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Var hamnade 
idrottslyftspengarna?
Möjligheten fanns att bryta mönstret – att tydligare stödja mindre 
resursstarka föreningar och kommuner och hitta andra sätt att locka 
nya ungdomsgrupper till idrotten. Men Idrottslyftet gick i samma 
fotspår som Handslaget.

Id r o t t s r ö r e l s e n s f ö r e n I n g a r  är 
mycket olika varandra. De befinner sig i 
skilda sammanhang och bedriver olikar-
tade verksamheter. De verkar under 
olikartade ekonomiska och organisato-
riska förhållanden. Frågan är vad som 
händer när ett generellt och storskaligt 
utvecklingsprojekt som Idrottslyftet ska 
realiseras inom ramen för ett så brokigt 
föreningsliv? 

Hösten 2002 lanserade regeringen den 
idrottspolitiska utvecklingssatsningen 
Handslaget. Satsningen innebar att 
idrottsrörelsen under en fyraårsperiod 
och parollen ”öppna dörrarna för fler” 
tillfördes sammanlagt en miljard kronor, 
utöver det ordinarie statsanslaget för 
utvecklingsprojekt inom barn- och 
ungdomsidrotten på lokal nivå. Efter 
regeringsskiftet år 2006 presenterades en 
ny utvecklingssatsning, Idrottslyftet. 
Denna gång hade resurserna fördubblats 
till två miljarder kronor fördelat över den 
kommande mandatperioden. Därtill hade 
satsningens övergripande ambitioner 
även kompletterats med målet att ”få flera 
att fortsätta längre inom idrotten”. En 
ytterligare nyordning var att idrottsrörel-
sen fick större handlingsutrymme att själv 
styra över medlens fördelning på verk-
samheter och projekt (1). 

Föreningarnas förutsättningar
Den här artikeln handlar om resurssprid-
ningen inom Idrottslyftet. En huvudfråga 
är därmed om Riksidrottsförbundet (RF) 
infört nya fördelningsprinciper för att 
förhindra att även denna satsning utmyn-
nar i en regional spridning som gynnar 
idrottslivet i socioekonomiskt välmående 
kommuner, såsom Handslaget gjorde. 
Men vi vill även gå ett steg längre. I 2007 

års utvärdering Var hamnade handslags-
pengarna? ”Stor” blev större och ”liten” 
kunde inte hänga med (2) studerade vi 
endast föreningarnas externa samman-
hang, medan den här studien även tar 
steget in i de lokala föreningarna. Vi har 
analyserat fyra utvalda föreningar i syfte 
att belysa faktorer som påverkar deras 
förutsättningar att engagera sig i sats-
ningar motsvarande Idrottslyftet. I utvär-
deringen skiljer vi därför mellan fören-
ingsexterna och föreningsinterna faktorer. 
Föreningsexterna faktorer är omständighe-
ter och villkor som föreningarna har svårt 
att påverka, såsom Idrottslyftets fördel-
ningsprinciper, förbundstillhörighet samt 
lokala sociala förhållanden. Föreningsin-
terna faktorer är faktorer kopplat till 
klubbarnas egna verksamheter såsom 
organisationsstruktur, ideellt engagemang 
samt beredskap och förutsättningar att 
engagera sig i olika former av utvecklings-
projekt. 

Utvärderingen hämtar teoretisk inspira-
tion i Robert D. Putnams välkända under-
sökning Den fungerande demokratin från 
år 1996 (3). I likhet med Putnam är intres-
set riktat mot relationen mellan sociala 
sammanhang och ideellt föreningsliv, samt 
hur den påverkar demokratisk effektivitet 
(i den här studien mätt i idrottsföreningars 
engagemang inom Idrottslyftet). Men 
medan Putnam visar hur ett vitalt fören-
ingsliv skapar medborgerligt engagemang 
(socialt kapital), vilket i sin tur är betydel-
sefullt för skapandet av ett välfungerande 
demokratiskt samhälle, läggs tyngdpunk-
ten i denna studie på den dialektiska 
relationen mellan ett vitalt föreningsliv och 
medborgerligt engagemang. Det finns 
således ett ömsesidigt förhållande mellan 
dessa två snarare än att det ena leder till 
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det andra (Figur 1) (4).
Vi fokuserar alltså på avsedda och 

oavsedda konsekvenser av Idrottslyftets 
utformning. Syftet är i första hand att 
förstå föreningarnas förutsättningar att 
engagera sig i satsningen – och inte att 
bedöma satsningens måluppfyllelse. Med 
en mer metodologisk och utvärderingsteo-
retisk terminologi rör det sig alltså om en 
utvärdering enligt en så kallad relevans-
modell där projektets strategiska utform-
ning ställs mot dess övergripande mål i en 
problematiserande diskussion om utform-
ningens relevans för målen (5).

Fyra nivåer av satsningen har analyse-
rats: 

1) RF:s fördelningsprinciper för idrotts-
lyftet. 

2) Specialidrottsförbundens resurstill-
delning och idrottslyftsstrategier. 

3) Resursfördelningens regionala sprid-
ning mellan kommuner i Skåne. 

4) Fyra utvalda föreningars förutsättningar 
och engagemang att delta i Idrottslyftet. 

Källmaterialet består av dokument från 
ovanstående organisationer, intervjuer 
med företrädare för organisationerna, 
samt statistik från Statistiska centralbyrån.

Utvärderingen inkluderar i huvudsak 

den del av idrottslyftsatsningen som rör 
specialidrottsförbunden och dess fören-
ingar. Distriktsidrottsförbunden behand-
las i genomgången av RF:s fördelnings-
principer, men lämnas därefter utanför 
studien. Utvärderingen omfattar satsning-
ens två första år, 2007-2008.

Nedan presenteras utvärderingens tre 
övergripande resultat.

Fördelningens konsekvenser
Idrottslyftet är problematiskt att utvär-
dera, inte minst med tanke på de vaga 
syftesformuleringarna. Förvisso är det 
fastslaget att idrottsrörelsen genom 
satsningen ska ”öppna dörrarna till 
idrotten för fler barn och ungdomar och 
utveckla sin verksamhet så att de väljer att 
fortsätta idrotta högre upp i åldern” (6). 
Men varför det anses vara viktigt, och vad 
som ska uppnås genom detta, är inte 
närmare preciserat. Är syftet att höja 
ungdomens fysiska hälsa och välbefin-
nande? Ska det medborgerliga engage-
manget öka – och därmed även effektivi-
teten i samhället? Handlar det om att ge 
barn och unga en meningsfull sysselsätt-
ning? Är utgångspunkten att idrotten i sig 
självt har ett samhälleligt egenvärde? Om 
detta står det ingenting skrivet. Att 
bedöma utformningen av Idrottslyftets 
fördelningsprinciper i relation till syftet 
med satsningen, blir därför svårt. Vad 
man däremot kan göra är att analysera 
fördelningsprinciperna, och de konse-
kvenser som följer av hur de är utfor-
made.

RF har fördelat Idrottslyftet enligt 
tabell 1. Störst andel, 56 procent eller 
drygt 1,1 miljarder kronor, har avsatts för 
direkt föreningsstöd på lokal nivå. 
Fördelningen mellan idrotter är gjord på 
basis av specialidrottsförbundens andel av 
det ordinarie statsbidraget (RF-bidraget) 
och aktivitetsnivån i deras barn- och 
ungdomsverksamhet (mätt utifrån 
LOK-stödet). Varje specialidrottsförbund 
har därefter beslutat hur stödet ska 
spridas till de egna föreningarna. Näst 
största bidragspott, 488 miljoner kronor 
motsvarande 24 procent, har tilldelats 
förbunden i form av utvecklingsstöd. 
Förutom ett mindre grundbidrag för varje 
förbund, har utvecklingsstödet fördelats 
mellan förbunden enligt samma principer 
som det lokala föreningsstödet. 18 procent 

Den här artikeln baseras på 
Joakim Åkessons rapport Var 
hamnade handslagspeng-
arna? från år 2007. Studien 
visar att Riksidrottsförbundet 
utformade fördelningsprinci-
per för Handslaget som i 
praktiken gynnade förbund 
med redan omfattande 
ungdomsverksamhet.     
    Dessutom hamnade de 
regionala medlen i störst 
utsträckning hos populära 
idrotter i föreningar i tätbefol-
kade och socioekonomiskt 
välmående kommuner på 
bekostnad av föreningslivet i 
ekonomiskt svagare kommu-
ner eller på landsbygden. 

Idrottslyftet    Summa i tkr      Andel

Utvecklingsstöd SF 432 000 21,6

Utvecklingsstöd DF 56 000 2,8

Föreningsstöd SF 800 000 40,0

Föreningsstöd DF 320 000 16,0

Ledarförsörjning SISU 140 000 7,0

Projekt 20 000 1,0

Tillgänglighet 200 000 10,0

Utvärdering och rådgivning 32 000 1,6

Summa 2 000 000 100

FAKTA
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Figur	  1	  Modell	  över	  relationer	  mellan	  föreningsliv,	  socialt	  kapital	  och	  effektivitet	  
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Figur	  2	  Samvarians	  mellan:	  Idrottslyftsmedel	  per	  invånare	  (Y)	  och	  andel	  av	  befolkningen	  
med	  eftergymnasial	  utbildning	  (X)	  i	  Skånes	  33	  kommuner.	  
	  

	  	   	  
Källa:	  Riksidrottsförbundet	  &	  Statistiska	  centralbyrån.

Figur 1.  Modell över relationer mellan föreningsliv, socialt 
kapital och effektivitet.

Tabell 1. Idrottslyftsmedlens fördelning (2007-2010). Källa: Riksidrottsförbundet
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av satsningen, 360 miljoner kronor, har 
reserverats för speciella insatser. Det 
området har i sin tur delats in i katego-
rierna tillgänglighet, ledarförsörjning, 
och projekt. Kategorin tillgänglighet har i 
huvudsak fördelats mellan distriktsför-
bunden varav ungefär hälften tillfallit de 
tre storstadsdistrikten. Resterande 
förbund har delat på den andra hälften. 
SISU idrottsutbildarna har ansvarat för 
kategorin ledarförsörjning. De regionala 
SISU-distrikten har haft huvudansvaret 
och stöttat föreningarna genom bland 
annat utbildnings- och ledarutvecklings-
insatser. Den pott som varit avsatt för 
kategorin projekt har använts till natio-
nella och centralt initierade projekt. 
Resterande 32 miljoner kronor, motsva-
rande 1,5 procent, användes till rådgiv-
ning och utvärdering.

RF:s fördelning av idrottslyftsmedel är 
i huvudsak en fortsättning på de principer 
som gällde för Handslaget. Effekterna 
blev därmed i stor utsträckning desamma. 
Merparten av bidraget gick till landets 
stora barn- och ungdomsidrotter. De fem 
största (fotboll, innebandy, ishockey, 
ridsport och handboll) tillfördes hela 41 
procent av medlen. Fotbollsförbundet fick 
mest – 96 miljoner kronor under sats-
ningens två första år, motsvarande 19 
procent av bidragskategorin förenings-
stöd under dessa år – att sprida ut bland 
landets fotbollsklubbar. Summan motsva-
rar lika mycket som de 44 förbund med 
minst idrottslyftsmedel tillsammans fick 
att dela ut till sina lokala föreningar. 

Den regionala analysen av Skåne visade 
att idrottslyftsmedlen fördelade sig 
mycket ojämnt mellan länets 33 kommu-
ner. I genomsnitt delades det ut 36 kronor 
per invånare i Skånes kommuner. Mest 
fick Båstad med 96 kronor per invånare. 
Minst fick Perstorp med 10 kronor per 
invånare. Hur kan dessa skillnader kan 
förklaras? En hypotes var att det finns 
samband mellan kommunernas socioeko-
nomiska nivåer och hur mycket idrotts-
lyftsmedel som hamnat i kommunerna. 
Sambandet testades med hjälp av statis-
tiska analysmetoder, vilka gav följande 
resultat.

I likhet med Handslaget har resurserna 
i Idrottslyftet spridits ojämnt med avse-
ende på de olika kommunernas socioeko-
nomi (mätt i utbildningsnivå, inkomst-

nivå, och valdeltagandenivå). I figur 2 går 
det att se samvariansen mellan utbild-
ningsnivå och idrottslyftsmedel per 
invånare, i kommunerna. Relativt mycket 
medel hamnade i kommuner med höga 
socioekonomiska nivåer – det vill säga i 
kommuner med höga utbildnings-, 
inkomst- och valdeltagandenivåer. I 
utvärderingen jämförde vi även sprid-

ningen av idrottslyftsmedel och ohälsota-
len i Skånes kommuner. Resultatet visade 
att mest medel tenderade hamna i kommu-
ner med låga ohälsotal. Lite medel har 
följaktligen hamnat i kommuner med höga 
ohälsotal.

Sammanfattningsvis har Idrottslyftet 
fördelats i enlighet med kvantitativa 
principer där de redan stora barn- och 
ungdomsidrotterna fått mest medel.  De 
idrotter som redan lockat till sig många 
barn och ungdomar har således fått ökade 
resurser för att fortsätta med det. Det har 
därtill främst ägt rum i sammanhang där 
det redan fanns både sociala och ekono-

Figur 2. Samvarians mellan: Idrottslyftsmedel per invånare och andel av befolkningen 
med eftergymnasial utbildning i Skånes 33 kommuner.
Källa: Riksidrottsförbundet & Statistiska centralbyrån.
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Andel av befolkningen med eftergymnasial utbildning (procent)
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”Merparten av 
bidraget gick till lan-
dets stora barn- och 
ungdomsidrotter.”
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Vid närmare analys visade det sig att 
föreningarna 2, 3 och 4 hade flera gemen-
samma kännetecken. Föreningarna hade 
ideellt arbetande styrelser utan direkta 
specialkompetenser. De bars upp av ett 
fåtal personer vilka agerade som styrelse-
ledamöter, ledare och eldsjälar på en och 
samma gång. Ingen av föreningarna hade 
avlönad personal, bortsett från enstaka 
tränararvoden. Samtliga uttryckte också 
svårigheter att engagera ideella krafter 
som kan bidra till vidareutveckling av 
verksamheten. De personella resurserna 
var hårt ansträngda och ägnades nästintill 
uteslutande åt att bedriva föreningens 
basverksamhet. De hade i princip inga 
inkomster annat än de som medlemmarna 
genererade genom medlems-, tränings- 
och tävlingsavgifter. Resurserna för 
utvecklingsarbete var kraftigt begränsade, 
särskilt ifråga om personella krafter. Det 
var dessutom främst ledarbrist och 
anläggningsbegränsningar som angavs 
som hinder för verksamhetsutveckling. En 
av föreningarna hade visserligen bedrivit 
ett projekt inom Idrottslyftet – men utan 
långvariga effekter och utan försök att 
upprätthålla verksamheten genom nya 
ansökningar. Överhuvudtaget menade 
föreningarna att alla tillgängliga resurser 
lades på den ordinarie verksamheten och 

miska resurser, ett brett och aktivt idrotts-
utbud, och låga ohälsotal. Inga nämn-
värda strategiska satsningar har gjorts för 
att öka idrottsengagemanget inom varken 
underprivilegierade idrotter, grupper av 
människor, eller med hänsyn till sociala 
sammanhang och geografiska områden. 

Behov och utvecklingsarbete
Fyra föreningar valdes som sagt ut för att 
närmare analysera vilken betydelse 
föreningsinterna faktorer har för engage-
mang inom Idrottslyftet: 

Förening 1. En förening som haft 
idrottslyftsmedel och befinner sig i en 
kommun där det hamnat mycket 
idrottslyftsmedel per invånare.

Förening 2. En förening som inte haft 
idrottslyftsmedel och befinner sig i en 
kommun där det hamnat mycket 
idrottslyftsmedel per invånare.

Förening 3. En förening som haft 
idrottslyftsmedel och befinner sig i en 
kommun där det hamnat lite idrotts-
lyftsmedel per invånare.

Förening 4. En förening som inte haft 
idrottslyftsmedel och befinner sig i en 
kommun där det hamnat lite idrotts-
lyftsmedel per invånare.

Riksidrottsförbundets ordförande 
Karin Mattsson Weijber och 
idrottsminister Lena Adelsohn 
Liljeroth på Riksidrottsmötet inför 
starten av Idrottslyftet år 2007.
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Utvecklingsarbete

Resurs-överskott

Grundläggande behov

att det därmed saknade både idéer och 
krafter för att engagera sig i Idrottslyftet.

Förening 1 var radikalt annorlunda. 
Föreningen hade en professionell och 
specialiserad styrelse, bestående av 
ledamöter med höga positioner i närings-
livet. Föreningen hade anställd strategisk 
och administrativ personal. Även om 
föreningen hade tillgång till ideella 
krafter var de inte beroende av dem 
samma utsträckning som de övriga tre 
föreningarna. Tillgången till anställd 
personal fick även till följd att föreningen 
kunde bedriva ett kontinuerligt och 
strategiskt utvecklingsarbete. Vidare ägde 
föreningen sin egen anläggning vilket 
skapade ett ekonomiskt överskott. De 
tillämpade även riskspridning genom att 
bedriva en rad olikartade verksamheter. 
Föreningen var djupt involverad i Idrotts-
lyftet och hade fått mycket medel däri-
från.

För att ha möjlighet att engagera sig 
inom en satsning som Idrottslyftet är det 
alltså viktigt att det finns resurser i 
föreningarna, inte minst på ledarsidan. 
Därmed blir slutsatsen att Idrottslyftet är 
mest anpassat för de föreningar som 
redan kommit en bit på väg i sitt utveck-
lingsarbete. För de klubbar som har idéer 
och kraft att arbeta med dem har sats-
ningen skapat möjlighet att realisera olika 
former av projekt och förändringsinsatser 
och därmed förstärka en redan positiv 
utvecklingsprocess. Men för föreningar 
som kämpar med att få tid och ork till den 
ordinarie verksamheten, och som kanske 
är i störst behov av stöd, har satsningen 
inte inneburit en lika stor möjlighet 
(Figur 3).

Inom samhällsvetenskaplig teoribildning 
är institutionalisering ett vanligt begrepp. 
Det används för att förstå hur och varför 
människor utvecklar vanor och rutiner. 
Som exempel har Peter L. Berger och 
Thomas Luckmann diskuterat hur 
kontinuerligt mänskligt agerande tende-
rar att institutionaliseras. Rationaliteten 
bakom mycket mänskligt agerande är ofta 
att ”man gör som man alltid har gjort”, 
vilket tenderar att osynliggöra alternativa 
handlingsmöjligheter. Även om föränd-
ring således hela tiden äger rum tenderar 
den att gå i samma riktning (7). 
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Vi har sett flera exempel på institutio-
naliserat agerande i den här studien. RF 
har fördelat idrottslyftsmedlen till 
specialidrottsförbunden i enlighet med 
principer som skapades i Handslaget, 
och för dem har de säkerligen framstått 
som högst rättvisa och naturliga.

Men på lokal nivå framstår idrottslyf-
tet inte alltid lika självklart. Flera 
föreningar har vittnat om, inte bara 
svårigheterna med att engagera sig inom 
idrottslyftet, utan också att ens se 
engagemang inom satsningen som 
någonting görbart. De upplevda hindren, 
har medfört att de inte ens uppfattat 
satsningen som någonting för dem – där 
det främsta och största hindret som 
identifierats är bristen på personella 
resurser för utvecklingsarbete. 

Studien har också pekat på att detta 
spårbundna (8) agerande inte enbart 
bestämts av förhållanden inom den 
enskilda föreningen. Det är också 
beroende av det externa sociala, geogra-
fiska och demografiska sammanhang 
som den befinner sig i och är en del av. 
Idrottslyftets övergripande konstruktion 
och strategiska upplägg har i stor 
utsträckning borgat för accelererad takt 
– men i samma riktning. Det har 
resulterat i att stor har getts ökad 
möjlighet att bli större. Frågan är dock 
varför RF inte har utnyttjat möjligheten 
till att byta riktning, att bryta mot den 
intrampade stigens självklarhet, för att 
därigenom våga försöka åstadkomma 
något radikalt annorlunda – och kanske 
även locka nya ungdomsgrupper till 
idrotten? 

Figur 3.  Utvecklingspyramid, där det grundläggande behovet måste 
tillgodoses innan det går att ta nästa steg uppåt i pyramiden.

Den intrampade stigens självklarhet


