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Idrottslyftet lyfter vad då?
Om målet med Idrottslyftet är att göra skillnad i någon djupare 
mening, kan då RF utforma satsningen på det sätt som de nu gjort? 
Vilka ska dörrarna öppnas för? Vad menas med att allt arbete ska utgå 
från ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv?

Gy m n a s t i k-  o c h i d r o t t s h ö G s k o l a n s 
uppföljningsarbete har riktats mot 
idrottslyftssatsningar inom badminton, 
bordtennis, fotboll och volleyboll. Den 
övergripande forskningsfrågan utarbeta-
des i dialog med representanter för de fyra 
förbunden och lyder: Vad innebär Idrotts-
lyftet när förbunds- och föreningsrepre-
sentanter beskriver satsningen och de 
konkreta projekt som satsningen resulte-
rat i? I fokus står hur man tolkat och 
förverkligat intentionerna med Idrottslyf-
tet i de fyra idrotterna, det vill säga hur 
man har sett på och arbetat med ”att 
öppna dörrarna för fler barn och ungdo-
mar och utveckla verksamheten så att fler 
väljer att idrotta längre”. Vi har också 
intresserat oss för vad riktlinjerna ”allt 
arbete ska utgå från ett jämställdhets- och 
jämlikhetsperspektiv” samt ”allt arbete … 
ska genomsyras av riktlinjerna i Idrotten 
vill” har inneburit i de olika idrotterna.

Några utgångspunkter
I uppföljningsarbetet har vi använt oss av 
ett så kallat läroplansteoretiskt ramverk, 
där förhållandet mellan läroplanens mål 
(för skolan) och undervisningens utfall 
står i centrum. Med hjälp av en läroplans-

teoretisk ansats är det möjligt att nå 
kunskap om hur läroplaner blir till och 
förverkligas (1). I vår uppföljning motsva-
ras läroplanen av Idrottslyftets intentio-
ner. Inom läroplansteorin talar man om 
tre arenor där läroplaner (Idrottslyftets 
intentioner) skapas och omskapas: formu-
leringsarenan, transformeringsarenan 
och realiseringsarenan. Nedanstående 
skiss ger en översiktlig bild av läroplanste-
orins plats i uppföljningen (Figur 1).

Intervjuer och föreningsbesök
Uppföljningen bygger på dokumentanaly-
ser, på föreningsbesök (totalt 18 stycken), 
samt på intervjuer (totalt har 52 personer 
intervjuats, 44 män och åtta kvinnor). Vi 
har intervjuat 20 representanter för 
specialförbunden (SF) och distriktsför-
bunden (DF) samt 32 föreningsrepresen-
tanter. Vad gäller intervjuerna på trans-
formeringsarenan (SF, DF) identifierade 
vi, tillsammans med specialidrottsförbun-
den, fyra personer på strategiskt viktiga 
positioner vid respektive förbund. På 
realiseringsarenan valdes, med specialför-
bundens hjälp, fyra eller fem föreningar i 
respektive idrott ut för besök. I samband 
med varje besök intervjuades två perso-
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Figur 1. Översiktlig bild av läroplansteorins plats i uppföljningen.
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Idrottslyftet lyfter vad då?

övergripande nivå kan man, för det första, 
tänka sig att ambitionen handlar om att 
öppna dörrarna för fler barn och ungdo-
mar till idrottsrörelsen. Med denna 
tolkning handlar Idrottslyftet om en 
strävan efter att nå de barn och ungdomar 
som inte idrottar. Tolkningen är rimlig 
utifrån ett nationellt folkhälsoperspektiv 
och finns möjligen i bakhuvudet hos de 
politiker på det nationella planet som 
hyser förhoppningar om att idrottsrörel-
sen ska ”lösa” samhällets folkhälsopro-
blem. Sett ur specialförbundens perspek-
tiv handlar ambitionen istället, för det 
andra, om att öppna dörrarna till den 
egna idrotten. Här handlar det om att nå 
de barn och ungdomar som redan idrot-
tar, men som inte deltar i den idrott som 
förbundet ifråga vill att de ska delta i. 
Utvärderingen påvisar att förbunden, i sin 
strävan efter att växa, inte sällan ser sig 
själva och andra förbund som konkurren-
ter om ett visst antal barn och ungdomar 
– de som vill hålla på med idrott så som 
den vanligen är utformad. Sett ur fören-
ingarnas perspektiv handlar ambitionen, 
för det tredje, om att öppna dörrarna för 
fler barn och ungdomar till den egna 
föreningen. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera 
att ju närmare föreningarnas verksamhe-
ter man kommer, desto mer svårbegriplig 
ter sig ambitionen att öppna dörrarna. 
Alla föreningar vi besökt vill utöka sitt 
medlemsantal. Ambitionen med Idrotts-
lyftet skulle bli mer begriplig och hanter-
bar för föreningar och förbund om det 
fanns åtminstone en eller några övergri-
pande uttolkningar av vad ”öppna dör-
rarna” kan tänkas innebära.

Få fler att idrotta längre 
När intentionen ”att få fler att idrotta 
längre” ska transformeras och realiseras i 
de olika idrotterna sker detta på många 
olika sätt. På förbundsnivå översätts 
intentionen främst med att 1) bredda 
verksamheter för att tillfredsställa barns 
och ungdomars olika behov, 2) utveckla 
och utbilda idrottens ledarkader och 3) 
utveckla föreningarna, till exempel 
avseende deltagar- och ledarrekryterings-
strategier, värdegrundsarbete och styrel-
searbete.

På föreningsnivån märks en osäkerhet 
inför intentionen. Att ungdomar slutar 

ner, vanligen ordföranden samt en 
tränare. Förbunds- och föreningsintervju-
erna skiljde sig åt i vissa avseenden, men 
sex intervjuteman återkom:

• Allmänna reflektioner kring Idrotts-
lyftet.

• Idrottslyftets inriktning och hand-
läggning.

• Hur förbundet/föreningen tänkt kring 
och arbetat med att öppna dörrarna 
för fler.

• Hur förbundet/föreningen tänkt kring 
och arbetat med att få fler att idrotta 
längre.

• Jämställdhet och jämlikhet.
• Riktlinjerna i RF:s idédokument 

Idrotten vill.

Öppna dörrarna – inte så lätt 
”Att öppna dörrarna för fler” översätts 
ofta med att exponera den egna idrotten 
för fler barn och unga. På realiseringsare-
nan handlar detta om att föreningar gör 
direkta rekryteringsinsatser – de ser till 
att barn och unga på något sätt kommer i 
kontakt med idrotten ifråga. Tanken är att 
exponering leder till rekrytering. Undan-
taget är fotbollen, där nyrekryteringsfrå-
gorna inte ses som särskilt problematiska, 
och heller inte som lika viktiga. 

Att öppna dörrarna tolkas också som 
att inte säga nej till någon: ”Alla får vara 
med i vår förening, så vad är problemet?” 
Att det finns grupper som inte är repre-
senterade eller inte intresserade av att 
vara med ses sällan som föreningens (eller 
förbundets) bekymmer. Dörren är ju 
öppen. Om det finns ett problem så ligger 
det hos dem som inte är där, snarare än i 
den verksamhet föreningen bedriver. Om 
föreningen (eller förbundet) ifråga har 
medlemsgrupper som är homogena i 
någon mening ifrågasätts eller problema-
tiseras det sällan.

Vid en första anblick kan ”öppna 
dörrarna för fler” ses som en relativt 
okomplicerad ambition. Eftersom så pass 
många barn och ungdomar någon gång 
under sin uppväxttid deltar i en förenings 
verksamheter kan man väl utgå från att 
idrottens dörrar i grund och botten står 
öppna, kanske till och med på vid gavel? 
Med vårt material i förgrunden är dock 
ambitionen att öppna dörrarna mer 
svårdefinierad än så. På en mycket 

   

  

Grundat: 1936
Medlemmar
Män: 19 170  
Kvinnor: 10 200 
*Deltagartillfällen: 551 183

Badmintonförbundet

Grundat: 1904
Licenser
Män: 222 194  
Kvinnor: 77 661 
*Deltagartillfällen: 18 186 771

   

Bordtennisförbundet

Grundat: 1926
Medlemmar
Män: 45 360  
Kvinnor: 16 182 
*Deltagartillfällen: 711 616

   

Grundat: 1961
Licenser
Män: 3 048  
Kvinnor: 4 621 
*Deltagartillfällen: 250 149

Volleybollförbundet

Fotbollförbundet

  2010 års statistik.
  *Träning & tävling för barn 7-20 år.     
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verkar många se som en naturlig sak och 
inget de direkt kan påverka; de unga får 
andra intressen helt enkelt. Kunskaper 
och idéer kring hur man kan göra för att 
få fler att fortsätta saknas. Att avhopps-
problematiken kan sättas i samband med i 
vilken utsträckning den egna föreningens 
verksamhet förmår möta de ungas behov 
och önskemål diskuteras sällan. I mångt 
och mycket kan föreningarna sägas 
bedriva en gigantisk experimentverkstad. 
Experimenterandet tycks dock inte ha 
föregåtts av en djupare diskussion runt 
vad som krävs av föreningen för att få fler 
ungdomar att vilja stanna.

Att ”utveckla verksamheten så att fler 
väljer att fortsätta längre” kan vid första 
anblicken, precis som ”öppna dörrarna”, 
ses som en relativt okomplicerad ambi-
tion. I våra ögon ter den sig dock än mer 
komplicerad. För att kunna utveckla 
verksamheten så att fler väljer att fortsätta 
längre krävs någon sorts kunskap om 
varför barn och ungdomar kommer till 
föreningen, men också någon sorts 
kunskap om varför de slutar. Många 
ledare vi intervjuat ger uttryck för att de 
inte har den kunskapen. I förbund och 
föreningar finns endast begränsade 
förutsättningar att kunna avgöra om de 
satsningar som görs träffar rätt och är 
effektiva när det gäller att få ungdomar att 
vilja fortsätta längre.

Jämställdhet en icke-fråga 
I Idrottslyftets riktlinjer kan vi läsa att: 

”Allt arbete ska utgå från ett jämställd-
hets- och jämlikhetsperspektiv”. Vad har 
det inneburit i de undersökta idrottslyfts-
satsningarna? Ett kort svar är – inte 
mycket. Vi kan konstatera att jämställd-
hets- och jämlikhetsfrågorna varit något 
av icke-frågor i förbundens och förening-
arnas idrottslyftsarbete. Den domine-
rande tolkningen har inte varit att allt 
arbete ska utgå från ett jämställdhets- och 
jämlikhetsperspektiv. Det framgår tydligt. 
Det innebär dock inte att jämställdhets- 
och jämlikhetsrelaterade projekt saknas. 
Badminton utmärker sig till exempel med 
sin ambitiösa satsning Girls of badmin-
ton.

Hur översätts jämställdhetsfrågorna i 
materialet (när frågorna väl aktualiseras)? 
Till att börja med tolkas jämställdhet, 
genomgående, som något enkönat – som 
en flick- och kvinnofråga – och inte som 
en fråga om styrkeförhållandet mellan 
gruppen kvinnor och gruppen män (som 
är den tolkning som uttrycks i Idrottens 
jämställdhetsplan) (2). Ett annat domine-
rande mönster är att jämställdhet ges 
kvantitativa innebörder och förstås som 
något mätbart. Jämställdhet handlar då 
främst om: könsfördelning bland aktiva 
(att flickor slutar tidigare än pojkar är en 
vanlig uppfattning, och många beklagar 
att det är så); fördelning av resurser till 
tjej-/dam- kontra kill-/herridrott; repre-
sentation bland ledare och tränare, i olika 
styrelser och bland domare; könsrättvis 
fördelning av träningstider; samt materi-

Omid Khoshbakht Spårvägens BTK 
född 1998 kan bli nästa stora svenska 
pingisspelare.
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alfrågor (har och får tjejer och kvinnor 
samma materiella förutsättningar som 
killar och män?).

Jämställdhet är fortsättningsvis, 
åtminstone i många av intervjuerna, något 
som kommer av sig själv, eller något som 
har med vanligt sunt förnuft att göra. 
Ibland ses jämställdhet som ovidkom-
mande: ”Det handlar väl om alla männis-
kor?” ”Varför ska bara kön räknas?” 

Ett relativt stort antal intervjupersoner 
ger också uttryck för ganska stereotypa 
uppfattningar om hur pojkar och flickor 
”är”. En dominerande och ofta oproble-
matiserad uppfattning är till exempel att 
flickor är sociala och pojkar tävlingsinrik-
tade. Ett normkritiskt förhållningssätt, 
där man frågar sig hur allmängiltiga dessa 
bilder egentligen är och varför flickor och 
pojkar ”blir som de blir”, är ovanligt. 
Ovanliga är också funderingar kring 
varför många föreningar har lika många 
pojkar och flickor i barnaåren men 
betydligt fler pojkar i tonåren.

Vi har vidare noterat att Idrottslyftet, 
precis som Handslaget, rymmer relativt 
många satsningar på flickors idrott (3). 
Flicksatsningarna verkar dock inte mana 
till eftertanke kring mäns och kvinnors 
villkor inom den egna idrotten. Kanske 
hänger det samman med antagandet att 
”problemet” är flickorna och kvinnorna 
mer än idrottens utformning. Vi tror att 
det ligger en klar utvecklingspotential i att 
utmana denna förståelse av vad som 
utgör problemet. Den traditionella 
ambitionen att anpassa idrotten efter kön, 
skulle till exempel – med fördel – kunna 
kompletteras med en ambition att utmana 
traditionella föreställningar om könen. 
Varför behövs tjejsatsningarna överhu-
vudtaget? Det har inte skapats något Boys 
of badminton, varför då? Vad är det i 
förbundens egna verksamheter som gör 
att pojkars och mäns deltagande inte 
kräver samma typ av satsningar som 
flickors och kvinnors?

Jämlikhet ett obekant begrepp
Jämlikhet är ett i stort sett obekant 
begrepp i förbunden och föreningarna. 
När begreppet väl aktualiseras blir det 
ofta, för att prata idrottslyftsspråk, 
synonymt med att öppna dörrarna till den 
egna idrotten för så många som möjligt. 
Begreppet kopplas också samman med 

särskilda satsningar på resurssvaga barn 
och ungdomar (framför allt i fråga om 
social och etnisk bakgrund samt funk-
tionshinder).

Vi kan konstatera att RF har en jäm-
ställdhetsplan och att Idrotten vill är 
idrottsrörelsens gemensamma idépro-
gram. Samtidigt är jämlikhet ett begrepp 
som normalt sett inte ingår i RF:s termi-
nologi. Att förbunds- och föreningsrepre-
sentanterna är osäkra och ambivalenta 
inför jämlikhetsbegreppet är därför inte 
så konstigt. Man kan tänka sig att jämlik-
het går att relatera till den avsiktsförkla-
ring i Idrotten vill som framhåller att ”alla 
som vill, oavsett nationalitet, etniskt 
ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell 
läggning samt fysiska eller psykiska 
förutsättningar, får vara med i förenings-
driven idrottsverksamhet” (4). Man kan 
också tänka sig att jämlikhetsfrågor kan 
relateras såväl till ambitionen att öppna 
dörrarna för fler som till ambitionen att få 
fler att fortsätta längre. En annan potenti-
ell jämlikhetsfråga som kan kopplas 
samman med Idrottslyftets riktlinjer, men 
som lyser med sin frånvaro i vårt material, 
gäller homosexuella, bisexuella och 
transpersoners villkor inom idrotten. 
Erbjuder förbund och föreningar en 
välkomnande och inkluderande atmosfär 
för hbt-personer? Problemet är att mycket 
få av de som vi har mött under utvärde-
ringen gör kopplingarna ovan. Att det i 
den kortfattade formuleringen av Idrotts-
lyftets intentioner dyker upp ett begrepp 
som inte är känt inom idrottsrörelsen 
föranleder inte någon undran bland 
idrottens företrädare. Det är en tänkvärd 
problematik.

Avslutningsvis kan vi konstatera att 
jämlikhet och jämställdhet ofta tenderar 
att flyta ihop i vårt material. Begreppen 
kokas ner till att handla om ”vanligt sunt 
förnuft” eller till ett oproblematiskt 
konstaterande att ”alla är välkomna”.

Idrotten vill – osynlig och synlig
Om man ser till andemeningen i Idrotten 
vill, och inte bara till skriften, kan vi 
konstatera att de fyra idrotternas idrotts-
lyftsarbete delvis genomsyrats av riktlin-
jerna i programmet. Innehållet går ofta 
igen i vårt material, åtminstone mellan 
raderna. Samtidigt har dokumentet inte 
på något konkret sätt legat till grund för 

  

   RF:
• Ta ställning till om syftet 
med satsningar av typen 
Idrottslyftet är att göra 
skillnad eller att stimulera 
till mer verksamhet med 
befintlig inriktning.

• Beakta att den idrottsrö-
relse som ska realisera 
satsningen i dagsläget inte 
har ett aktivt förhållnings-
sätt till begrepp som 
jämställdhet och jämlikhet, 
och inte heller till idrottens 
övergripande idéprogram 
Idrotten vill.

  Specialidrotts-
  förbunden:
• Lägg ner möda på att göra 
en uttömmande tolkning av 
uppdraget.

•  För ett öppet samtal kring, 
och öka kunskapen om, 
kritiska frågor inom den 
egna idrotten. T.ex. vilka 
unga som hittar till idrotten, 
vilka som fortsätter, vilka 
som hoppar av, hur 
könsfördelningen ser ut, 
samt i vilken utsträckning 
barn med annan kulturell 
bakgrund än svensk deltar.

• Ta ställning till vad begrepp 
som jämställdhet och 
jämlikhet och idéprogram-
met Idrotten vill ska 
innebära för förbundet.

•  Använd idrottens måldoku-
ment och handlingsplaner 
(t.ex. Idrotten vill och 
Idrottens jämställdhetsplan) 
aktivt i kommunikationen 
med föreningar och 
individer. 

Förslag till RF och special-
idrottsförbunden
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utformningen av Idrottslyftets inriktning i 
de olika förbunden, varken vid bedöm-
ningen av projektansökningar eller vid 
utformningen av satsningar på förenings-
nivå. Fotbollen skiljer ut sig en aning. 
Fotbollens spela, lek och lär, som delvis 
ersatt Idrotten vill inom fotbollen, har 
använts på ett relativt aktivt sätt på 
förbundsnivå och var allmänt känd i de 
föreningar vi besökte.

Frånvaron av referenser till och mer 
specifik kännedom om innehållet i 
Idrotten vill kan möjligtvis kopplas till en 
uppfattning som framkommer hos några 
intervjupersoner, nämligen att man inom 
idrottsrörelsen sällan diskuterar ”de stora 
frågorna” (till exempel idrottens värde-
grundsfrågor).

Nytänkande eller mer av samma? 
Under vårt uppföljningsarbete har vi 
slagits av hur sparsmakade riktlinjerna för 
Idrottslyftet är på den översta nivån i 
systemet, det vill säga RF- och regerings-
nivån. Vi har inte kunnat finna några mer 
fylliga anvisningar till specialidrottsför-
bunden angående vad det skulle kunna 
tänkas innebära att följa Idrottslyftets 
intentioner och riktlinjer. Hur ska man 
förstå dem? Möjligen kan man tänka sig 

att innehållet i formuleringarna (av RF) 
ses som så pass självklart att det inte 
behöver ges någon mer uttömmande 
tolkning. De mycket sparsmakade anvis-
ningarna får dock, menar vi, problema-
tiska konsekvenser. Vi har besökt flera 
föreningar med ett stort socialt patos, där 
man till exempel gjort idrottslyftssats-
ningar i socialt utsatta områden, stora 
satsningar på tjejers idrott, där man 
öppnat upp verksamheten för barn med 
funktionsnedsättning och så vidare. Men 
satsningarna har inte skett utifrån någon 
nationellt förankrad idrottsövergripande 
strategi, utan mer efter lokala initiativ. 
Ambitionsnivån här och nu har varit hög, 
men de mer långsiktiga ambitionerna har 
saknats. I samtliga idrotter framhålls dock 
betydelsen av Idrottslyftet; att det är en 
viktig satsning som gör skillnad. I vår 
tolkning har detta att göra med att de 
(oprecisa) idrottslyftsmålen faller väl in i 
den verksamhetsutveckling som förening-
arna (och även förbunden i viss utsträck-
ning) ändå ser som sin uppgift. I vårt 
material råder ingen konflikt mellan vad 
föreningarna och förbunden åtar sig att 
göra genom att erhålla idrottslyftsstöd och 
vad de i vanliga fall ändå arbetar med 
(eller vill och känner att de borde arbeta 
med om de hade resurser). De vida 
tolkningsramarna gör att förbunden har 
relativt fria händer att utforma satsningen 
så som de önskar. Det är ett resultat som 
är värt att begrunda. 

Om man från statens och RF:s sida är 
nöjda med den befintliga verksamheten 
och vill ge den extra resurser via sats-
ningar som Idrottslyftet, om man vill att 
verksamheten ska leva vidare i nuvarande 
skepnad, då räcker det naturligtvis med 
att göra som nu – ge mycket kortfattade 
och allmänna anvisningar. Om man från 
statens och RF:s sida däremot har ambi-
tionen att satsningar av Idrottslyftets slag 
ska betyda något särskilt, att satsningen 
ska leda till en djupare och bestående 
förändring i något avseende, behöver 
förbund och föreningar mer handfast 
vägledning i hur de ska arbeta och vad 
arbetet ska leda till.
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Läs om internationell 
forskning, selektion, synen 
på tävlan, kön, funktions-
nedsättning, behov av fysisk 
aktivitet, hälsorisker, rätten 
att uttrycka sina åsikter och 
bli lyssnad på, rätten till 
fritid och om barnkonven-
tionens möjligheter.

Beställ på: 
www.idrottsbokhandeln.se

 För barnets bästa
En antologi om idrott  
ur Ett barnrättspErspEktiv

   Om barns rättigheter i idrotten:

  För barnets bästa 

– en antologi om idrott ur ett barnrättsperspektiv


