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Starka män söker kvinnor
Männen dominerar stort i bägge idrotterna. Inom föreningarna fanns 
en önskan att i prioritera jämställdhets- och jämlikhetsarbetet men få 
involverade det i projekten. Men de som har gjort det har också 
rekryterat fler flickor och kvinnliga tränare.

I  v å r u t v ä r d e r I n g  av Svenska tyngd-
lyftningsförbundets och Svenska styrke-
lyftförbundets arbete med Idrottslyftet 
genomförtde vi totalt 23 intervjuer och 50 
besvarade enkäter. Syftet med vårt arbete 
har varit att förutom utvärderingen även 
kunna bidra till utveckling för de definie-
rade målgrupperna. Vi har, utifrån 
samtliga resultat, utformat en modell över 
arbetsprocessen och interaktionen mellan 
föreningarna och de bägge specialidrotts-
förbunden (Figur 1). 

Tyngdlyftningsförbundet 
I intervjuerna framgick klart att Svenska 
tyngdlyftningsförbundet är medvetna om 
Idrottslyftets innebörd, det vill säga att 
det är ungdomsidrotten som ska främjas. 
Förbundet har skapat riktlinjer bestämda 
av ansvariga för Idrottslyftet och styrel-
sen, vilket är mycket positivt. Det är också 
bra att förbundet har gjort vissa undantag 
i materialfrågor när det gäller flick- och 
ungdomsutrustning. Vi anser att det främ-
jar jämställdheten då flickor är en minori-
tet inom tyngdlyftning. Annars arbetar 
Tyngdlyftningsförbundet inte så utpräglat 
med jämställdhetsfrågor och gör det inte 
heller inom Idrottslyftet, eftersom de 
anser att jämställdheten främjas naturligt 
via tyngdlyftningskulturen. Förbundet bör 
dock sträva efter att i framtiden ha någon 
sorts handlingsplan angående ämnet i 
fråga (1). Något som naturligt finns, kan 
lika naturligt försvinna. 
    Unga flickor bör med fördel ha kvinn-
liga instruktörer då instruktören av 
samma kön delar erfarenheter från 
liknande situationer. Flickor upplever 
också att det är lättare att diskutera frågor 
om sin egen kroppsutveckling, ätstör-
ningar och frågor som sexualitet med en 

tränare eller rådgivare av samma kön (2).
Vidare framkom att förbundet inte 

följer upp de föreningar som beviljats 
projektmedel. Då det i en efterkontakt kan 
framkomma viktig information anser vi 
att en sådan borde genomföras. Det är i 
återkopplingar och i efterkontakter som 
lärdom kan urskiljas (3).

Tyngdlyftningsförbundets mätpunkter 
är antal licensierade utövare samt antalet 
tävlingslag. Dessa är förmodligen de 
mätpunkter som är mest tillförlitliga 
eftersom det inte går att kartlägga varje 
enskild lyftare. Självklart kan synpunkter 
resas hur pålitligt det är då en person kan 
ha licens utan att tävla. Förbundet 
upplever dock att det går att urskilja en 
ökning på ungdomssidan. Problemet är 
däremot att det inte går att säga att 
ökningen enbart beror på Idrottslyftet 
eller ens att Idrottslyftet är en del i 
resultatet. En annan problematik är att 
det finns skaderisker med tyngdlyftning, 
framför allt i unga åldrar då tekniken inte 
är inlärd (4). För att även unga ska kunna 
utöva tyngdlyft har förbundet utformat 
alternativa träningsmetoder där lyft 
blandas med hopp och lek. Det är ett bra 
sätt att få barn att ha kul vilket bör vara 
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Figur 1. Modell över Idrottslyftets arbetsprocess.
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prioriterat ett i ung ålder. Den viktigaste 
faktorn för att få barn att delta är just att 
de vill ha kul (5). 

Förbundet har valt att bromsa vissa 
ansökningar, det vill säga de väntar med 
utbetalning av medel till dess att fören-
ingen inkommit med en utvärdering av 
föregående år. Det här anser vi vara såväl 
positivt som negativt. Det är positivt 
eftersom alla föreningar utvärderar sina 
projekt och förbundet kan därmed få mer 
statistik och information. Men negativt 
då det skapar ett tvång och en press på 
föreningarna att prestera både under och 
efter projektets gång. En för hög press 
kan komma att sänka motivationen hos 
föreningen till att genomföra projekt i 
framtiden. Det är en grannlaga fråga som 
bör beaktas.

Vi anser vidare att förbundet gör rätt i 
att satsa på material och ledarutbildning 
tillsammans med träningsläger och 
tävlingsverksamhet eftersom det gynnar 
fysisk, psykisk, social och kulturell 
utveckling (6). Dessa utvecklingsområden 
formar och utvecklar människor positivt 
redan i ung ålder och fram tills indivi-
derna är vuxna (7). Vi anser vidare att 
motivation till utövande och trivsel är 
avgörande faktorer för om barn fortsätter 
med idrott eller inte. Ledares närvaro och 
ledarstil är faktorer som visat sig inte-
grera och påverka en individs motivation 
till deltagande i idrott (8). Föreningar bör 
därför se till att ha bra utrustning samt 
närvarande ledare för att attrahera fler 
samt bibehålla fler utövare längre. 

Tyngdlyftningsförbundet har utveck-
lingsplaner om hur projekten ska kunna 
utvärderas. Förbundet tänker upprätta 
medlemsregister över utövare i olika 
åldrar oavsett om de har licens eller inte. 
Vi anser att det kan vara en bra metod 
om det är konkreta siffror förbundet är 
ute efter.

Vidare vill de i framtiden involvera sin 
jämställdhetsgrupp i syfte att förbättra 
sitt arbete med just jämställdhet och 
jämlikhet. Vi anser att det är en riktigt 
bra idé 
då fler projekt skulle kunna nå flickor i en 
större utsträckning (9). Idrotten ska vara 
jämställd och vara lika viktig för kvinnor 
som för män, för flickor som för pojkar 
samt alla ska vara lika viktiga för 
idrotten (7).

Tyngdlyftningens föreningar
Överlag synes förankringsarbetet fungera 
väl då såväl styrelsen som ledarna är 
involverade. Det visar att de kommunice-
rar med varandra vilket är bra inför 
framtida arbete/projekt. Glädjande är 
också att samarbetet mellan föreningarna 
och förbundet upplevs som bra och gott. 
Bra utvecklat samarbete är viktigt inför 
framtiden, framför allt då det gäller barn 
och ungdomar inom idrotten.

Ett av de övergripande syftena med 
idrottslyftsprojekten som diskuterades av 
de involverade klubbarna var att utveckla 
den nuvarande verksamheten. För att 
kunna erbjuda en god träningsmiljö ska 
de bland annat inhandla nytt material, 
såsom skivstänger och skor. En del 
idrottslyftsansökningar syftade även till 
att bland annat subventionera medlems-
avgiften och resor till tävlingar, vilket 
också genomfördes. Motivet till en sådan 
subvention var att kunna locka och 
behålla fler medlemmar genom att göra 
det mindre dyrt att delta i idrotten. Även 
möjligheten att bjuda in förebilder var 
något som en del projekt syftade till och 
genomfördes. Ur motivationssynpunkt 
kan detta vara en mycket effektiv idé då 
de unga utövarna får se att det går att 
lyckas, vilket även är motiverande för en 
individs personliga faktorer såsom 
målsättning och behov (10).

Inom föreningarna fanns en önskan att 
i prioritera jämställdhets- och jämlikhets-
arbetet i högre grad än vad som är fallet i 
dagsläget, dock var det få föreningar som 
aktivt involverade frågan i de olika 
projekten. Den upplevda svårigheten med 
att rekrytera flickor kan vara anledningen 
till att föreningarna förbiser flickrekryte-
ringen i de olika projekten (11). Vi anser 
däremot att föreningar som strävar efter 
att öka andelen kvinnliga tränare är på 
rätt väg för att underlätta rekryteringen av 
även unga flickor. En kvinnlig tränare är 
en förebild och kan bemöta flickor på ett 
naturligt och pedagogiskt sätt. 

Att stärka sammanhållningen bland 
medlemmarna är viktigt för att både 
kunna nyrekrytera och bibehålla yngre 
adepter i framtiden, anser föreningarna.
Det finns ett samband mellan samman-
hållning och individuell tillfredställelse. 
Det senare utgör i sin tur en större del av 
en individs inre motivation. En satsning 

   

Grundat: 1996
Medlemmar
Män: 17 958  
Kvinnor: 5 520
*Deltagartillfällen: 137 601
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Medlemmar
Män: 13 138  
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  2010 års statistik.
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på sammanhållning kan influera en högre 
grad av individuell tillfredställelse och 
indirekt även inverka på individernas 
motivation.

Styrkelyftförbundet
Svenska styrkelyftförbundet använder sig 
av vissa grundkriterier för föreningar att 
söka medel för idrottslyfts projekt och för 
att underlätta arbetet med Idrottslyftet. 
Det är positivt då det innebär att förbun-
det på så sätt kan främja rätt målgrupp. 
Ingen förening som enbart satsar på 
vuxenidrott ska kunna dra nytta av medel 
som är tänkt att gynna ungdomsidrott. 
Dessa grundkriterier är att utbilda ledare 
satsa på flickidrott och vissa materialin-
köp, vilket ligger i intresse för Idrottslyf-
tets mål. Det ligger väl i linje med forsk-
ning (6,12).

Från och med Idrottslyftets femte år 
kommer Styrkelyftförbundet att anpassa 
ansökningsstrukturen från 100 procent 
allmänna ansökningar till 70 procent 
förbundsprojekt. Förändringen är dras-
tisk, men vi anser att det kan underlätta 
föreningarnas möjlighet att genomföra 
projekt då de är mer medvetna vad 
pengarnas ändamål är. Det borde även 
medföra att fler söker eftersom det 
underlättar arbetet med allt från att ta 
fram en projektidé till arbetet under 
uppbyggnadsfasen och planeringsfasen. 

Förbundet har uppfattat en ökning av 
antalet ansökningar samt att det är fler 
mindre föreningar som ansöker om 
medel. De tär positivt eftersom mindre 
föreningar ofta har sämre ekonomiska 
förutsättningar än större.

Vidare framgår det att man i förbundet 
är mycket angelägna om att ungdomsre-
kryteringarna i styrkelyft bör prioriteras 
och arbetas med. En av svårigheterna med 
att rekrytera unga är att skaderisken är 
hög och förbundet inte vill att barn ska ta 
skada av att utöva styrkelyft (4). Vi anser 
att detta är en mycket viktig del att ta 
hänsyn till och att denna problematik lyfts 
upp och aktivt arbetas med på samtliga 
nivåer, inte minst på förbundsnivå. Om 
ett barn skadar sig under den tid som 
skelettet utvecklas kan barnet komma att 
få men i vuxen ålder (13). Därför är det 
viktigt att satsa på grundinlärningen i 
styrkelyft. 

Efter att en förening fått idrottslyftsme-

del finns en kontinuerlig kommunikation 
mellan förbundet och föreningen i fråga. 
Vi anser att det är mycket främjande och 
stödjande för föreningen (14). Det visar att 
förbundet bryr sig om utgången och vill 
hjälpa föreningarna att lyckas. Däremot 
avstannar kontakten vid ett projekts slut, 
vilket det inte borde göra då efterarbetet 
och återkopplingen ger många lärdomar 
för framtida projekt. Styrkelyftförbundet 
har en egen lösning för att återkoppla till 
avslutade projekt. De uppmuntrar fören-
ingarna att skriva en artikel i förbundstid-
ningen för att inspirera andra samt för att 
i förebyggande syfte för framtida projekt 
redogöra för olika hinder som de stött på i 
projektet. Det är en bra form av återkopp-
ling då problematiken med vissa projekt 
kan motarbetas eller undvikas i liknande 
kommande projekt. Det är dock viktigt att 
man inom förbundet är medvetna om 
dessa problem och inte enbart hänvisar 
till förbundstidningen för föreningar att 
leta själva.

Avslutningsvis vill förbundet att 
jämställdhet ska genomsyra framtida 
projekt. De vill även stödja och driva 
jämställdhetsprojekt. Jämställdheten kan 
gynnas av att förbundet använder sig av 
kontinuerlig kontakt med projektfören-
ingarna. Förbundet kan fungera som ett 
extra stöd och se till att jämställdhetspro-
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jekten inte avbryts eller missköts av 
projektföreningen. Då flickor, både 
utövare och ledare, är en minoritet inom 
idrotten anser vi att ett extra stöd inom 
dessa projekt är mycket nödvändigt och 
viktigt för att kunna motivera flickor (12). 
Samtidigt håller vi med förbundet om att 
man bör eftersträva en generell satsning 
på unga eftersom få barn och ungdomar 
ägnar sig åt styrkelyft. 

Styrkelyftningens föreningar
Inom föreningarna upplever de kontakten 
med Styrkelyftförbundet som mycket god. 
Både de föreningar som haft kontakt med 
förbundet och de som inte nyttjat kontak-
ten fullt ut har känt att förbundet har varit 
mycket tillmötesgående. En god kontakt 
och kommunikation mellan föreningar 
och förbund är en viktig del under ett 
samarbete, vilket bör förebygga missför-
stånd och oklarheter (15). Vidare ansåg 
företrädare för föreningarna att motive-
rande träningsläger och resor är en viktig 
del för att behålla barn och unga inom 
idrotten samt för att få dem intresserade 
av verksamheten. Omgivningen är för en 
idrottare mycket viktigt ur motivations-
synpunkt (10). Vidare kan gruppaktiviteter 
öka en grupps sammanhållning, vilket 
vidare har en inverkan på den individuella 
tillfredställelsen och den inre motivatio-
nen för utövaren. Vi anser att en motive-
rande miljö kan både ge inre och yttre 
motivation till att delta. Genom att trivas i 
sin träningsmiljö och få göra något 
tillsammans med andra samt att få känna 
glädje i idrottande kan inte nog betonas. 
Då fler föreningar har rapporterat ökande 
medlemsantal krävs även kompetenta 
tränare för att ta hand om de nya ung-
domarna (6). 

Resultatet visade att flera föreningar 
upplevde att deras verksamheter föränd-
rats positivt efter genomförda projekt. En 
förening menade att de utvecklats, fått 
utbildade ledare och blivit en bättre 
driven verksamhet. Mer utbildning och 
fler licenser är goda indikationer på att 
Idrottslyftet givit positiva utfall. Det går 
dock inte att säkert påvisa en ökning 
eftersom uppgifterna det baseras på 
uppfattningar hos föreningarna själva.

Det var enbart ett fåtal föreningar som 
tog hänsyn till jämställdhet och jämlikhet 
i sina projekt, dock ville samtliga fören-

ingar utöka antalet utövande flickor och 
behålla de som redan finns inom fören-
ingen. Det är budskap och handlingar som 
motsäger varandra. Finns en strävan efter 
jämställdhet, då det är brist på flickor i 
vissa föreningar, borde även idrottslyfts-
projekten vara inriktade på just jämställd-
het och jämlikhet (12). En förening utveck-
lades mycket inom jämställdhetsområdet, 
vilket var glädjande. Något som inte var 
lika positivt var att andra föreningar 
betonade fler problem än möjligheter. 

Resultaten visade att den viktigaste 
framtidsfrågan från föreningarna är att få 
bort den negativa bilden av styrkelyft. Det 
är mycket bra att föreningarna vet vad de 
vill satsa på i framtiden. Både föreningar 
och förbund bör sträva efter att få idrotten 
att framstå som ren och fri från dopning 
och droger.

Handlingsplaner rekommenderas
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att 
finns önskemål om att bättre arbeta med 
jämställdhets och jämlikhetsfrågorna på 
såväl förbunds- som föreningsnivå. Vill 
man rekrytera fler flickor och kvinnliga 
tränare måste man också arbeta med 
dessa aspekter. Föreningar som har gjort 
det har också rekryterat fler. En hand-
lingsplan vore därför att rekommendera 
för fler föreningar. Glädjande är också att 
fler föreningar har positiva erfarenheter 
av idrottslyftsprojekt i termer av nyrekry-
teringar och ledarrekrytering. Dock kan 
det vara svårt att konkret säga om idrotts-
lyftsprojekten varit orsaken till denna 
ökning, men det har säkert spelat en roll. 
Avslutningsvis kan vi konstatera fler små 
föreningar har visat intresse att söka 
idrottslyftsmedel för att utveckla sin 
verksamhet. I denna process har förbun-
det en stor roll i framtiden.


