eller likartade villkor när det 

kommer till sammankomsten och dess utformning. En sammankomst ska pågå i en timme och 

måste vara ledarledd av en person som yngst är 13 år. Antalet barn eller ungdomar som deltar 

per sammankomst varierar mellan 3 och 10 stycken för att sammankomsten ska räknas som 

en aktivitet. Något man inte får göra vid en sammankomst är att dela upp gruppen till två 

grupper på 10 per grupp för att få mer pengar. Det är endast kommun 3, 4, 7, 9, och 13 som 

har ett större antal deltagare än tre. 

 

Hälften av kommunerna har satt en åldersintervall mellan sju till 20 år (kommun 2, 5, 6, 8, 9, 

11 och 14) för vad som anses vara en bidragsberättigad deltagare, resterande kommuner har 

olika kombinationer mellan åldrarna fyra till 25. Ingen kommun har en mindre åldersintervall 

än sju till 20. Respondenten för kommun 8 resonerar att kommunen bör följa RF för att på så 

sätt underlätta det administrativa arbetet för föreningarna: 

 

“ja det gör den, men jag vet att föreningarna vill att vi ska höja det till 25… och… 

kommer RF att ändra till 7-25, vilken jag tror de kommer göra eftersom deras 

idrottslyftet bygger på 7-25 så varför ska vi inte ändra de andra till 7-25 det finns 

liksom ingen logik att inte ändra”. 
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Figur 3: Förklarar vilka åldersintervaller som finns inom länet och hur många kommuner 

som har de olika intervallerna. 

 

Respondenten från kommun 10 belyser att de har, i motsats till kommun 8 sett till sina egna 

kommuninvånare och fastställt att det finns ett högt antal föreningsaktiva individer mellan 20 

och 25 år. För att kunna stimulera dessa individer ligger deras åldersintervall från sju till 25 

år. Under det senaste två åren har kommun 5 bedrivit en bidragsutredning, där har tankarna 

gått kring att sänka den lägre gränsen av KLOK-stödets åldersintervall. Sänkningen skulle 

enligt respondenten ta hänsyn till idrotter där utövare startar i tidig ålder, exempelvis simning 

och gymnastik. Däremot påpekar respondenten att det finns en risk med att sänka stödets 

ålder, respondenten säger: “vi har spekulerat om man skulle sänka men då ser vi ju som att... 

det kan skapa en hets att man börjar förtidigt med verksamhet”. 

Handikappidrottsföreningarna har i majoriteten av kommunerna ingen övre åldersgräns att ta 

hänsyn till. 

 

Fyra av 14 kommuner beskriver att de har en uttalad drogpolicy i sitt styrdokument eller i 

intervjun som ett tydligt kriterie för att föreningarna skall få ta del av stödet. Vissa kommuner 

nämner inte detta alls, medan andra kommuner vill påpeka att föreningarna får en större 

summa om de har en drogpolicy. Kommun 3 säger: ”att man gett de som har en drog och 
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ledarskapspolicy ett högre bidrag...”. Just denna kommun har en markant ökning på summa 

till föreningarna, om de har en drogpolicy. 

 

När Kommun 1 är inne på att prata om vad de betyder för föreningen om vad en höjning 

skulle innebära uttrycker personen sig så här: “ jag bråkar ju med politikerna för jag vill ha 

en lite högre budget för det betyder så jävla mycket för orten“. Kommun 2 och 5 nämner att 

deras kriterier funnits en längre period och att det fastställdes innan de fick ansvaret för 

KLOK-stödet. Dessa två respondenter har dock, på ett eller annat sätt vetskapen om att 

kriterierna grundar sig på RF. Två av 15 kommuner (kommun 7 och 11) svarar på samma 

fråga, att de inte kan ge ett svar på vad kriterierna grundas på. Respondenten för kommun 7 

säger: “ja du… de var en bra fråga... de har jag inte riktigt satt mig in i… vad ska jag svara 

där... men… jag kan tyvärr inte svara på den fråga för jag vet inte det... hur de har kommit 

till eller vad som har varit grunden när de har kommit fram till de här”. 

 

Endast respondenten för kommun 3 svarar att de inte utgått från RF vid fastställandet av sina 

kriterier. Respondenten menar på att RF har ett annat betalningssätt och att RF ger stöd per 

deltagare, i motsats till kommun 3 och dess egna stöd som ger stödet per aktivitet. 

Resurser 

Tabell 1:1 Redovisar kommunernas aktivitetsbudget och summor i utbetalning av KLOK-

stödet. 

 

 

Aktivitetsbudget Summa per deltagare Summa per 

sammankomst 

Kommun 1 (60-70 000 kr) Endast per sammankomst 25 kr 

Kommun 2 38 000 kr Endast per sammankomst 50 kr 

Kommun 3 (100 000 kr) Endast per sammankomst 20/40 kr, (40 

kr om man 

har 

drogpolicy) 

Kommun 4 300 000 kr Endast per sammankomst 50 kr 
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Kommun 5 14 500 000 kr 13 (max 30 deltagare) - 

Kommun 6 (120 000 kr) 50 (max 30 deltagare) - 

Kommun 7 50 000 kr Endast per sammankomst 40 kr 

Kommun 8 5 200 000 kr (10-11) Endast per 

deltagare 

Kommun 9 120 000 kr Ej svar 30 kr 

Kommun 

10 

70 000 kr Endast per sammankomst 24 kr 

Kommun 

11 

275 500 kr Endast sammankomst 10 kr 

Kommun 

12 

(400 000 kr) ej bara KLOK 10 50 kr 

Kommun 

13 

700 000 kr 2 75 kr 

Kommun 

14 

(50 000 kr) budget… i år 38 600 

kr 

2 15 kr 

 

Resurserna för de olika kommunerna är olika och därav också budgeteringen för 

aktivitetsstödet. En del av kommunerna kan inte uppge vilka summor de delar ut i 

aktivitetsstöd, medan andra kommuner har klar och tydlig koll på vilka pengar som går ut. För 

att illustera storlekens skillnad mellan kommunerna så finns den minsta budgeten hos 

kommun 1. Av det vi kunde få redan på från intervjun och styrdokumentet så var budgeten för 

alla kommunens bidrag år 2013 på 60 till 70 000 kr. Respondenten för kommun 1 trycker då 

även på att det största delen av budgeten går till anläggningsbidraget och säger: “Det mesta 

stödet går till lokala anläggningsbidraget men det är ju inte bara till idrottsföreningar“. 

Något som samtliga kommuner har är någon form av stöd till anläggningar eller lokaler. 

Majoriteten av kommunerna har bidrag som föreningarna kan söka för lokaler, i flera fall 

finns även någon form av driftbidrag att söka. Flera tar upp detta i intervjun när de berättar 
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om deras resurser. Ett fåtal tar aldrig upp lokalerna eller säger rakt ut att de inte har 

subventionerade anläggningshyror i intervjuerna. Men då finns dessa att hitta i deras 

styrdokument som visar på att det ändå finns ett sådant stöd i kommunerna. Den största 

avsatta summan för KLOK-stödet är kommun 5 som avsätter 14.5 miljoner kr per år, där går 

12 miljoner kr till idrotten. 

 

7 av 14 kommuner har en avsatt summa i bidragsbudgeten på mellan 60 000 kr till 120 000 kr 

per år, flera av dessa kan dock inte svara exakt på hur mycket som går till KLOK-stödet. Inget 

styrdokument kan heller svara på hur mycket de delar ut per år i KLOK-stöd. Detta förklaras 

att eftersom budget ser olika ut från år till år är det inget som är fastslaget. Resterande sju 

kommuner har en bidragsbudget mellan 300 000 kr och 14,5 miljoner kr. Alla kommuner har 

inte utbetalning för både sammankomst och deltagare. Det är 10 av 14 kommuner (kommun 

1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, och 12) som endast delar ut per sammankomst eller per aktivitet, 

som en del kommuner benämner det. Summorna för sammankomster varierar mellan 

kommunerna från 20 till 50 kr. En av dessa kommuner kan inte uppge vilken summa de har 

och det framgår inte heller i styrdokumentet. Kommunen resonerar så att de delar ut vad de 

har möjlighet till. Respondenten i kommun 12 säger: ”de är inte så att vi säger en summa sen 

får man den utan det beror på hur mycket vi får ut... sen är det så att vi har inte så många 

som är bidragsberättiga till aktivitetsstödet“. Respondenten pratar ofta runt frågorna och 

återkommer ofta till att de delar ut vad de kan men att respondenten inte riktigt vet vilka 

summor det handlar om. 

 

Två av 14 kommuner (kommun 13 och 14) delar ut till både deltagare och sammankomst. 

Summorna för dessa två är, 75 kr per sammankomst plus 2 kr per deltagare i kommun 13 och 

15 kr per sammankomst plus 2 kr per deltagare i kommun 14. Kommun 13, som har 75 kr per 

sammankomst resonerar som följer när de gäller valet av summa på sammankomst och 

deltagare: 

 

Vi har ju inte haft det här med 2kronan tidigare, det införde vi ju faktiskt 2011. 

Dessförinnan har vi haft den här 75 kronan, tämligen... ja ett antal år tillbaka i tiden. 

Vi tyckte att... eller vi har haft velat få flera aktiviteter, det är ju naturligtvis en av 

målsättningarna våra. Och till de så la vi till den här 2 kronan, vi hade alltså pengar 

så vi kunde göra det. Det är egentligen... bottnar sig i att vi tog bort en annan 

bidragsform som vi tycker var fullständigt död. Man fick alltså pengarna per aktiv 
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medlem, och det ger inga aktiviteter. Det är ju bara någon som kunde vara duktig på 

att skrapa ihop medlemmar så får man mera pengar. Det tog vi bort och la på 

aktivitetsstödet istället, 

 

De sista två (kommun 5 och 8) delar bara ut till deltagare. Summorna för de två kommunerna 

är 13 kr i kommun 5 och 10-11 kr per i kommun 8. En av dessa kommuner berättar att 

anledningen till att de har valt att ta bort sammankomster är: “vi hade en bidragsutredning för 

ett par år sedan... det var så att idrotten har en tendens att ibland dela upp sina grupper... sin 

träningsgrupp i flera gruppen... och för att få sammankomstpengen så där har beslutade 

politikerna där gör vi så att de får per deltagare..”. Personen berättar att det är politiskt styrt 

om hur de ska dela ut men förklarar att detta kändes bra för kommunen. Hur kommunerna har 

fördelat ansvaret för KLOK-stödets administrering är väldigt olika från kommun till kommun. 

De större kommunerna har mer resurser och kan därför anställa flera som har ett delat ansvar 

för KLOK-stödet i kommunen. Dessa kommuner ger tydliga svar på vad de har för 

arbetsuppgifter. Sett över alla intervjuer har de som har ett delat ansvar givit, mer 

uttömmande svar generellt än de mindre kommunerna som har mindre resurser och mindre 

personal. Kommun 11 har en bidragsbudget på ungefär 275 500 kr och den ansvarige 

personen förklara att detta ansvar är något som av en slump har tilldelats till denne. 

Respondenten berättar: “Jag jobbar inte med detta som huvuduppgift utan det ligger på mitt 

bord av en slump”. Detta visar på tecken att kommunerna inte prioriterar KLOK-stödet. Ett 

annat tecken på brist är att en del kommuner inte ens har avdelningar som ska behandla 

föreningsfrågor. På en fråga om utveckling svarar respondenten för kommun 11 följande: 

“jag ska ju tillägga att vi har ju ingen fritidförvaltning, vi har ingen som jobbar med 

föreningsfrågor och det är ju lite synd”. I en annan kommun har den ansvarige respondenten 

en tjänst där personen delvis är anställd på 60 % på en tjänst och 40 % mot kultur och 

fritidsfrågor. Denna respondent har en pott på ungefär 400 000 kr att hantera och som utgår 

till bidragen. 

 

Majoriteten av alla kommuner nämner någon gång under intervjun att budgeten för bidrag och 

stöd till föreningarna är skral, att nedskärningar är på gång eller att de skulle behöva mer 

pengar. Kommun 11 har en stor KLOK-stödsbudget säger följande i slutet av vår intervju: “vi 

har fått i uppdrag att skära ner motsvarande tio procent. De är ungefär 400 000 kr”. Det är 

alltså av den totala budgeten för bidrag i deras kommun. Kommun 1 har vid upprepade gånger 

under intervjun påpekat att ekonomin är skral och att de behöver med pengar. Respondenten 
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förklara de som att han har bråkat på politikerna för att kunna få loss mer pengar. På frågan 

om utveckling i kommunen säger respondenten: ”... 6 eller 7 år, förut hade vi en budget på 

700 tusen bara på bidragen. Nu är vi nere på 350-400...”. Det är en nedskärning på nästan 

hälften av bidragsbudgeten på bara 6-7 år. Detta trots att respondenten förklarar att flera 

sektioner inom idrotten har fått ett uppsving de senaste åren. Respondenten uttrycker sig 

bittert över nedskärningen. 

Utvärdering 

Utvärdering av KLOK-stödet i Västerbottens kommuner är ett begrepp som anses, av vissa 

vara ett viktigt verktyg medan vissa inte håller med. Sex kommuner (kommun 3, 6, 7, 9, 11, 

14) utvärderar inte sitt KLOK-stöd, en del av dessa anser inte att det är nödvändigt och en 

annan del av kommunerna nämner att det inte är något de känner till. Kommun 6 uttrycker sig 

på frågan om just de utvärderar KLOK-stödet: “eeeh... de är ingenting som jag känner till… 

nej de tror jag inte att vi har gjort”. Respondenten för kommun 9 svarar också på samma 

fråga, att kommunen varit väldigt dåliga på att utvärdera och att det inte är något de gör. 

Merparten av kommunerna (nio av 15) använder däremot utvärdering som en del i sitt 

bidragsarbete. Kommun 2, 8, 12 och 13 är väldigt tydliga med att de utvärderar och att de har 

effektiva sätt att genomföra dessa. Kommun 13 beskriver det så, att de har en god dialog med 

föreningslivet och under de föreningsträffar som anordnas ges möjligheten för föreningarna 

att säga sitt angående KLOK-stödet. 3 kommuner (1, 4 och 5) beskriver att de utvärderar 

KLOK-stödet men menar då de aktiviteter och summor som de genererar. Kommun 4 

beskriver: 

 

Ja alltså... vi följer ju upp och har ju en... årligen att vi ser hur många aktiviteter, hur 

mycket pengar det är och riktigt följer upp. Och det är kanske en 10-12 olika 

bidragsformer som vi har. Och då ser vi hur mycket det nyttjar. 

 

Kommun 2 visar på en utvärderingsmetod som skiljer sig från de övriga. Respondenten 

berättar att de utvärderar föreningslivet via enkät som delas ut till föreningarna årligen. 

 

KLOK-stödet och dess användning ute i föreningen kontrolleras i de flesta av Västerbottens 

kommuner, däremot skiljer sig utförandet och tanken bakom kontrollen en del. 12 kommuner 

(kommun 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 och 15) anser sig kontrollera KLOK-stödet, men 

det är den omfattning de anger som skiljer sig dem emellan. Respondenten för kommun 2 
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beskriver att antalet kontroller varierar men att respondenten i alla fall är ute i föreningarna 

några gånger varje termin: “Det varierar, det... nån gång varje termin så är jag ute och gör 

kontroller”. Kommun 14, på frågan om de kontrollerar sitt KLOK-stöd uttrycker sig på 

följande sätt: 

 

jo som jag sa tidigare så tar jag tre stycken. Jag kör alla som får aktivitetsbidrag, 

anläggningsbidrag och lokalbidrag i en bingosnurra och tar ut tre... I juni varje år 

drar jag ut tre och så går jag in och begär en ekonomisk analys och en 

verksamhetsplan och hur de ser på verksamheten i två år framöver. 

 

Tre av dessa 12 arbetar utifrån så kallade “stickprov” för att gå in och kontrollera KLOK-

stödets användning. En kommun nämner att det görs årligen, sporadiskt som kan variera lite 

från år till år. Kommun 6 beskriver att de begär in aktivitetskorten från föreningarna vid sina 

stickprov. Den tredje av dessa kommuner menar på att de endast använder sig av stickprov då 

det uppstår en misstanke om att något inte stämmer. 

 

Kommun 5 och 13 anser att deras datasystem, som hanterar aktivitetskorten som varje 

förening redovisar sin verksamhet genom, har en kontrollerande roll. Respondenten från 

kommun 5 uttrycker: “Så det är ju en kontroll per automatik i datasystemet, så de kan man 

säga att alla som lämnar in, kontrolleras då”. Respondenten fortsätter och beskriver att de 

kan kontrollera mot kommunens lokalbokning i fall de anser att någon förenings redovisning 

ser ovanlig ut. Respondenten förklarar: 

 

Sen kan vi ju även se att vi tänker, oj den här föreningen har gjort ett otroligt stort 

uppsving när det gäller aktivitetsstödet eller att dom har fått många fler aktiviteter, då 

kan vi ju gå in och kolla vad det beror på. Har dom så här mycket mer aktiviteter eller 

har dom, har det blivit nått galet?! Har dom bokat för mycket... …det här är ju sånna 

kontroller som vi måste göra från... alltså revitionsöversyn och sådär. Då krävs det att 

vi gör kontroller och uppföljningar av de bidrag vi delar ut. 

 

Två kommuner i Västerbotten berättar att de inte tar hänsyn till pengarna som föreningarna 

får genom KLOK-stödet. De gör kontroller på att verksamheten gör sitt, men inte vad 

pengarna själva genererar. Respondenten för kommun 8 resonerar så att: 
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… men aktivitetstödspengen den kan inte vi lägga oss i hur dem använder egentligen… 

om jag ska vara ärlig. Hur ska vi kunna lägga oss i vad föreningen gör med sin peng. 

Däremot om jag tittar på hur fotbollsplaner och sånt och… Ee ja om dom... skidspår 

och att sånt om dom är uppkörd. Är dom inte uppkörd så får de inga pengar… 

 

Kommun 11 resonerar på ett liknande sätt och uttrycker följande: “nej vi kontrollerar ju inte 

vad de har gjort med bidraget men vi vill ha en verksamhetsberättelse en gång per år, vi sitter 

inte och värderar om jaha har ni gjort eller de? . Det gör vi inte utan vi vill se att de är en 

aktiv förening, alltså en verksam förening”. 

 

Till sist beskriver kommun 7 att kontroller ute i föreningen inte är något som är nödvändigt: 

jaaeaeaea… alltså jag det är om man tar emot… för jag har gått igenom dem ganska 

ordentligt och sen de också såhär att vi är en liten kommun... man har ganska stor koll på hur 

de fungerar... … ja för de är ganska enkelt att veta hur de sköter sina aktiviteter och att de 

sköter läget eller hee känns ganska lätt att ha koll tack vare att man är en liten kommun. 

Utveckla idrottsföreningslivet 

På frågan om hur kommunen ser på utvecklingen av idrottsföreningslivet i just deras kommun 

har svaren från respondenterna varierat. Det är allt från, som kommun 11 svarar: “vi har väl 

inte så mycket tankar” till kommun 14 som har en tydlig plan för hur de ska arbeta för de 

nyanlända svenskarna med att få in dem i idrottsföreningslivet. De arbetar mot att berika 

idrottslivet i deras kommun. Dessa två kommuner är, sett till folkmängd och area väldigt lika 

varandra. 

 

Tre av de 14 kommunerna som delar ut KLOK-stödet ser att ledarna är en central del i 

utvecklingen för idrottsföreningslivet. Kommun 1 uttrycker följande: ”sätta in en stöt så att 

säga och måste använda alla resurser vi har för att få hit ledare,”. Personen upplever det 

som svårt att få hit ledare och vill satsa på en ledarskapsutbildning i framtiden. Personen 

menar att det är någon ledare som måste visa hur man ska göra för att det ska gå framåt, och 

att det är svårare när alla föreningar är ideella. 

 

Sex av 15 kommuner i Västerbotten har i någon form en allmän målsättning för kommunens 

alla bidrag. Det är bara några få som har en uttalad målsättning för vad just KLOK-stödet ska 

leda till. Efter att ha frågat alla kommuner hur stor del av utvecklingen av idrottsföreningslivet 
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KLOK-stödet är i deras kommun, kan ingen svara på till vilken vikt det faktiskt har. Något 

som de också alla har gemensamt är att ingen av dem anser att KLOK-stödet bidrar till 

utveckling av idrottsföreningslivet. Majoriteten svarar att det är ett stöd som leder till att 

bibehålla eller för vidmakthållandet av föreningen. Kommun 12 säger: “… jag tror möjligtvis 

att stödet bidrar till vidmakthållande men… inte till utveckling…”. Detta är bara ett av många 

exempel av svar som framkom under intervjuerna. Respondenten vill gärna tala om att de mer 

än gärna delar ut större summor till föreningarna, men att det inte går. Personen poängterar att 

man måste försöka ha ett fungerande idrottsföreningsliv för att det ska hjälpa ungdomarnas 

egen utveckling i samhället. Kommun 12: 

 

“ja vill ju ge dem så mycket resurser som bara går för jag tycker de är jätte viktigt del 

i ungdomarnas utveckling i samhälle. Man kan hålla dom borta från andra 

oegentligheter om man har ett fungerade idrottsföreningsliv. Så de resurser jag har 

vill jag lägga ut... men totalt är budgeten skral…”. 

 

En av kommunerna har en liten annan syn på utvecklingen av idrottsföreningslivet än vad de 

andra har. Denna kommun ser att det har blivit en nedåtgående trend av klubbar i kommunen. 

Personen använder till och med ord som att det leder mot avveckling i stället för utveckling. 

På frågan om hur kommunen tänker gällnade utvecklingen av föreningslivet svara personen 

följande: 

 

”... Och någonstans tror jag om man tittar på utvecklingen i... utan idrotten i    

Kommunen kanske leder litegrann mot en avveckling, att antalet klubbar minskar 

eller att man börjar gå ihop i tätare formeringar och att få tydligare system med 

farmalag, än vad man haft tidigare. Nu går det inte å... nu börja det komma ner i den 

kritiska massan att det går inte att ha... att stångas om varje person utan idag får man 

titta på individens utveckling och hur individen utvecklas mest som fotbollsspelare till 

exempel... och det har hänt de sista åren, att man kommit till den insikten och det är 

rätt skönt att se att föreningarna, i stället för att kämpa med näbbar och klor börjar 

prata med varandra. Och sen har jag pratat mycket om fotbollen men det är för att 

det är den dominerande sporten.”. 
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Diskussion 

Syftet med denna studie är att belysa de värderingar som ligger till grund för utformningen av 

det kommunala aktivitetsstödet till idrottsföreningar. 

Kriterier 

Under denna studie kan vi konstaterat att 14 av 15 kommuner i Västerbottens län delar idag ut 

ett KLOK-stöd. Av dessa 14 har var och en ett eget styrdokument som visar på hur 

föreningarnas verksamhet ska bedrivas, för att de ska bli bidragsberättiga och vilka stöd som 

ges från kommun till förening. Anledningen till att den kommun som inte delade ut KLOK-

stöd istället har valt att lägga sina resurser helt på att erbjuda föreningarna gratis lokaler. 

Kommunen resonerade att om de betalar för lokalerna, då behöver inte föreningarna få pengar 

för sin verksamhet. Detta var något som var återkommande för flera kommuner, att de ville 

tala om för oss att man lägger mycket pengar på lokaler eller anläggningar. Det är en stor 

kostnad för kommunerna och därför också naturligt att de vill uttrycka sig så. Detta kan 

kopplas till Fahlén & Sjöblom (2008) där de påpekar hur ekonomiskt tungt det är att bedriva 

en anläggning för en förening. Då blir samhällets stöd viktigt för att föreningarna ska kunna 

bedriva sin barn och ungdomsverksamhet. Därför är det viktigt att KLOK-stödet som 

ramfaktor måste fungera. Kommunen bör använda den vetenskapen de redan har, precis som 

Bengt Larsson (2008) säger i sin avhandling att man bör andvända sina nuvarande kunskap 

för att se idrotten som ett samhällfenomen. Att se idrotten som en lärande- och 

utvecklingsmiljö för ungdomar. KLOK-stödet kan vara ett sådant stöd som hjälper till med 

just detta. 

 

Vi kan konstatera att en del kommuner väljer att följa RF och SLOK-stödet för att göra det 

enklare för föreningarna. Andra kommuner har tittar på sina kommuninvånare och 

föreningsaktiva individer och utifrån detta, valt sin intervall för att stimulera de åldersgrupper 

som är aktiva i just deras kommun. En tredjedel av kommunerna beskriver att 

åldersintervallen helt och hållet beror på den budget för KLOK-stöd de har. Det framkommer 

under intervjuerna att det finns en vilja att ge stödet till fler åldersgrupper men budgeten säger 

helt enkelt nej, de får då prioritera. Att det inte finns tillräckligt med pengar är något som är 

svårt att påverka, men att lägga lite mer energi på att se vilka som behöver stödet, inom vilket 

åldersintervall är de som de behövs mest. Stödet är ett ekonomiskt hjälpmedel som skulle 

kunna gynna småbarnsfamiljerna i kommunen. I Inger Eliassons (2009) avhandling förklarar 

hon att föräldrana upplever de som att utan deras engagemang blir det eventuellt inget 
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idrottande för sitt barn, ett mer ordentligt ordnat KLOK-stöd skulle kunna hjälpa till med 

sådant föräldrarna inte hinner med. CMA undersökningen från 2009 visar också på vilken 

ökning det har blivit sedan 2003 och att det blir dyrare desto längre upp i åldrarna 

ungdomarna kommer. 

 

Kriteriet kring det specifika antalet deltagare per sammankomst som lyfts i resultatet, skiljer 

sig mellan två olika grupper av kommuner. Majoriteten anser att tre deltagare per 

sammankomst är lämpligt medan ett mindre antal kommuner anser att det bör vara fler, för att 

en förening ska få stöd för sina aktiviteter. Om kommunen kräver fler deltagare per 

sammankomst kan det bli svårt för vissa föreningar att överleva. Antal deltagare är en kriterie 

som alla kommuner har och ha tre personer verkar vara en siffra som funkar för många, det är 

endast kommun 3, 4, 7, 9, och 13 som har ett större antal deltagare än tre. Intressant med det 

är att dessa kommuner inte tillhör blande de största kommunerna. Det vi menar med det är att 

vi kan inte svara på vilka konsekvenser detta har för de små föreningarna i dessa kommuner. 

Det hade kanske fått mera pengar om de hade haft sin verksamhet i grannkommunen. 

 

Åldersintervallen visar på hur olika kommunerna ser på hur långt ner man ska gå i ålder eller 

tvärtom. Hur ska vi veta vilken av dessa åldersintervaller som är lämpligast. Det kanske kan 

bero på olika sorters idrotter i olika kommuner. Då kan vi och andra sidan fråga oss om fyra-

åringar ens ska idrotta. En annan hypotetisk tanke vi har fått är att om en förändring för 

KLOK-stödet skulle införas om åldersintervallen blev fastslagen till exempel 5-25 år. Vilka 

konsekvenser skulle de få. Hur många hade haft råd att dela ut stödet då när antalet 

bidragsberättigade deltagare ökat, plus att de hade blivit ännu mera jobb för föreningen. En 

hypotetisk tanke men det skulle ändå kunna bli en konsekvens av att man vill utveckla för 

mycket. 

 

En drogpolicy är en del i Västerbottens kommuners bidragsnormer. Fyra kommuner kräver en 

drogpolicy från föreningarna för att de ska få ta del av stödet. Ett antal kommuner har valt att i 

stället ge de föreningar som har en drogpolicy ett högre stöd än de som inte har. Nu är det 

kanske självklart att man ska ha en drogpolicy eftersom det är olagligt med droger, men 

frågan vi har ställd oss efteråt är varför man har från en del kommuners sida valt att fronta 

detta. Har man tidigare haft problem med droger i idrottsföreningslivet i deras kommun. Det 

kanske blev en för känslig fråga för vissa. 

 



35 
 

Som vi tidigare berört angående åldersintervallen, nämner nio av Västerbottens kommuner att 

de använts sig mer eller mindre av RFs riktlinjer vid fastställandet av sina egna kriterier för 

KLOK-stödet. I detta stycke visar vi på att det endast inte är grundkriterien åldersintervallen 

som berört RF. Anledningarna till användningen är olika beroende på vilken kommun vi 

frågar, en del kommuner anser att det är enklast för föreningarna om SLOK- och KLOK-

stödet liknar varandra så mycket som möjligt. De kommuner som nämnde detta tankesätt 

visade även på att en stor del av föreningarna bedrev idrottsverksamhet, vilket gör att de kan 

söka båda stöden. Resterande kommuner var inte lika klara med hur de tänkt när dess kriterier 

fastställts, detta kunde bero på att bidragskriterierna var gamla och inte uppdaterade. Ändå 

kunde en del kommuner visa på likheterna mellan RF och på så sätt anta att de har haft ett 

liknande tankesätt som den större delen av kommunerna. Intressant att veta är att det endast 

var en kommun som dementerade användningen av RF och dess riktlinjer i kommunens. 

Respondenten för den ensamma kommun visade dock på okunskap angående stödet då den 

anledning respondenten nämner har likheter med RF. Att alla kommuner visar på en 

användningsgrad av RFs riktlinjer, vad betyder det egentligen? Är det för att det skulle bli så 

enkelt som möjligt för föreningarna eller är det för att  kommunerna ska få det enkelt för sig. 

Detta är tyvärr något som är återkommande under många indetvjuer att när man pratar om 

kriterna och vad de grundar sig i. Uppfattningen som vi får är att man kan för lite om varför 

man har de kriterier man har och vad de grundas i. En annan tanke är att de känns som att 

många väljer RF:s riktlinjer bara för att det funkar generellt och då verkar de bra. 

Vilka förutsättningar har kommunerna 

Som vi kan konstatera i resultatet finns det är stor skillnad från kommun till kommun i 

Västerbottens län då det kommer till själva budgeten för bidrag. Skillnaden mellan den största 

och minsta budgeten är som bekant 14,5 miljoner kr mot 60-70 000 kr. Det kan ha många 

förklaringar, folkmängd och geografisk plats är två av dessa som i sin tur påverkar antalet av 

aktiva barn och ungdomar och därav bestämmer hur stor en budget behöver vara. Feehan och 

Forrest (2007) beskriver en tendens till att de större och mer attraktiva orterna har ett större 

stöd till föreningslivet på grund av just detta. Det som framkommer i resultatet är att den som 

har större summor till KLOK-stödet, har bättre koll på vad som händer med pengarna. Ett 

exempel på det är kommun 8 som gjort en bidragsutredning, för att se efter vad 

idrottsföreningarna använder pengarna till. Kommunen fick upp ögonen för att föreningarna 

har visat tendenser att dela upp aktiviteterna för att redovisa fler sammankomster. Detta är 

något som kräver resurser till att kunna genomföra. 
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Majoriteten av kommunerna väljer att någon gång under intervjun nämna eller helt berätta om 

att de får dåligt med pengar, eller att budgeten ska skäras ned. Kommun 1 berättar under 

intervjun att på de senaste 6-7 åren har budgeten för alla bidrag till föreningar minskat från 

700 000 kronor, till 350-400 00 kronor. Detta trots att respondenten berättar i början av 

intervjun att de har fått ett uppsving de senaste åren på flera idrottssektioner i kommunen. 

Detta blir intressant då vi i bakgrunden redogör för att stöden till idrottsföreningslivet har 

enligt SOU (2008) stadigt ökat med tiden. Resultatet visar att en del av kommunerna väljer att 

fördela sitt bidrag mot att andra former till exempel mot kostnadsfria lokaler. Å ena sidan 

underlättar det för föreningarna, som enligt Fahlén och Sjöblom (2008) påpekar, har det 

ekonomiskt tungt att driva sin verksamhet. Undersidan av att fördela bidraget på det sättet gör 

att bidraget ej går mot utveckling av barn- och ungdomsverksamheten utan endast till att 

uppehålla verksamheten. Detta är något som resultatet visar på att respondenterna inte alltid 

har, eller har haft med i tanken kring KLOK-stödet. Vi som författare ställer oss frågande till 

detta och varför denna kunskapsbrist finns i kommunerna och idrottsföreningarna. 

 

Ytterligare skillnader som visas i länet är hur kommunerna valt att fördela ansvaret av KLOK-

stödet inom den egna organisationen. Ser vi till de större kommunerna är ansvaret tydligt 

fördelat med flertalet individer som är anställda inom kommunen för att arbeta med 

föreningsfrågor. Till deras försvar har de fler idrottsföreningar att hantera men de arbetar ändå 

med samma sak som i vissa fall, en enda person behöver utföra i en mindre kommun. För att 

understryka hur fördelningen av ansvaret skiljer sig, visade resultatet en kommun med 275 

500 kr i budget för KLOK-stöd och en kommun med en budget på 400 000 kr. Dessa två 

kommuner är ungefär lika stora till folkmängen och ytan. Kommunen med 275 500 kr i 

budget har en person med KLOK-stödet som en liten del av sin arbetsuppgift. Respondenten 

för denna kommun berättade att detta är någon som ligger av en slump på dennes bord och att 

denne i huvudsak arbetar med annan verksamhet. Vi undra hur seriöst ser man på KLOK-

stödet då, om man sätter en sådan person på hanteringen av stödet. Det är stora summor 

pengar som en person knappt har tid att lägga energi på. Vi som författare upplever att, från 

kommunen sida ser naivt på vad stödet kan bidra med och vilken påverkan den har. Som vi 

tidigare har konstaterat så kan detta hjälpa barn- och ungdomsverksamhet som i sin tur gör att 

barnen mår bättre (SOU, 2008:59). Varför vill inte kommunerna undersöka stödets effekt och 

den effektpotential som finns. Vilken effekt får det på idrottsföreningslivet? 
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Utvärdering/kontrollering av stödet 

Det är ungefär hälften av alla kommuner, som ser på vilket sätt KLOK-stödet fungerar och 

vilka effekter de har på sitt idrottsföreningsliv. Tittar vi på dessa sex kommuner ser vi att de 

ser det som en god möjlighet att föra en kontinuerlig dialog med föreningarna. Kommun 13 

beskriver det som att de ger föreningarna en möjlighet att säga sitt angående KLOK-stödet. 

Utvärderingsmetoderna är väldigt olika i länet, en del använder sig av någon form av 

lottodragning när de ska undersöka föreningarna och hur de behandlar stödet. Stickprov är 

även en form som är relativt vanlig bland kommunerna, däremot varierar antalet stickprov 

markant. 

 

Tre kommuner använder sig sporadiskt av “stickprov” för att kontrollera föreningarna i sin 

kommun. Dessa stickprovs omfattning skiljer sig även de bland dessa kommuner, en kommun 

nämner att det görs årligen medan en menar på att dessa stickprov endast används då det 

framkommer en misstanke om att något inte riktigt stämmer. Kontrolleringens omfattning och 

skillnader bland kommunerna gör att vi som författare blir fundersama över hur viktigt 

KLOK-stödet är bland kommunerna. Om en del kommuner inte vet vad som händer med 

pengarna, då kan det bli väldigt svårt att veta vad man ska ta sig till. Detta blir ett problem om 

man vill använda idrotten som en utvecklingsmiljö Bengt Larsson (2008). Det kan också 

finnas naturliga förklaringar till att man inte kan kontrollera och utvärdera, många av 

kommunerna vi har pratat med säger att det inte har små resurser att tillgå. Detta har som 

bekant diskuterats under rubriken “Vilka förutsättningar har kommunerna” i diskussionen. 

 

En kommun använder sig av enkät och två använder sig av ett datasystem för att kontrollera 

siffrorna KLOK-stödet genererar. Det vi som författar frågar oss, när vi har förstått att de 

finns olika metoder är om de måste finns olika metoder, när de har samma grundkriterier. 

Finns resurserna från till exempel SISU att göra en utbildningsinsats, för kommunerna 

angående hur de kan effektivisera stödet och få dem att inse potentialen som finns till att bidra 

till utvecklingen. En annan intressant aspekt kring utvärderingen av stödet, är en kommun 

som har goda resurser men anser att de inte har rätt att kontrollera hur föreningarna använder 

KLOK-stödets pengar. Vilket de har full rätt att göra. Om nu stödet ska gå till barn och 

ungdomsverksamhet, hur vet de då att KLOK-stödets pengar inte går till något helt annat. Vad 

ligger bakom denna tanke att de inte kan styra föreningens KLOK-stödspeng då samma 

kommun väljer att direkt dra tillbaka stödet som respondenten berättar, ifall en förening inte 

har ”spårat” skidspåre, är det inte viktigare att barn och ungdomsverksamheten kan säkerställa 



38 
 

sig om att kommunen värdesätter att pengarna går till rätt saker. En annan tanke vi ställer oss 

är att om man inte kontrollerar och utvärderar sina föreningar hur kan det då komma att 

påverka deras idrottsföreningsliv för barn- och ungdomar. En ännu större fråga är hur 

folkhälsan i deras kommun påverkas, får kommunerna och föreningarna att bli engagerade 

och göra arrangemange kan kommuninvånarana få en känsla av sammanhang och delaktighet 

vilket främjar folkhälsan (Braunerheilm & Andersson, 2007). 

 

Studien visar på att de flesta kommuner i Västerbotten kontrollerar användningen av sitt 

KLOK-stöd, däremot skiljer tanken bakom kontrollerna och dess utförande markant. En del 

kommuner gör grundliga kontroller årligen eller till och med flera gånger per år, men det 

finns även en del kommuner som visar brist på kontrollering av KLOK-stödet. 

 

På frågan vad kommunernas KLOK-stöd ska leda till svarar merparten just detta, de få som 

inte gjorde detta gav några snarlika svar men då vi ser till deras styrdokument så står det att 

föreningar ska arbeta för att främja ungdomsverksamheten inom kommunen. Vi som 

författare får känslan av att det endast är ett fåtal kommuner som kontrollerar ifall bidraget går 

till barn och ungdomsverksamheten, som det i samtliga kommuner är fastslaget. Det är viktigt 

att följa upp stödet då tidigare forskning har pekar på att ekonomiska bidrag till barn- och 

ungdomsidrott ger positiva effekter ur ett folkhälsoperspektiv (SOU, 2008). 

Utveckla idrottsföreningslivet 

Resultatet visar på en markant skillnad gällande kommunernas synsätt på 

idrottsföreningslivet. Detta framkommer på frågan rörande kommunernas tankar kring 

utvecklingen. En respondent visade på att just den kommunen inte har så mycket tankar kring 

utveckling av sitt idrottsföreningsliv och ännu mindre hur KLOK-stödet skulle påverka denna 

utveckling. En annan kommun har en betydligt mer utformad plan för hur detta arbete ska se 

ut. Ett flertal kommuner anser att den centrala delen i en utveckling för dess 

idrottsföreningsliv är ledare. Respondenterna anser att det är svårt att få ledare till sin 

verksamhet och vill därför satsa stora resurser mot ledar och ledarutbildningar. Dessa ledare 

är, i deras syn, de som visar allmänheten hur de ska gå framåt. Som Fahlén (2012) beskriver i 

sin artikel, är det tidskrävande att rekrytera ledare och därför har dessa kommuner valt att 

disponera sitt KLOK-stöd mot dessa ledare. Endast ett fåtal kommuner har en uttalad 

målsättning för KLOK-stödets roll i utvecklingsarbetet och ingen kommun kunde svara på 
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frågan, hur stor del i utvecklingen som KLOK-stödet bidrog med. De flesta beskrev KLOK-

stödet som de hjälpmedel som får föreningarnas verksamhet att vidmakthållas. 

 

En respondent påpekar att de har uppmärksammat en nedåtgående trend av antalet föreningar 

i deras kommun. Avveckling är ett ord som respondenten använder på frågan om 

utvecklingen i deras kommun. Föreningarna minskar i antal samtidigt som de existerande 

föreningarna går ihop med varandra och utformar system med farmalag, i större utsträckning 

än tidigare. Samma respondenten menar på att det i dagsläget får se till individuell utveckling 

i stället för utvecklingen för föreningarna. Han anser att problemet är att föreningarna kan 

börja “stångas” om de aktiva ungdomar som finns i kommunen. Respondenten belyser dock 

att de sett att föreningarna har kommit under fund med detta de senaste åren och har börjat att 

sammarbeta för individens bästa och för att utveckla dessa individer. 

 

Vi som författare ser stor potential i detta KLOK-stöd och menar att det är bristen på kunskap 

hos kommunerna och föreningarna som gör att stödet inte i dagsläget används till fullo. 

Metoddiskussion 

Denna studies resultat baseras på intervjuer, med en tjänsteman från varje kommun och de 

styrdokument som kommunerna har för KLOK-stödet. För att vi inte skulle få ett politiskt 

perspektiv från kommunerna valde vi därför att endast tala med tjänstemännen. Det är också 

dem som har ansvaret och tillhandahåller stödet på daglig basis. Eftersom vi skulle fråga 

kommunerna om deras pengar och hur de tänker på deras utveckling av föreningslivet har vi 

erbjudit alla deltagare att vara anonyma. Detta för att få ett så riktigt svar som möjligt och 

minska möjligheten till att respondenterna väljer att svara det som kanske låter bättre, än det 

som verkligen är sant. Vi ville inte att det skulle begränsa vårt resultat ifall respondenterna 

skulle bli tillbakadragna i sina svar, om de inte blev erbjuda anonymitet. En effekt av detta har 

varit att vi inte kunnat ta med allt material som vi önskat, då vi i vissa fall har valt att avstå 

från vissa resultat då vi möjligtvis kunde avslöja för mycket. Det för att vissa saker de har sagt 

hade kunnat avslöja exakt vilka dessa respondenter är och vilken kommun de representerar. 

Detta är något vi fick fundera över, vad som var bäst för just vår studie. Det är svårt att avgöra 

för oss att i efterhand men de kan ha varit bättre att inte erbjuda anonymitet, ifall vi gjort en 

annan studie. 
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En aspekt som har kunnat påverka resultatet är författarnas erfarenhet av intervjuer. Det är 

något som vi själva också märkt. Jämför vi den första intervjun med den sista kan vi se 

skillnad på längd och på vilket sätt vi formulerar våra följdfrågor. Vi som författare känner att 

erfarenheten ökade gradvis efter varje intervju, att vi helt enkelt blev effektivare i tid och 

innehåll ju fler intervjuer vi gjorde. Detta kan ha ledat till att viss information aldrig kom 

fram. Vi har haft några frågor som har varit centrala för studiens bakgrund till alla men använt 

oss utav olika följdfrågor beroende på de svar vi fick. Det kan leda till att vi fick ett helt annat 

djup i de senare intervjuerna än i de tidigare och resultatets underlag därför blir starkare hos 

de senare. Däremot anser vi inte att vi missat något av det mest relevanta resultatet på grund 

av detta, utan det som missats är i det flesta fall känslor, förklaringar och liknande kring något 

svar på de viktigare frågorna. 

 

Platsen för samtliga intervjuer har varit ett slutet rum, där de inte funnits några yttre 

störningar som kunnat distrahera oss under intervjun. Intervjupersonerna har fått välja vilken 

tid och plats de vill ta telefonsamtalet på. De har bemöts med en positivism att de själva får 

välja när det passar dem bäst. Något vi har haft med i beräkningarna är att svaren vi har fått i 

intervjuerna inte kan tas som att det är vad den kommunen står för till 100 procent. Det kan 

vara svårt att tolka vad de svarar som är deras egen åsikt och vad som kommunen står för. Det 

vi har gjort när vi har varit osäkra är att vi har kollat i den aktuella kommunens styrdokument 

och sett vad den säger, eftersom det är ett formellt dokument som kommunen har 

offentliggjort på sin hemsida. 

Diskussionens slutsats 

Kommunerna pekar på att det är viktigt att barn och ungdomar har möjlighet att delta i 

aktiviteter som stimulerar. En kommun menar även på att ett fungerande föreningsliv håller 

ungdomarna borta från oegentligheter. När detta är en så pass stor kriterie ute hos 

kommunerna, ställer vi oss som författare frågande till hur de verkligen arbetar för att 

säkerställa att KLOK-stödet går just till barn och ungdomsverksamhet. Merparten av 

kommunerna anser att de kontrollerar stödet men det skiljer sig markant, både i tanke och 

handling. Endast sex av 14 kommuner utvärderar bidraget, kommun 1 och 12 har liknande 

resonemang genom att båda kontrollerar bidraget då det uppstår en misstanke om att 

någonting inte stämmer. Det som skiljer dessa två kommuner åt är att på frågan om de 

kontrollerar stödet, anser den ena kommunen att de gör det och den andra anser att de inte gör 

det. Det finns även kommuner som visar på att de inte kontrollerar vad föreningarna gör med 
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pengarna som de får in via stödet. En av dessa kommuner menar på att de inte sitter och 

granskar vad varje förening gjort av dessa pengar utan de begär in verksamhetsberättelser från 

föreningarna. 

 

Att det är så många som inte kan svara på enkla frågor om hur mycket de lägger på KLOK-

stödet. Hur de har resonerat kring utbetalningen av stödet eller vilken tanke de har om 

utveckling av idrottsföreningslivet. Vi har fått för lite information från respondenterna på 

grund av att de vet för lite, när det handlar om flera hundra tusentals kronor. Vår slutsats av 

detta blir att det finns flera kommuner som sköter sig väldigt bra och har tydliga och klara 

målsättningar med stödet, jobbar mot att främja idrottsföreningslivet för barn- och 

ungdomsidrott. Vi får inte heller glömma att det finns vissa eldsjälar i några kommuner som 

gärna vill så mycket men känner att de blir begränsade av politikerna. Samtidigt finns det 

andra som arbetar med samma sak fast bryr sig inte alls i närheten lika mycket. 

 

Ett intressant resultat vi har fått fram är att endast tre kommuner ser att ledare och 

ledarskapsutbildningar är en central del av utvecklingen. Hur kan det se så olika ut från andra 

kommuner? Detta är något som faktiskt fler skulle kunna få hjälp med från SISU. Det skulle 

vara intressant att följa upp detta med att göra en liknande studie men genom att prata med 

idrottsföreningarna om hur de ser på KLOK-stödet. Nu har vi fått bilden av hur kommunerna 

tänker på hur de ska utveckla idrottsföreningslivet i deras kommun med hjälp av KLOK-

stödet. Det skulle vara intressant att se hur idrottsföreningarna tänker kring frågan. En tredje 

studie som också skulle vara intressant att göra är hur kommunernas politiker tänker på 

frågan. Hur olika skulle de se ut och hur mycket skulle stämma? 
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Bilaga 1 Intervjuguide 

Presentation: Vi är två studenter som läser idrottsvetenskapliga programmet med inriktning 

Sport Management, Vi har på uppdrag av Västerbottens idrottsförbund fått i uppgift att göra 

en studie om det kommunala lokala aktivitetsstödet. Syftet med denna studie är att analysera 

det värderingar som ligger till grund för utformningen av det kommunala aktivitetstödet till 

idrottsföreningar. Vi vill veta vilka kriterier som finns i fördelningen av stödet och vilka 

tankar som finns när de gäller utvecklingen för det lokala idrottsföreningslivet som kan ligga 

bakom dessa kriterier.  

 

Etik:Denna intervju beräknas ta som längst 15 minuter och vi önskar att spela in den. Du får 

när som helst avsäga dig din medverkan i studien. Din identitet skyddas av 

konfidentialitetskravet, vilket betyder att du har rätt att vara anonym.  

 

Bakgrund om respondenten 

 Berätta lite kort om dig själv?  

 Vilka är dina arbetsuppgifter?  

 Hur länge har du jobbat inom kommunen?  

 

Huvudfrågor 

 Vad ska ert stöd leda till? 

 Vilka kriterier finns för att få ta del av stödet?  

 Vad grundar ni era kriterier på? 

 Hur förhåller sig det lokala aktivitetsstödet mot andra stödsformer, exempelvis stöd till 

lokaler? 

 Hur mycket delar ni ut i kommunalt aktivitetsstöd? 

 Hur tänker ni gällande summorna för deltagare och sammankomster? 

 Hur tänker ni kring åldersintervallen? 

 Hur länge har det sett ut som det gör idag? 

o Hur såg det ut innan? 

o Varför ändrades det? 

 Utvärderar ni bidragets effekter? 

o Hur ofta har ni kontroller?  



 
 

o Om effekterna inte är tillfredsställande, hur går ni då tillväga? 

 Vilka tankar har ni om utvecklingen för idrottsföreningslivet i eran kommun?  

o Hur stor del av utvecklingen grundar sig i aktivitetsstödet?  

 Hur ser ert kommunala LOK-stöd ut om 5 år? 

o Har ni disskuterat eventuella förändringar? 

o I så fall varför? 
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