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

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

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

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

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

Som ett led i denna strävan utlyste RF i samarbete med CIF under våren 2009 forskningsmedel 
till vetenskapliga studier, som skulle ta sin utgångspunkt i frågeställningar med anknytning till 
idédokumentet ”Idrotten vill” eller till Idrottslyftets mål och syften. 12 forskningsprojekt bevilja-
des medel.
 
När detta skrivs i mars 2012  är alla utvärderingsrapporter samt 8 av 12 forskningsrapporter klara. 
Alla färdiga rapporter presenteras på www.rf.se/idrottslyftet. För att det ska synas att rapporterna 
ingår i Idrottslyftets utvärderings- och forskningsserie har RF valt en enhetlig layout. Några inne-
hållsmässiga och språkliga justeringar har dock inte gjorts, utan detta ansvar har överlämnats till 
respektive rapportförfattare.
 
Med förhoppning om att dessa rapporter bidrar till eftertanke och utveckling av er verksamhet!
 
Erik Strand
Generalsekreterare
Riksidrottsförbundet
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Kapitel	  1.	  Inledning	  
Rapporten du nu håller i din hand utgör resultatet av en uppföljning av satsningarna inom 
Idrottslyftet i idrotterna badminton, bordtennis, fotboll och volleyboll. Uppföljningen har 
genomförts av tre forskare från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, i Stockholm på 
uppdrag av Riksidrottsförbundet (RF). Samtliga RF:s medlemsförbund fick möjlighet att 
anmäla sitt intresse för att ingå i uppföljningen. De förbund som visade intresse fördelades på 
sex forskargrupper från lärosäten i landet med idrottsvetenskaplig verksamhet. 

Rapporten inleds med några allmänna ord om Idrottslyftet, vad vår uppföljning går ut på och 
hur den har genomförts. Därefter följer ett avsnitt om RF:s riktlinjer när det gäller barn- och 
ungdomsidrott. På detta följer ett kapitel om var och en av de i uppföljningen ingående 
idrotterna badminton, bordtennis, fotboll och volleyboll avseende hur man ser på och har 
arbetat med Idrottslyftets intentioner när det gäller 1) att öppna dörrarna för fler och utveckla 
verksamheten så att fler väljer att fortsätta idrotta, 2) jämlikhet och jämställdhet och 3) 
Idrotten vill. Därtill har vi undersökt hur man inom de fyra förbunden ser på administrationen 
av satsningen. Rapporten avslutas med en jämförande analys av idrottslyftssatsningarna inom 
dessa idrotter och några slutsatser och reflektioner kring arbetet med satsningen. 

Idrottslyftet	  
Från år 2007 och framåt satsar regeringen årligen 500 miljoner kronor på barn- och 
ungdomsidrott utöver de resurser som idrottsrörelsen erhåller för lokalt aktivitetsstöd. Denna 
särskilda satsning går under namnet Idrottslyftet. Idrottslyftet följde efter en liknande satsning 
under åren 2003 till 2007, kallad Handslaget, då 250 miljoner kronor per år satsades på barn- 
och ungdomsidrott. På ganska kort tid har alltså tilldelningen av medel till svensk barn- och 
ungdomsidrott ökat markant. Jämfört med aktivitetsstödet, som är ett retroaktivt bidrag för att 
täcka kostnaderna för ordinarie verksamhet, syftar Idrottslyftet till att utveckla verksamheten. 

Vad menas då med barn- och ungdomsidrott i detta sammanhang? Enligt RF:s riktlinjer står 
uttrycket för verksamheter i idrottsföreningar för personer mellan sju och tjugo år. Barn- och 
ungdomsidrotten är en mycket omfattande verksamhet, som i huvudsak bedrivs med ideella 
insatser från vuxnas sida. Närmare åtta av tio barn och unga deltar någon gång under sin 
uppväxttid i en idrottsförenings verksamhet. Som mest deltar ungdomar i föreningsidrott i de 
tidiga tonåren. Enligt RF:s rapport Idrotten i siffror (www.rf.se, 2010) idrottar 72 procent av 
alla pojkar och 58 procent av alla flickor i åldern 7-14 år på sin fritid, förvisso i mycket olika 
omfattning. Motsvarande siffror för pojkar och flickor i åldern 15 till 19 år är 52 respektive 35 
procent. Idrottsrörelsen kan ses som en betydelsefull miljö när det gäller fostran av barn och 
unga, inte minst ger verksamheten tillfälle till fysisk aktivitet. Idrotten bidrar också till 
utvecklingen av unga människors syn på sig själva, sin kropp och sin fysiska förmåga. De 
unga utvecklar genom idrottandet vidare sin syn på frågor kring vad som är rätt och fel, bra 
och dåligt. Därför är det av stor vikt att samhället ägnar resurser åt att utveckla barn- och 
ungdomsidrotten. 
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Idrottslyftet syftar alltså till att utveckla barn- och ungdomsidrotten, men vad innebär det? 
RF:s övergripande målsättning med Idrottslyftet är att "öppna dörrarna till idrotten för fler 
barn- och ungdomar och utveckla verksamheten så de väljer att idrotta längre upp i åldrarna." 
Ambitionen är alltså både att erbjuda plats för fler barn och unga och att utforma en 
verksamhet som gör att fler fortsätter med sitt idrottande. Den övergripande målsättningen 
fortsätter: "Allt arbete skall utgå från ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv och 
genomsyras av riktlinjerna i Idrotten vill." Jämställdhet och jämlikhet handlar i grunden om 
att lika villkor ska gälla för alla barns och ungas idrottsdeltagande. Vad detta innebär rent 
konkret är ibland en svår fråga. Idrotten vill är RF:s verksamhetsidé och innefattar riktlinjer 
för svensk idrottsrörelse, inte bara när det gäller barn- och ungdomsidrott, utan för 
verksamheten i stort. Riktlinjerna i Idrotten vill är allmänt hållna och på så vis kan det, liksom 
när det gäller jämlikhet och jämställdhet, bli svårt att rent konkret säga vad riktlinjerna ska 
innebära till exempel i en förenings verksamhet. Just denna relation mellan idrottsrörelsens 
övergripande riktlinjer och vad som sker i en idrottsförenings barn- och ungdomsidrott är av 
särskilt intresse i den här rapporten. 

Vårt	  uppdrag	  
GIH var ett av sex lärosäten som medverkade i uppföljningen av Handslaget, statens tidigare 
satsning på barn- och ungdomsidrotten. Under hösten 2008 fick GIH en förfrågan av RF om 
intresset för att också delta i en uppföljning av Idrottslyftet. Intresset för att medverka var stort 
och från GIH:s sida sattes en projektgrupp bestående av professor Håkan Larsson, docent 
Karin Redelius och doktorand Matthis Kempe-Bergman samman för att arbeta med 
uppföljningen. Ett antal möten mellan företrädare för RF och de sex medverkande 
forskargrupperna mynnade under våren 2009 ut i ett avtal som formulerade 
uppföljningsuppdraget. Den centrala formuleringen i uppdraget lyder: 

Utvärderingen skall belysa Idrottslyftets huvudsyfte: Att öppna dörrarna till idrotten för 
fler barn- och ungdomar och utveckla verksamheten så de väljer att idrotta längre upp i 
åldrarna. Allt arbete skall utgå från ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv och 
genomsyras av riktlinjerna i Idrotten vill. (Beslutsbrev 2009-01-01) 

I fokus för utvärderingen står hur de olika specialidrottsförbunden (SF) förverkligar 
intentionerna med Idrottslyftet. Den följande skissen illustrerar utvärderingens fokus enligt 
RF:s önskemål:1 

   Regeringen, RF 

Utvärderingens fokus  SF 

   (SDF) 

   Förening 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Ett av de sex lärosätena fick i uppdrag att följa upp RF:s eget arbete med Idrottslyftet. 



7	  
	  

Uppföljningen kom att få en tydlig inriktning mot vad som i forskningssammanhang brukar 
kallas de kvalitativa frågorna, det vill säga de frågor som i ord och inte i siffror belyser arbetet 
med Idrottslyftet. Denna inriktning valdes mot bakgrund av att RF på egen hand följer upp 
satsningens kvantitativa dimensioner, det vill säga sådant som kan beskrivas med siffror. Vi 
har med andra ord inte i detalj följt upp hur många kronor som satsats på specifika projekt och 
inte heller hur många som har deltagit i projekt finansierade genom Idrottslyftet. Sådana saker 
är för övrigt rent metodmässigt mycket svåra att studera. 

Det är ganska enkelt att bilda sig en uppfattning om hur många kronor som ett visst SF har 
fördelat till sina föreningar, men betydligt svårare att avgöra exakt hur dessa pengar har 
använts i en förening. Detta beror på omständigheter som till exempel att omsättningen av 
ledare i en förening är stor och att nya, ofta ideella, ledare inte har den överblick man skulle 
kunna förvänta sig i en professionell verksamhet. Det är också svårt att avgöra när det är just 
Idrottslyftet som bidragit till att fler deltar i en verksamhet. Därtill kommer svårigheten att 
avgöra ”varifrån” en individ kommer till en verksamhet. Är det en person som samtidigt 
deltar i en annan idrotts, alternativt förenings, verksamhet eller är det en person som inte 
sysslat med idrott tidigare – och som inte skulle ha sysslat med idrott om det inte vore för det 
aktuella projektet? 

Dessa frågor kan besvaras endast mycket allmänt, genom bedömningar snarare än genom 
regelrätta mätningar. Sådana bedömningar har RF, genom sina vanliga 
kommunikationskanaler när det gäller ekonomisk redovisning och redovisning av antalet 
deltagare/medlemmar, relativt goda möjligheter att göra på egen hand. 

Vårt	  syfte	  
Vårt arbete har utgått från ambitionen att ställa frågor till förbund och föreningar om hur de 
ser på Idrottslyftets intentioner och om hur deras satsningar har gått till. Vi har frågat förbund 
och föreningar hur pengar har fördelats och vilka verksamheter som genomförts. Syftet med 
vårt arbete har varit att undersöka dels hur representanter för förbund och föreningar resonerar 
om Idrottslyftets intentioner, dels vilka konkreta verksamheter som satsningen resulterat i. 
Vad ”blir” Idrottslyftet när förbunds- och föreningsrepresentanter får beskriva satsningen och 
de konkreta projekt som satsningen resulterat i? Arbetet har utgått från följande 
frågeställningar: 

Ø Vad innebär intentionen att öppna dörrarna för fler och att utveckla 
verksamheten så att fler väljer att idrotta längre? 

Ø Vad innebär det att utgå från ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv? 

Ø Hur genomsyras satsningen av riktlinjerna i Idrotten vill? 

Frågorna växte fram i dialog med de fyra förbunden, vilka också hade möjlighet att ange egna 
frågor som uppföljningen skulle undersöka. Denna ansats, som är ny i förhållande till hur 
Handslaget följdes upp, syftar till att minska "avståndet" mellan forskare och representanter 
för idrotten. Bordtennisförbundet önskade en särskild belysning av två frågor, dels hur nya 
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föreningar, utan upparbetade traditioner, har arbetat för att skapa en "bordtenniskultur", dels 
hur föreningar med en omfattande verksamhet för flickor har åstadkommit denna verksamhet. 
Fotbollförbundet önskade att den tredje av frågeställningarna ovan skulle kompletteras med 
den värdegrund som förbundet formulerat i studiematerialet Fotbollens spela lek och lär. 

Frågeställningarna studerades på tre olika nivåer, en idrottsövergripande nivå (RF), en 
förbundsnivå (SF, och i fotbollens fall även SDF) och en föreningsnivå. I det följande 
avsnittet redovisar vi ett teoretiskt ramverk som belyser hur vi ser på förhållandet mellan 
dessa olika nivåer. 

Läroplansteori	  
Inom forskargruppen finns erfarenheter av tidigare forskning både inom skolvärlden och inom 
idrottsrörelsen. Ovan redovisades en skiss som illustrerade RF:s önskemål avseende 
uppföljningens inriktning. Denna påminner om förhållandet mellan å ena sidan de 
övergripande mål som staten har formulerat för skolan, och å andra sidan hur undervisningen i 
skolorna rent konkret går till och vad eleverna lär sig i samband med denna undervisning. Vi 
tog med oss dessa tankar in i studiet av Idrottslyftet. Skolforskningen har påvisat att det sällan 
finns ett enkelt och linjärt förhållande mellan nationella mål så som de uttrycks i läroplaner 
och hur undervisningen bedrivs ute i landets skolor. Tvärtom kan man säga att det "sker saker 
på vägen". Det som sker handlar både om hur människor på olika positioner tolkar målen och 
om de förutsättningar som gör det möjligt (eller omöjligt) för skolor och lärare att verkligen 
förverkliga de högt uppsatta mål som finns. Inom skolforskningen kallas detta teoretiska 
perspektiv för läroplansteori. 

Syftet med teorier i forskningen är att skapa systematiskt utarbetade redskap både för att 
förstå det fenomen man ska studera och för att rent praktiskt genomföra forskningen. 
Läroplansteorin har vuxit fram som ett resultat av flera decenniers forskning om förhållandet 
mellan mål och utfall i skolans verksamheter.2 Forskare som utgår från läroplansteori talar om 
tre arenor där skolans mål formuleras, transformeras och realiseras. Följaktligen kallas dessa 
arenor för formuleringsarena, transformeringsarena och realiseringsarena. Nedan följer en 
kort beskrivning av dessa arenor i skolans värld, följt av några tankar om vad som skulle 
kunna tänkas motsvara de olika arenorna i idrottens värld. 

Formuleringsarenan	  
Formuleringsarenan är den arena där de nationella målen för skolans verksamhet formuleras. I 
Sverige drivs skolan i kommunal eller privat regi, men oavsett i vilken form så är det de 
statligt uppställda målen som ska gälla. Ytterst är det den folkvalda regeringen som i 
riksdagen lägger fram förslag på skollag respektive läro- och kursplaner för skolan. Riksdagen 
fattar besluten och besluten administreras av statens tillsynsorgan Skolverket (som ska ge 
skolor och lärare stöd i deras arbete) och Skolinspektionen (som kontrollerar att skolorna 
följer lagar och förordningar och utvärderar skolans verksamhet). Inom idrottsrörelsen gäller 
något annorlunda förutsättningar. Idrottsrörelsen är en från staten fristående folkrörelse, men 
den erhåller statligt (och kommunalt) stöd för sin verksamhet. Mot denna bakgrund ställer 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Vår användning av läroplansteorin i den här rapporten bygger i hög utsträckning på framställningen i Göran 
Lindes bok Det ska ni veta! En introduktion i läroplansteori, Lund: Studentlitteratur, 2006. 
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staten vissa krav på vilken typ av idrottsverksamheter som ska stödjas. I den senaste 
idrottsstödsutredningen menar utredaren Tomas Peterson att det finns ett implicit kontrakt (en 
icke formaliserad, eller bara delvis formaliserad överenskommelse) mellan staten och 
idrottsrörelsen. Detta implicita kontrakt innebär följande: 

För staten har det implicita kontraktet stadgat ett övergripande ansvar för 
idrottsrörelsens utveckling och existensvillkor. Statens ansvar har utgått från en 
grundtanke om att idrottsrörelsen utför en samhällsnyttig insats och en bedömning av att 
varken de frivilliga organisationernas egna insatser eller marknaden kan garantera den 
frivilliga idrottens fortsatta expansion och sunda utveckling. (SOU 2008:59, s. 17) 

För idrottsrörelsen har det implicita kontraktet medfört en rätt till statsunderstöd förenat 
med relativt stort självbestämmande. Här är utgångspunkten att idrottsrörelsen bedriver 
en samhällsnyttig men icke-statlig verksamhet och att de frivilliga organisationerna 
därmed har rätt att ställa – åtminstone begränsade – ekonomiska krav på staten förenat 
med stora möjligheter att självständigt besluta över bidragens nyttjande. (SOU 2008:59, 
s. 18) 

Idrottsrörelsen tar alltså emot medel från staten eftersom den bedriver en samhällsnyttig 
verksamhet, men stödet föranleder också staten möjligheten att utvärdera verksamheten så att 
medlen verkligen går till samhällsnyttig verksamhet. I det implicita kontraktet ligger vidare att 
idrottsrörelsen, framför allt vid RF-stämman som arrangeras vart annat år, sätter upp sådana 
mål för sin verksamhet som staten kan acceptera och som ligger i linje med vad som ses som 
samhällsnyttigt. Vad avgör då vilka de övergripande målen för verksamheten blir? 

Formuleringsarenan är i hög grad en ideologisk och politisk arena. Oftast är de mål som 
formuleras mycket övergripande. Många ska kunna samsas om dem. De måste vara brett 
förankrade. Det är helt enkelt lättare att vara överens om allmänt hållna mål jämfört med om 
målen skulle vara mycket konkreta och detaljerade. Ofta präglas målen också av att vara 
politiska kompromisser som gör att de ibland kan te sig lite motsägelsefulla. När det gäller 
skolan så formuleras målen utifrån idéer om vad skolan är och ska vara till för. Är den till 
exempel primärt till för att fostra medborgarna moraliskt (som den svenska 1800-talsskolan 
var ett exempel på), eller för att forma demokratiska medborgare (som var en tongivande idé 
under 1900-talet), eller för att kvalificera landets invånare för ett produktivt yrkesarbete (en 
annan tongivande idé under 1900-talet som fått allt starkare fotfäste i dagens skoldebatt)? 

Vilka mer övergripande idéer finns det om idrott då? Enligt RF:s idéprogram Idrotten vill är 
idrott "fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera" 
(www.rf.se). Ha roligt, må bra och prestera uttrycker de olika motiv som brukar förknippas 
med idrott. Formuleringen i Idrotten vill kan ses som just en kompromiss på 
formuleringsarenan. Idrottsrörelsen består av en mångfald av verksamheter och aktiviteter. 
Ofta bygger aktiviteten i huvudsak på ett av motiven. Det händer ibland att flera eller alla av 
motiven finns med på ett mer individuellt personligt plan, men att det bara är ett motiv som 
"betalar sig". Ett uppenbart exempel är elitidrotten, som naturligtvis för enskilda idrottare kan 
vara både rolig och hälsosam, men det är endast prestationen som ger betalt i pengar och 
medial uppmärksamhet. Idrottsstödsutredaren Tomas Peterson lyfter i sin rapport en annan 
kompromiss, nämligen den mellan tävlingsfostran och föreningsfostran. Tävlingsfostran 
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handlar om barns och ungdomars idrottsliga fostran; betydelsen av att träna seriöst, delta i 
tävlingar/matcher och göra sitt bästa i dessa sammanhang. Föreningsfostran handlar om deras 
medborgerliga och demokratiska fostran; betydelsen av att vara med i en frivilligt vald 
verksamhet och också att få möjligheter att påverka utformningen av denna verksamhet. Båda 
dessa sidor samsas ofta inom idrotten, men kan också komma i konflikt med varandra. 

Formuleringsarenan kommer inte att stå i huvudfokus i denna rapport, men vi kommer att 
ägna den ett visst intresse. Annars skulle det vara omöjligt att säga något om hur målen tolkas 
och realiseras i specialförbund och föreningar. 

Transformeringsarenan	  
Transformeringsarenan är den arena där målen tolkas och konkretiseras. I skolans värld 
handlar det om hur skolpolitiker, skolledare och lärare tolkar läroplanens allmänna mål och de 
mål för olika ämnen som stipuleras i de nationella kursplanerna. Denna uttolkning kan se 
väldigt olika ut beroende på olika faktorer. Det kan gälla alltifrån vilka läroböcker som köpts 
in till en kommun/skola till olika ämnens traditioner samt lärarnas bakgrund och 
undervisningsrepertoar (den uppsättning lektioner som en lärare kan se framför sig, beroende 
på hennes/hans tidigare erfarenheter, ut- och fortbildning, intressen, etc.). Skolforskningen 
påvisar att lärare från olika ämnen och med olika bakgrunder och undervisningsrepertoarer 
har en benägenhet att tolka den skriftliga läroplanen på ganska olikartade sätt. Forskning om 
idrott och hälsa i skolan och om lärare i samma ämne påvisar att olika utbildning och olika 
erfarenheter av föreningsidrott också ofta medför olika sätt att förstå de mål som de nationella 
styrdokumenten (den allmänna läroplanen och kursplanen för ämnet idrott och hälsa) 
stipulerar. Naturligtvis hänger möjligheten att realisera målen i idrott och hälsa också samman 
med vilka lokalmässiga förutsättningar som finns (Larsson & Redelius, 2004; Sandahl, 2005). 

I vår analysmodell motsvaras transformeringsarenan av SF:en, och i fotbollens fall dessutom 
av SDF:en. Man kan tänka sig att uttolkningen av idrottsrörelsens övergripande mål påverkas 
av traditionerna inom de olika idrotterna, till exempel om verksamheten präglas av bredd- och 
motionsidrott eller om den är mer ensidigt elit-/tävlingsinriktad, om den domineras av kvinnor 
eller män eller om det är en stor idrott med en hög grad av professionalisering eller en liten 
idrott som i huvudsak baseras på ideella insatser. Man kan också tänka sig att bakgrunden 
(den sociala, idrottsliga, utbildningsmässiga, mm) hos de som är verksamma inom respektive 
förbund inverkar på hur man tolkar de övergripande målen och därigenom också vilka 
överväganden man gör när man tar ställning till vilka insatser förbundet bör göra för att 
realisera målen och vilka föreningsprojekt som bör tilldelas medel för samma ändamål. 

Realiseringsarenan	  
Realiseringsarenan är den arena där målen realiseras, det som man i vardagliga ordalag brukar 
kalla "verkligheten". I skolan handlar verkligheten om hur undervisningen i en klass på en 
lektion går till och vad eleverna får ut av denna. Undervisningen är beroende av hela kedjan 
av faktorer som finns på de andra nivåerna, men också i hög utsträckning till exempel av var 
skolan är belägen, vilka eleverna är och vad de bär med sig från sin uppväxttid och tidigare 
erfarenheter av skolgång. Inom skolforskningen talar man om vilket "klassrumsspråk" som 
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styr undervisningen, det vill säga den särskilda kultur som uppstår i en viss klass i samband 
med undervisning med en viss lärare i ett visst ämne. 

Realiseringsarenan motsvaras i vår analys av föreningarna och de verksamheter/projekt som 
förverkligas där. Naturligtvis utövar även i detta fall geografisk placering, lokaliteter och 
vilka deltagarna är ett stort inflytande över vilka verksamheter som faktiskt är möjliga att 
genomföra. Även föreningens organisation inverkar, till exempel om det finns någon med ett 
särskilt uppdrag att arbeta med Idrottslyftet, om det finns anställd administrativ personal och 
så vidare. Här blir det alltså mycket stora skillnader beroende på om föreningen är stor eller 
liten. Har föreningen till exempel en eller flera anställda, där någon kan arbeta särskilt med att 
söka pengar för idrottslyftsprojekt liksom att driva projekten, eller måste föreningen framför 
allt förlita sig på ideella ledarinsatser? 

Ser man till den ovan redovisade skissen kring utvärderingens inriktning, kan de tre arenorna 
illustreras på följande vis 

   Regeringen, RF Formuleringsarena 

Utvärderingens fokus  SF 
     Transformeringsarena 
   (SDF) 

   Förening  Realiseringsarena 

 

Vi ska nu beskriva hur vi har gått tillväga för att genomföra uppföljningen. 

Hur	  har	  vi	  gått	  till	  väga?	  
Uppföljningen bygger dels på analyser av dokument från förbund och föreningar, dels på 
intervjuer med representanter för transformeringsarenan (SF:en och i fotbollens fall två SDF) 
och för realiseringsarenan fyra eller fem föreningar i varje idrott, vilket sammantaget utgör 18 
föreningsbesök. Dokumenten berör i de flesta fallen Idrottslyftet, men det kan också handla 
om mer allmänna handlings- eller policydokument. 

Vilka	  valdes	  ut	  för	  intervju?	  
När det gäller intervjuerna så identifierade vi tillsammans med förbunden fyra personer på 
strategiskt intressanta positioner vid respektive SF. I samtliga idrotter valdes 
förbundsordförande, idrottslyftsansvarig och en person ingående i förbundets referensgrupp 
kring Idrottslyftet ut. I bordtennis valdes två referenspersoner ut, en förbundsstyrelsemedlem 
och en föreningsrepresentant. I badminton och volleyboll valdes förbundets administrativa 
chef ut. I fotboll valdes den administrativa chefen för den avdelning som har särskilt ansvar 
för idrottslyftssatsningarna ut. De flesta av intervjupersonerna var män. I alla fyra SF valdes 
tre män och en kvinna ut för intervju. 
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Genomgående tog intervjuerna cirka en och en halv timme och skrevs ut i sin helhet. 
Sammanlagt intervjuades alltså 16 förbundsrepresentanter och den sammanlagda intervjutiden 
blev cirka 25 timmar, vilket motsvarar 266 sidors text. 

Svenska fotbollförbundet är det enda förbund där fördelningen av medel till föreningar har 
delegerats till nästa nivå i förbundshierarkin, SDF:en. Med fotbollförbundets hjälp valdes två 
SDF ut för besök. En tjänsteman och en förtroendevald person valdes ut för intervju vid det 
ena SDF:et och två tjänstemän vid det andra. Samtliga dessa fyra personer var män. Den 
sammanlagda intervjutiden blev här cirka sex timmar, vilket motsvarar 57 sidors text. 

På realiseringsarenan valdes, med SF:ens hjälp, fyra eller fem föreningar i respektive idrott ut 
för besök (i fallet med fotbollen valdes föreningarna ut med hjälp av SDF:en – två respektive 
tre föreningar i varje distrikt). Föreningarna valdes i huvudsak ut eftersom de sökt – och 
erhållit – ekonomiskt stöd från idrottslyftssatsningen.3 Genomgående kan dessa föreningar 
beskrivas som välfungerande, med en relativt omfattande barn och ungdomsverksamhet. 
Urvalet ska alltså inte i första hand ses som representativt i den meningen att de föreningar vi 
har besökt är ”genomsnittsföreningar”.  

I varje förening intervjuades två personer, vanligen ordföranden (eller den person som hade 
ansvaret för själva ansökan) och en tränare (en person med direkt ansvar för idrottsträning). 
Föreningarna fick själva välja ut lämpliga intervjupersoner med utgångspunkt i denna 
beskrivning. Sammanlagt 32 föreningsrepresentanter intervjuades, de flesta (28 st) män. 
Intervjuerna tog cirka en timme vardera och resulterade i runt 32 timmars intervjumaterial 
(vilket motsvarar 412 sidors text). Ambitionen var från början att vi även skulle besöka 
verksamheter i de projekt som föreningen fått medel för. I längden blev detta inte 
genomförbart mot bakgrund av projektens olika karaktär och svårigheterna att planera in 
besöken just vid ett tillfälle då en idrottslyftsaktivitet förekom (det var heller inte alltid helt 
enkelt att peka ut någon enskild idrottslyftsaktivitet). Vid några tillfällen gjorde vi både 
intervjuer och besökte verksamheter och vid några tillfällen fick vi nöja oss med intervjuerna. 

Sammantaget har vi således intervjuat 52 personer, 44 män och åtta kvinnor, vilket resulterat i 
ett intervjumaterial som omfattar cirka 63 samtalstimmar – vilket i utskriven form utgörs av 
735 sidors text. 

Intervjuernas	  innehåll	  
I förberedelserna ingick att ta fram en intervjuguide som stöd för intervjun. Intervjun utgick 
från uppföljningens övergripande frågor och kan beskrivas som halvstrukturerad, det vill säga 
intervjuguiden var indelad i ett antal frågeområden med frågor som på något sätt skulle 
behandlas, men där intervjupersonernas beskrivning stod i förgrunden. Detta innebar att alla 
frågor inte formulerades på exakt samma sätt i varje intervju, men att alla intervjuer 
innefattade alla frågeområden. Frågeområdena var (med exempel på frågor för både förbunds- 
och föreningsrepresentanter): 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  I volleyboll valdes en förening ut eftersom den inte sökt idrottslyftsmedel, trots att det är en stor och 
välfungerande förening. 
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- Idrottslyftet – allmänna reflektioner, med frågor som till exempel: Vad är Idrottslyftet 
för dig? Har Idrottslyftet gjort någon skillnad i er idrott, alternativt i din förening? I så 
fall hur? 
 

- Idrottslyftets inriktning och handläggning: Vilken inriktning har Idrottslyftet haft? Hur 
har fördelning av medel gått till? Vilka projekt har ni sökt medel för att genomföra? 
Vad har pengarna bekostat? Vilka har arbetat med ansökan och projekt? 
 

- ”Öppna dörrarna”: Hur gör man för att ”öppna dörrarna” för fler barn och ungdomar 
till idrotten? Vad gör man för att fler ska fortsätta idrotta längre? Vad har ni gjort för 
att ”öppna dörrarna” för fler barn och ungdomar till din förening? Vad har ni gjort för 
att fler ska fortsätta idrotta längre i din förening? 
 

- Jämställdhet och jämlikhet: Vad innebär en jämställd idrott? Hur arbetar ni i er idrott 
för att den ska bli mer jämställd? Hur arbetar ni i er förening för att den ska bli mer 
jämlik? 
 

- Idrotten vill: Är Idrotten vill ett levande dokument i er verksamhet? Finns det några 
kontroversiella frågor i din idrott i samband med barn- och ungdomsidrott (t ex tidig 
selektering, tävling – när och var?). Har ni tagit ställning i dessa frågor? 

I analysen har alla intervjuer lästs igenom noggrant flera gånger. Vi har i forskargruppen 
arbetat med en särskild teknik där var och en först läst igenom intervjuerna enskilt. Därefter 
träffades gruppen för att diskutera sina intryck och för att arbeta fram olika teman inom ramen 
för de olika områdena ("öppna dörrarna", jämställdhet och jämlikhet, etc.). 

Att	  vara	  idrottsrörelsens	  "kritiska	  vänner"	  
I vårt tidigare arbete med forskning om den organiserade föreningsidrotten har vi märkt att de 
perspektiv och utgångspunkter som gäller inom forskningen inte alltid är så lätta för ledare 
och tränare inom idrotten att förstå. Detta har ibland varit frustrerande, för båda parter. I 
arbetet med uppföljningen av Idrottslyftet har vi försökt att bearbeta denna problematik 
genom att tydligt lyfta fram och tillsammans med idrottsförbunden diskutera både 
uppföljningens fokus (och frågor) och forskarnas roll av att vara kritiska vänner. Vad innebär 
det då att vara kritiska vänner? 

I grund och botten handlar forskning om att öka kunskapen om något. I vårt fall vill vi öka 
kunskapen om Idrottslyftet. Men hur gör man då för att få ny kunskap? Jo, man ställer frågor! 
När man jobbar med forskning upptäcker man ofta att de frågor som först dyker upp, det man 
frågar sig i vardagliga sammanhang, helt enkelt inte är möjliga att besvara. Frågorna är alltför 
allmänna. Om man ska ta reda på något med viss säkerhet, så måste man först vrida och vända 
på frågan, kanske reflektera över det man vill undersöka på lite nya sätt. Detta brukar kallas 
för att man problematiserar frågan och det man ska studera. Forskningen fungerar bäst när 
den är problemorienterad, det vill säga när man har vridit och vänt på det man vill studera och 
prövat att ställa frågor på lite olika sätt. Hur har vi då problematiserat kring Idrottslyftet? 
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I samtalen med personer inom idrottsrörelsen framkommer att man inom idrotten gärna ser 
Idrottslyftet som en fantastisk möjlighet att utveckla idrotten. Detta är helt sant och riktigt, 
men en sådan utgångspunkt fungerar inte så bra om man vill få mer kunskap om Idrottslyftet 
och dess intentioner. Om man vill lära sig något om Idrottslyftet blir det helt enkelt mycket 
lättare om man ser Idrottslyftet som ett svar på ett problem inom idrottsrörelsen. Detta 
problem kan förstås vara mer eller mindre akut. Temat ”öppna dörrarna för fler” är ett bra 
exempel. Som vi tidigare har påvisat, är det väldigt många barn och ungdomar som sysslar 
med idrott under uppväxten, så i vardagen ses kanske idrottens tillgänglighet för barn och 
unga inte som ett stort problem. De flesta är ju redan med – nu kan vi bli ännu fler! Men ur ett 
forskningsperspektiv måste vi åtminstone anta att ”öppna dörrarna” är svaret på ett problem 
som handlar om att det finns en del barn och ungdomar för vilka dörrarna är stängda. Inte 
förrän vi ställer frågan på detta sätt kan vi ta reda på om ambitionen att ”öppna dörrarna för 
fler” verkligen har realiserats på ett effektivt sätt, det vill säga så att nya grupper av barn och 
ungdomar börjar idrotta (och inte bara de som skulle ha deltagit i vilket fall som helst). 

Jämställdhet är ett annat bra exempel. Antagligen är det många som upplever att man inte gör 
någon avgörande skillnad på flickor och pojkar inom idrotten. ”Alla är lika välkomna”, är ett 
vanligt synsätt. Samtidigt finns det tydliga könsmönster inom idrotten. Flickor och pojkar, 
kvinnor och män söker sig statistiskt sett till olika idrotter. Fler män blir idrottstränare och -
ledare, i synnerhet när verksamheten blir mer elitinriktad. När man påtalar skillnader av detta 
slag, blir responsen ofta: ”de som inte är med vill inte”. Verksamheten uppfattas som öppen 
och de som inte dyker upp ”har andra intressen”. Inom forskningen problematiseras 
könsmönstren istället utifrån frågan: ”varför vill de inte?” Finns det faktorer, som vi inte 
riktigt har klart för oss, som gör att kvinnor eller män inte söker sig till, eller får tillträde till, 
vissa delar av idrotten? En annan typ av problematisering kan vara: ”hur kan det komma sig 
att så många män når inflytelserika positioner som ledare och tränare inom idrotten?” Varför 
vill de? Ett sådant förhållningssätt till könsmönster skapar bättre förutsättningar för att få ny 
kunskap om villkoren för idrottsdeltagandet. Ett bra exempel kommer från utvärderingen av 
Handslagets särskilda satsning på fickors idrott (se Svender & Larsson, 2007). Denna 
påvisade att jämställdhetssatsningar är relativt vanliga inom svensk idrott, men att det är 
ytterst sällan som man frågar sig varför dessa satsningar på jämställdhet eller på flickors idrott 
egentligen behövs. Och i den utsträckning man frågar sig ”varför”, så är flickorna problemet 
snarare än idrottsverksamheten. 

Denna kritiska ansats handlar alltså om att skapa bra förutsättningar för att få ny kunskap om 
Idrottslyftet – och om barn- och ungdomsidrotten, men den handlar inte bara om det. Den 
kritiska ansatsen utgår också från en övertygelse om att verksamheten utvecklas bäst utifrån 
en ifrågasättande hållning. 

Nu har vi beskrivit vilket vårt uppdrag är, hur vi ser på detta uppdrag och hur vi har gått till 
väga för att fullgöra det. Nu har det blivit dags att titta närmare på Idrottslyftet och på barn- 
och ungdomsidrott utifrån vad som framkommer på det nationella planet, alltså på 
formuleringsarenan. 



15	  
	  

 

Kapitel	  2.	  Formuleringsarenan	  
Formuleringsarenan är den arena där de nationella politiska målen med svensk idrott 
formuleras. RF utgör en paraplyorganisation för den organiserade idrotten i landet och är som 
sådan i grund och botten fri och oberoende av staten. Som nämndes i avsnittet om 
läroplansteori ovan, har det i och med att RF tar emot och administrerar ett omfattande statligt 
stöd till idrotten, uppstått ett "implicit kontrakt" (SOU 2008:59) mellan staten och RF. Detta 
implicita kontrakt innebär att det finns en delvis tyst överenskommelse mellan staten och 
idrottsrörelsen om att idrotten får ett ekonomiskt statligt stöd så länge verksamheten bedrivs 
på ett samhällsfrämjande sätt. Denna tysta överenskommelse har, i och med den senaste 
idrottsstödsutredningen, blivit något mer uttalad. Centrum för idrottsforskning (CIF) har idag, 
förutom ett ansvar för att initiera, samordna, stödja och informera om forskning inom 
idrottens område, även ett ansvar för att följa upp statens stöd till idrotten. Tidigare skötte RF 
på egen hand all uppföljning av detta stöd. Trots denna något mer uttalade kontroll (och 
politiska styrning) av idrotten, har idrottsrörelsen ett stort mått av oberoende. RF har i 
huvudsak en stödjande funktion och de policydokument och handlingsplaner som beslutas i 
samband med RF-stämman har en vägledande funktion. 

Formuleringsarenan står, enligt RF:s uppdrag, inte primärt i fokus för uppföljningen. Varför 
vill vi då inkludera den här? Skälet är enkelt. Idrottslyftet får ses som ett statligt initiativ, där 
idrottsrörelsen, med hjälp av ekonomiska medel från staten, får en möjlighet att utveckla sin 
verksamhet. Om, till exempel, uppdraget stipulerar att all verksamhet "skall utgå från ett 
jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv", så kan man fråga sig: "Vad betyder jämställdhet och 
jämlikhet?" "Vad innebär det att ha ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv inom 
idrotten?" Ett svar på frågor av den här typen kan man få av att läsa Idrottens 
jämställdhetsplan. Planen kan ge en vink om vad ett jämställdhetsperspektiv kan tänkas 
innebära på den allra högsta (politiska) beslutande nivån inom idrotten. Den kan sedan 
jämföras med de sätt att se på jämställdhet som finns bland förbund och föreningar, såväl 
avseende "vad man tycker och tänker" som hur medel faktiskt fördelas - vilka typer av 
satsningar som tilldelas medel. 

I det här avsnittet kommer vi framför allt att beröra tre dokument, a) det regeringsbeslut som 
reglerar de ekonomiska mellanhavandena mellan staten och RF, b) idrottens idéprogram 
Idrotten vill och c) Idrottens jämställdhetsplan. De två senare dokumenten finns sedan länge 
tillgängliga på RF:s hemsida, www.rf.se. 

Regeringsbeslutet	  
Den 16 maj 2007 fattade regeringen det beslut kring ”Sveriges Riksidrottsförbunds 
disposition av medel från AB Svenska Spel” som ligger till grund för satsningen inom 
Idrottslyftet. Framgår det då av detta beslut vad pengarna ska användas till? Hur omfattande 
var regeringens instruktioner till idrottsrörelsen? Det framkommer i beslutet att RF ”inkommit 
med i huvudsak följande förslag till inriktning på den nya satsning på svensk idrott som 
riksdagen godkände i december 2006.” RF fick alltså själv, för regeringen, föreslå inriktning 
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på Idrottslyftet. Detta förtroende illustrerar det ovan diskuterade implicita kontraktet mellan 
staten och idrottsrörelsen. Vad var det då som RF ”i huvudsak” föreslog för regeringen – och 
som regeringen biföll? Vi återvänder till regeringsbeslutet: 

Ökade insatser görs för att stötta och uppmuntra specialidrottsförbund och idrottsföreningar att 
öppna dörrarna till idrotten för fler barn och ungdomar och utveckla sin verksamhet så att de 
väljer att fortsätta idrotta högre upp i åldern. Specialidrottsförbunden ges resurser till att 
utveckla sina idrotter och intensifiera arbetet genom att utveckla strategier, identifiera 
utvecklingsbehov, bistå med fakta och kompetens samt utvärdera och sprida goda erfarenheter. 
Ytterligare insatser görs för att öka rekrytering och utveckling av idrottsledare samt samverkan 
med skolorna. Allt arbete utgår från ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. 

Detta uttrycker, kort och gott, innehållet i satsningen så som det formuleras i 
regeringsbeslutet. Beslutet omfattar i sin helhet cirka en och en halv sidas text och är 
undertecknat av justitieministern Beatrice Ask och departementssekreterare Keneth Wising. 
Man kan alltså konstatera att ”uppdraget” från regeringen till RF avseende Idrottslyftet är 
mycket kortfattat. Dessutom går det i huvudsak tillbaka på formuleringar som kan härledas till 
RF. För att få ett mera nyanserat svar på vad som är ”bra” barn- och ungdomsidrott, vilken 
värdegrund som ska genomsyra barn- och ungdomsidrotten, måste man alltså gå till 
idrottsrörelsens egna dokument. Vi börjar med Idrotten vill. 

Idrotten	  vill	  
Idéprogrammet Idrotten vill antogs för första gången på RF-stämman i Umeå 1995. Sedan 
dess har vissa revideringar gjorts, den senaste 2009. I Idrotten vill formuleras den idémässiga 
grunden och den värdegrund som ska genomsyra all idrott i Sverige. Liksom motsvarande 
dokument i skolvärlden, läroplanerna, är Idrotten vill ganska allmänt hållen. Ett mera konkret 
och detaljerat idéprogram hade förmodligen varit svårt att komma överens om vid stämman. 
Det mesta som står i Idrotten vill är antagligen inte så kontroversiellt eller uppseendeväckande 
inom idrottsrörelsen, även om det finns undantag. Samtidigt hänger detta samman med hur 
idéprogrammets formuleringar tolkas av personer som är verksamma inom idrotten. Vi ska ta 
några exempel. 

Idrott	  för	  barn	  
I Idrotten vill återfinns rubrikerna ”Idrott för barn” och ”Idrott för ungdom”. Avsnittet ”Idrott 
för barn” mynnar ut i några kortfattade riktlinjer för hur idrott för barn upp till tolv år bör vara 
utformad. Portalparagrafen säger: 

• Idrott för barn ska bedrivas ur ett barnrättsperspektiv och följa FN:s konvention om barns 
rättigheter (Barnkonventionen). 

Barnkonventionen innehåller ett 40-tal artiklar som beskriver barns rättigheter. En av de 
viktigaste innebär att barnets bästa ska stå i första rummet, och det är det enskilda barnets 
bästa som åsyftas. Vad detta rent konkret innebär måste avgöras i varje enskilt fall. Exemplet 
är intressant eftersom man måste känna till något om Barnkonventionens innehåll för att 
kunna göra en korrekt uttolkning av Idrotten vills riktlinjer. Den andra paragrafen anger att 
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• Idrott för barn ska vara lekfull, allsidig och bygga på barnens egna behov och förutsättningar 
samt ta hänsyn till variationer i utvecklingstakt. 

Denna punkt manar till eftertanke. Bygger idrottens verksamheter verkligen genomgående på 
barnens egna behov och förutsättningar? Hur ofta diskuteras utformningen av verksamheten i 
en förening efter sådana premisser? Handlar samtalen inte snarare mest om vilka krav 
specifika idrotter ställer på utövarna (så kallade kravanalyser)? Och vad innebär det rent 
konkret att ta hänsyn till variationer i utvecklingstakt? Den fjärde paragrafen anger att 

• Idrott för barn ska i första hand bedrivas i enkla former i närområdet. Även 
tävlingsverksamheten ska huvudsakligen ske lokalt och resultaten ska ges liten 
uppmärksamhet. 

Även denna punkt manar till eftertanke. Hur stort är ”närområdet”? Ges resultaten verkligen 
liten uppmärksamhet? Och när barnen ”vill” tävla – gärna långt borta från hemtrakten, i 
vilken utsträckning ger de då uttryck för ”sin egen” vilja eller för föräldrarnas eller 
föreningens drömmar? Och vad betyder att 

• Idrottsföreningarna ska erbjuda alla barn en kamratlig och trygg social miljö, där de kan 
utvecklas och bli delaktiga i utformningen av verksamheten och därmed vänja sig vid att ta 
ansvar för sig själva och andra. 

Hur verkar man för att göra barnen delaktiga i utformningen av verksamheten? Är det inte ett 
vanligare resonemang att man som ledare säger att ”barnen tycker det är bättre om jag 
bestämmer”, eller ”barnen har inte de kunskaper som behövs för att kunna påverka 
utformningen av verksamheten”? 

Vi har närmat oss riktlinjerna för barnidrotten utifrån ett problematiserande förhållningssätt. 
Vi utgår då från att varje punktsats inte ger uttryck för något självklart, utan att det finns fog 
för att det som står där också bör stå där därför att det har en funktion i förhållande till 
”verkligheten”. Handlingsplaner syftar inte till att beskriva verkligheten utan till att förändra 
den. Eftersom Idrottslyftets intentioner så tydligt lyfter fram betydelsen av Idrotten vill, utgår 
vi också från att riktlinjerna är kända och att de diskuteras både i relation till ansökningar om 
projektmedel från olika föreningar och i relation till verksamheten i föreningarna. Innehållet 
under rubriken ”Idrott för barn” ger vissa indikationer på hur man skulle kunna öppna 
dörrarna för fler och utveckla verksamheten så att fler väljer att fortsätta idrotta längre. 

Idrott	  för	  ungdom	  
Under rubriken ”Idrott för ungdom”, som berör åldrarna tretton till tjugo år, gör man skillnad 
mellan ”Breddidrott för ungdom” och ”Elitinriktad idrott för ungdom”. Vad innebär denna 
skillnad? När det gäller breddidrott för ungdom säger Idrotten vill: 

Vissa ungdomar vill satsa mot en hög idrottslig nivå. För de allra flesta är emellertid seriespelet 
på någon distriktsnivå i lagidrotter eller föreningstävlingar i en individuell idrott den 
tävlingsmässiga karriärens höjdpunkter. […] All tillgänglig statistik visar att det framför allt är 
under tonåren idrottsrörelsen tappar medlemmar. Delvis beror detta på en naturlig process där 
ungdomar får andra intressen som upptar deras tid. Men i alltför många föreningar saknas 
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verksamheter som lockar de flickor och pojkar som gärna vill fortsätta att idrotta, men med en 
lägre tävlingsmässig ambitionsnivå eller helt utan tävlingsinslag. 

Avsnittet kring breddidrott ger indikationer dels på att alla ungdomar inte når (och inte heller 
kan förväntas nå) elitnivån, dels på att föreningarna bör arbeta för att utveckla verksamheter 
som lockar ungdomar som vill fortsätta idrotta utan krav på tävling. Det finns emellertid inga 
indikationer på hur man som förening ska veta vad som motiverar en breddinriktad eller en 
elitinriktad satsning. Ska ungdomarnas resultatnivå rent krasst avgöra vad som ska kallas 
”bredd” och vad som ska kallas ”elit”? Eller är det ungdomarnas ambitionsnivå (de som ”vill” 
bli elit) som ska avgöra? Avsnittet avslutas, liksom avsnittet ”Idrott för barn”, av några 
riktlinjer för verksamheten; riktlinjer som skulle kunna bilda utgångspunkter för hur man kan 
”utveckla verksamheten så att fler väljer att fortsätta längre”. 

”Alla flickor och pojkar som har talang och ambition att göra en seriös elitsatsning ska ges 
möjlighet att göra detta under socialt trygga former.” Denna formulering utgör den andra 
punktsatsen bland riktlinjerna för elitinriktad idrott för ungdom. Svaret på frågan vi reste nyss 
kring hur man som förening ska avgöra vad som motiverar en breddinriktad eller en 
elitinriktad satsning för en specifik individ är alltså både resultatnivå (talang) och 
ambitionsnivå. Talang är i sig ett intressant begrepp som bör diskuteras, men detta ska vi inte 
fördjupa oss i mer här. Vidare ska 

• Övergången mellan barn- och ungdomsidrotten […] ska ske successivt och hänsyn tas till 
flickors och pojkars olika behov, förutsättningar och utvecklingstakt. 

Vad betyder ”flickors och pojkars olika behov …” i denna formulering? Handlar det om 
flickors och pojkars, det vill säga ungdomars, individuella behov med mera, eller finns det 
behov, förutsättningar och utvecklingstakt som är specifika för flickor respektive pojkar och 
som skiljer grupperna åt? 

• Tävlingsverksamheten för såväl flickor som pojkar ska utformas så att den stimulerar till 
kvalitativ och långsiktig idrottslig utveckling, och motverkar utslagning. 

Strävan efter att motverka utslagning rimmar med ambitionen när det gäller breddinriktad 
idrott för ungdom att ”utveckla tränings- och tävlingsformer som svarar mot flickors och 
pojkars behov av breddidrott”. 

Genomgången av riktlinjerna under rubriken ”Elitinriktad idrott för ungdom” påvisar att 
satsningen inom Idrottslyftet, med dess ambitioner kring att öppna dörrarna för fler barn och 
ungdomar och att utveckla verksamheten så att fler väljer att fortsätta längre, handlar mer om 
breddinriktad idrott för ungdom än om elitinriktad idrott. 

I vår uppföljning kommer vi att relatera till Idrotten vill såväl i förhållande till målen att 
öppna dörrarna för fler och att utveckla verksamheten så att fler stannar kvar längre, som i 
förhållande till intentionen att satsningen ska genomsyras av riktlinjerna i idéprogrammet. 
Dels har vi helt enkelt frågat om man i förbund och föreningar vet vad Idrotten vill är och om 
och hur detta dokument har använts i förhållande till idrottslyftssatsningarna. Dels har vi 
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analyserat vad förbunds- och föreningsrepresentanterna har att säga om idrottslyftsprojekten i 
ljuset av den värdegrund som formuleras i Idrotten vill. 

Idrottens	  jämställdhetsplan	  
Sedan 1989 finns det en särskild handlingsplan kring jämställdhet, kallad Idrottens 
jämställdhetsplan. Denna har, liksom Idrotten vill, genomgått en del revideringar, senast i 
samband med RF:s stämma 2011. Varför har vi då valt att titta särskilt på Idrottens 
jämställdhetsplan? En uttrycklig ambition med Idrottslyftet är att allt arbete ska utgå från ett 
jämställdhetsperspektiv, men vad detta innebär framgår inte av satsningens målformulering. 
Vi har därför vänt oss till jämställdhetsplanen för att ta reda på vad jämställdhet innebär inom 
idrotten, åtminstone på den politiska och ideologiska nivån (på formuleringsarenan). 

En vanlig föreställning är att jämställdhet handlar om kvinnor och riktar sig till kvinnor. 
Redan portalparagrafen i Idrottens jämställdhetsplan kontrar emellertid genom att lyfta fram 
att jämställdhet handlar om både kvinnor och män: 

Idrotten är lika viktig för kvinnor som för män, för flickor som för pojkar. Och alla är lika 
viktiga för idrotten. Därför ska det inom idrottsrörelsen finnas jämställdhet mellan könen. (s. 6) 

Det grundläggande målet med jämställdhet är inte att kvinnor och män ska bli mer lika, 
snarare det motsatta: jämställdhetsplanen syftar till att göra villkoren mer lika för människor 
som är olika (inte minst i termer av resurser). Antagligen kommer strävan efter att göra 
villkoren lika emellertid att medföra att gränserna mellan kvinnor och män som entydigt 
skilda grupper av individer kommer att lösas upp. Många gånger tolkas skillnader mellan 
grupperna kvinnor och män som uttryck för biologiska, eller "naturliga", könsskillnader, men 
det senaste halvseklets jämställdhetsarbete och forskning i Sverige har påvisat att bristande 
jämställdhet inte har så mycket med biologi att göra som med makt och sociala normer. 
Idrottens jämställdhetsplan är också tydlig med att den grundläggande utgångspunkten för ett 
framgångsrikt jämställdhetsarbete är att man ser bristande jämställdhet just som ett 
maktrelaterat problem som är förknippat med föråldrade föreställningar å ena sidan om hur 
idrott ska bedrivas och å andra sidan om hur män och kvinnor påverkas av dessa 
föreställningar om idrott: 

Idrotten är Sveriges största folkrörelse, med en verksamhet som ska vara öppen för alla. Men 
idrotten har i hög grad sitt ursprung i en patriarkal struktur. Länge var flertalet idrotter öppna 
bara för män. Steg för steg, och i accelererande takt under de senaste årtiondena, har idrotten 
öppnats också för kvinnor. Ändå återstår mycket innan vi kan konstatera att vi har en jämställd 
idrott. (s. 6) 

I detta citat framkommer ett kritiskt feministiskt perspektiv på idrott. Det syns inte minst i 
betoning på att ”idrotten har sitt ursprung i en patriarkal struktur”. Denna ansats är intressant 
eftersom den inte framkommer lika tydligt i det mer övergripande idéprogrammet Idrotten 
vill, som ju också berör jämställdhet. Tvärtom integreras i Idrotten vill betoningen på lika 
villkor och betoningen på fysiska könsskillnader: 
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På grund av de olika fysiska förutsättningarna finns det inom många idrotter skäl att täv-
lingsmässigt skilja på män och kvinnor. Men det ska finnas lika möjligheter för alla, oavsett 
kön, att utöva idrott vilket kräver att kvinnlig och manlig idrott värderas och prioriteras på ett 
likvärdigt sätt och att resurser fördelas rättvist. (Idrotten vill, s. 14). 

Sannolikt speglar denna skillnad olika politiska överväganden och kompromisser som görs i 
samband med formuleringen av dessa övergripande måldokument. Att beskriva 
idrottsrörelsen som ett patriarkalt fenomen, låt vara att det gällde "förr", ter sig mer politiskt 
kontroversiellt i ett generellt idéprogram för idrottsrörelsen än i ett specifikt 
jämställdhetsprogram. 

Varför ska då idrotten sträva efter jämställdhet? Betoningen på lika villkor tar sin 
utgångspunkt först och främst i en demokratisk dimension. Det är inte rättvist förrän kvinnor 
och män deltar på samma villkor, med samma rättigheter och skyldigheter. Men 
jämställdhetsplanen nöjer sig inte med detta. "Jämställdhet mellan könen är inte bara ett 
viktigt krav från demokratisk utgångspunkt utan mycket, såväl forskning som enskilda 
människors erfarenheter, talar för att det främjar effektivitet och utveckling för både organi-
sationer och individer" (s. 6). Dessa meningar kan tolkas på olika sätt, å ena sidan en välvillig 
tolkning som säger att det är bra att jämställdhetsplanen lyfter fram kopplingen mellan 
jämställdhet och "effektivitet och utveckling" och å andra sidan en mer kritisk tolkning som 
säger att det är problematiskt. Varför är det då problematiskt? Tänk om en ökad jämställdhet 
inte leder till "effektivitet och utveckling", ska vi inte sträva efter jämställdhet då? 
Jämställdhetsplanen lämnar alltså öppet för tolkningar och diskussion inom idrottsrörelsen. 
Hur ska då jämställdhetsmålen förverkligas? Enligt Idrottens jämställdhetsplan är 

Det övergripande målet för idrottens jämställdhetsarbete [...]att kvinnor och män ska ha samma 
möjligheter, rättigheter och skyldigheter på alla nivåer och inom alla områden. (s. 10) 

Detta förutsätter att "kvinnors och mäns idrottande värderas och prioriteras på ett likvärdigt 
sätt och att resurser fördelas rättvist. All verksamhetsplanering bör ske utifrån ett medvetet 
jämställdhetsperspektiv. Idrotten ska med en genomtänkt verksamhet påverka attityder och 
värderingar på ett positivt sätt" (s. 10). Här finns det fortfarande utrymme för mycket 
varierande tolkningar av vad "likvärdigt sätt" och "rättvist" betyder. På vilka grunder ska 
kvinnors och mäns idrottande värderas och prioriteras så att det blir likvärdigt och rättvist? 
Till exempel brukar ekonomiska grundförutsättningar användas för att motivera att idrott 
aldrig kan bli riktigt jämställd eftersom mäns idrottande alltid kommer att locka fler sponsorer 
och större publik. Frågan blir då om ett sådant resonemang är legitimt, eller om det i sig 
uttrycker en bristande jämställdhet inom idrotten. 

Det övergripande mål som citeras ovan, delas upp i några olika likaledes tämligen 
övergripande mål som har med all idrottsverksamhet att göra: 

• Flickor och pojkar, kvinnor och män, ges lika möjligheter att utöva idrott. 
• Kvinnors och mäns, flickors och pojkars idrottsutövning värderas lika och prioriteras på ett 

likvärdigt sätt. 
• Kvinnor och män har lika stort inflytande i beslutande och rådgivande organ. 
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• Arbetsformer och fördelning av uppdrag utformas så att kvinnor och män får lika stora 
möjligheter att medverka. 

• Jämställdhetsintegrering: jämställdhetsperspektivet ska vara införlivat i den dagliga 
verksamheten och genomsyra alla verksamhetsområden. (ss. 10f) 

Ser man närmre på de något mer konkreta delmål som formuleras i jämställdhetsplanen, 
upptäcker man att de i huvudsak berör representationen i styrelser och andra organ i 
idrottsbyråkratin. Endast ett av delmålen berör den tävlings- och träningsmässiga 
kärnverksamheten. Det målet handlar om att "uppnå en jämnare könsfördelning bland 
tränarna inom respektive idrott" (s. 12). 

Under rubriken "Så här nås målen" formuleras de insatser som RF anser krävs för att nå 
jämställdhetsmålen. Här listas insatser på några olika nivåer: RF och SISU-riks, SF, DF och 
SISU-distrikt samt när det gäller redovisning och uppföljning. Av intresse för denna 
uppföljning är de insatser som nämns under nivån SF. Dessa är: 

• SF uppmanas att forma egna jämställdhetsprogram med åtgärder som bidrar till att 
inriktningen i Idrottens jämställdhetsplan uppnås samt att bland sina förtroendevalda utse 
två jämställdhetsansvariga, en man och en kvinna, och rapportera in dessa till RF. 

• SF-kanslierna föreslås utse jämställdhetsansvarig handläggare/kontaktperson och 
rapportera in denna till RF.  

• SF uppmanas att senast 2007 (med hänsyn till SF:s övriga verksamhetsplanering) utveckla 
utbildningsplaner för grundläggande jämställdhetskunskap och metoder för spridning av 
dessa. 

• SF uppmanas att senast 2009 (med hänsyn till SF:s övriga verksamhetsplanering) utbilda 
sina förtroendevalda, ledare, tränare och anställda så att de beaktar 
jämställdhetsperspektivet i sin dagliga verksamhet. Därefter kan en utbildningsplan gälla 
för alla nytillträdda. 

• SF uppmanas att senast 2007 ha tagit fram riktlinjer vid rekrytering och befordran där 
jämställdhetsperspektivet och det tidigare beskrivna 30-procentsmålet beaktas. De SF-kanslier 
som har färre än fem heltidsanställda undantas. 

Det kan naturligtvis diskuteras på vilket sätt Idrottslyftets formulering kring att allt arbete ska 
utgå från ett jämställdhetsperspektiv ska relateras till ovanstående uppmaningar. För vår del 
har det ändå varit av betydelse att utröna huruvida de i vår uppföljning ingående förbunden 
har ett aktivt förhållningssätt till jämställdhetsplanen och dess mål. 

Liksom när det gällde Idrotten vill präglas Idrottens jämställdhetsplan, om än i något mindre 
utsträckning än det generella idéprogrammet, av politiska kompromisser. Det finns alltjämt ett 
visst tolkningsutrymme, även om jämställdhetsplanen går ett steg längre än idéprogrammet 
när det gäller hur målen ska realiseras. Trots allt får man av Idrottens jämställdhetsplan en 
ganska god bild av vad jämställdhet är för något. Detta understryks av den ordlista som 
inleder jämställdhetsplanen: 

Jämlikhet - avser rättvisa förhållanden mellan alla individer och grupper i samhället och utgår 
ifrån att alla människor har lika värde oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning, social tillhörighet 
etc.  
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Ojämlikhet - avser orättvisa förhållanden eller diskriminering av individer och grupper i 
samhället på grund av kön, etnicitet, sexuell läggning, social tillhörighet etc. 

Jämställdhet - anger målet. Rör relationen män och kvinnor. Att kvinnor och män ska ha 
samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom alla väsentliga områden i livet. Det gäller 
eget arbete och försörjning, inflytande i samhället, vård av hem och barn samt kroppslig 
integritet.  

Ojämställdhet - anger den faktiska situationen. Att det inom såväl samhället som idrotten ännu 
inte uppnåtts jämställdhet. 

Jämställd idrott - flickor och pojkar, kvinnor och män inom idrottsrörelsen ska ha samma 
rättigheter, skyldigheter och möjligheter och ska dela inflytande och ansvar. 

Gender Mainstreaming - är ett engelskt begrepp som kan översättas till integrering av ett 
jämställdhetsperspektiv. Den officiella svenska översättningen är jämställdhetsintegrering. I 
vissa sammanhang används även ordet jämtegrering. Det innebär att jämställdhetsperspektivet 
ska införlivas i den dagliga verksamheten och genomsyra alla verksamhetsområden. 

Förbundsutveckling genom 3R - Under 2002 och 2003 drev RF projektet Förbundsutveckling 
genom 3R. Representation, resurser och realia. Projektet syftade till att finna verktyg 
(kartläggning och analys) som ska underlätta för diskussioner rörande hur makt och resurser 
fördelas mellan kvinnor och män inom idrotten. I projektet deltog tre specialidrottsförbund: 
Bandy, Innebandy och Volleyboll. Dessutom deltog ett antal lokala idrottsföreningar och Got-
lands Idrottsförbund. 

Könsmaktordning - Inom forskningen används begreppet könsordning (könsmaktordning). För 
att enklare förstås delas könsmaktordning in i tre delar: Antalsmässig fördelning mellan kvinnor 
och män, grad av segregering mellan könen i sysslor och hierarkisk fördelning av inflytande och 
makt mellan könen.  

Könsperspektiv - att analysera vikten, innebörden och konsekvenserna av kön för en enskild 
individ och verksamhet. 

Feminism - en medvetenhet och kunskap om den könsordning som innebär att män är 
överordnade och kvinnor underordnade i samhället och privatlivet, samt en strävan efter en 
maktförändring mot lika villkor för män och kvinnor. (ss. 4f) 

Som synes berör ordlistan även begreppet jämlikhet, vilket inte görs i Idrotten vill. I själva 
verket berörs detta begrepp inte i något annat sammanhang i RF:s måldokument och 
handlingsplaner utöver detta enda tillfälle i jämställdhetsplanen. Den som vill bilda sig en 
uppfattning om vad ett jämlikhetsperspektiv innebär i idrottslyftssatsningen måste alltså 
vända sig någon annanstans för att finna vägledning. 

Avslutningsvis vill vi beröra frågan om män och jämställdhet. Jämställdhet ses ofta som en 
kvinnofråga, det vill säga att man tar för givet att det är kvinnor som är intresserade av 
jämställdhet och att frågan i huvudsak berör kvinnor - eftersom det är kvinnor som är 
förfördelade. Denna hållning genomsyrar inte Idrottens jämställdhetsplan. Hållningen är 
snarare att jämställdhet handlar om makt och att makt är något relationellt, det vill säga att allt 
som rör kvinnors villkor samtidigt (och nödvändigtvis) också rör mäns villkor. 
Jämställdhetsplanen understryker detta genom att konsekvent tala om kvinnor och män. 
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Samtidigt är det tveklöst så att Idrottens jämställdhetsplan målar upp kvinnor som den i 
nuläget förfördelade gruppen. Ordlistans definition av "Feminism" speglar synsättet ganska 
väl. Feminism innebär "en medvetenhet och kunskap om den könsordning som innebär att 
män är överordnade och kvinnor underordnade i samhället och privatlivet, samt en strävan 
efter en maktförändring mot lika villkor för män och kvinnor" (s. 5). Män är normen, kvinnor 
är underordnade, och jämställdhetsplanen syftar till att rätta till detta förhållande. Detta 
förhållningssätt är begripligt, men också problematiskt. Att alltför ensidigt utgå från att män 
alltid är överordnade kvinnor och att kvinnor alltid är systematiskt förfördelade på grund av 
detta medför en risk för att alla skillnader tolkas i termer av bristande jämställdhet. Att tala i 
termer av en manlig norm är inte identiskt med att alla män alltid är överordnade alla kvinnor. 
Även män måste nå upp till den manliga normen för att kunna komma i åtnjutande av de 
privilegier som är förknippade med denna position. Därmed förskjuts fokus från kampen 
mellan kvinnor och män, till en kamp mot de manliga normer som kräver vissa beteenden av 
kvinnor och män och som ger upphov till den bristande jämställdheten. 

Endast vid ett tillfälle problematiserar Idrottens jämställdhetsplan föreställningar om 
manlighet: 

Sexualiseringen av det offentliga rummet diskuteras allt mer. Det är ett prioriterat område i 
regeringens handlingsplan för jämställdhet. Kvinnor och flickor objektifieras och sexualiseras i 
media och annonser. Också män objektifieras. Det bidrar till att stärka fördomar och befästa 
ojämställdhet. Hur män och kvinnor framställs är en fråga också för idrotten. (s. 9) 

”Också män objektifieras”, fastställer jämställdhetsplanen. Och detta ”bidrar till att stärka 
fördomar och befästa ojämställdhet”. Här tror vi att det finns utrymme för fortsatt 
problematisering. Är män alltid mer privilegierade än kvinnor? Inverkar genusordningen inte 
negativt på män? Vi tror det eftersom det snarare handlar om att särskilda sorters manlighet är 
privilegierade. Vi ska illustrera med ett omvänt förhållande inom idrotten. Medan den 
massmediala uppmärksamheten kring homosexuella kvinnliga idrottare successivt har ökat 
under senare år, råder alltjämt en talande tystnad kring idrottande homosexuella män. Medan 
vi känner till några (om än inte många) homosexuella kvinnliga idrottare och deras privata 
situation,4 vet vi alltjämt ytterst lite om idrottande homosexuella män och deras privata 
situation. Detta exempel illustrerar den heteronormativa ordning som dominerar inom idrotten 
(liksom i samhället i stort) och som, parallellt med genusordningen, bidrar till den bristande 
jämställdheten. 

I denna uppföljning har vi följt upp vad jämställdhet innebär i förbund och föreningar. Vilka 
tankar om jämställdhet ger de intervjuade personerna uttryck för? Kan man säga att det finns 
ett medvetet jämställdhetsperspektiv i sätten att fördela idrottslyftsmedel och i de 
verksamheter som finansieras av satsningen? Utgår satsningarna från ett jämställdhets- och 
jämlikhetsperspektiv? 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 En parallell finns inom forskningen. Medan det i en mindre studie kring hbt-personers villkor inom idrotten 
gick att identifiera ett tiotal kvinnliga homosexuella som var villiga ställa upp på en intervju, var det inte möjligt 
att få någon enda manlig bi- eller homosexuell idrottare att delta i studien (Linghede & Redelius, 2009). 
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Sammanfattande	  analys	  av	  formuleringsarenan	  
Idrottens formuleringsarena är en politisk och ideologisk nivå där olika sätt att se på idrott och 
de problem som idrottsrörelsen har att hantera när det gäller tillgänglighet, jämlikhet och 
jämställdhet samt ett deltagande på barns villkor förhandlas och sätts på pränt i olika 
idédokument och handlingsplaner. På denna nivå kommer det implicita kontraktet mellan 
staten och idrotten till uttryck på så vis att de formuleringar som används i gestaltandet av 
idrott också förekommer i andra statliga sammanhang. Inte minst gäller detta frågor kring 
jämställdhet. Tidigare analyser av idrottens jämställdhetsplaner från 1970-talet och framåt 
pekar på att man från RF:s sida väljer att ligga nära statens officiella syn på vad jämställdhet 
är. Detta märks särskilt tydligt på så sätt att idrottens handlingsplaner kring jämställdhet ofta 
tar sina uttryckliga utgångspunkter i statliga utredningar kring jämställdhet (Larsson, 2001). 
Förändringar i policydokument sker dessutom mycket fortare än förändringar i faktiska 
verksamheter. Det är med andra ord lättare att ändra skrivningar i handlingsplaner än vad det 
är att faktiskt förändra verksamheter. Att formulera nya kursplaner för ett skolämne är, för att 
ta ett parallellexempel från skolans värld, betydligt lättare än att förändra undervisningen i 
skolan (jfr Sandahl, 2005). Detta har att göra med att nya kursplaner inte samtidigt förändrar 
andra villkor som påverkar undervisningen, till exempel de lokalmässiga förutsättningarna, 
antalet elever som en lärare har ansvar för, lärarens utbildning och så vidare. 

Vårt intryck är att det finns en sorts dubbelhet när det gäller idrottens formuleringsarena. Å 
ena sidan finns det dokument som speglar idrottsrörelsens (RF:s) officiella hållning när det 
gäller sådant som barn- och ungdomsidrottens värdegrund och jämställdhet (dock inte 
jämlikhet i samma utsträckning). Å andra sidan kringgärdas formuleringen av målen med 
Idrottslyftet av ett minimum av föreskrifter och anvisningar för förbund och föreningar som 
stöd för att kunna uppnå målen. Till detta ska fogas att man inom idrottsrörelsen sällan har ett 
problematiserande förhållningssätt till hur uppdrag ska utföras. 

Samtidigt måste man vara realistisk i sina förväntningar. Idrottsrörelsens gräsrötter är 
uppbyggda av cirka 20 000 idrottsföreningar med cirka 700 000 ledare. En genomsnittlig 
förening har runt 200 medlemmar och hälften av dessa är under 20 år. Endast 14 procent av 
landets idrottsföreningar har arvoderade ledare (www.rf.se; Färska fakta om svensk idrott, 
2011-06-13). Det är orealistiskt att förvänta sig att dessa föreningar och ledare är helt insatta i 
de riktlinjer som har beslutats på en nationell nivå i frågor som rör idrottens värdegrund 
respektive jämställdhet och jämlikhet. Detta är något som vi har försökt att förhålla oss aktivt 
till i vår analys av Idrottslyftet. Något större krav är rimligt att ställa på SF:en. Här finns 
anställd personal (även om kanslierna inte alltid är så stora) och avståndet till den översta 
nivån, RF, är generellt ganska kort. Om de beslut som tas på RF-stämman inte endast är ett 
spel för gallerierna, så kommer stämmans beslut kring idéprogram och handlingsplaner att 
märkas hos SF:en. 

Omvänt kan man säga att vi har höga förväntningar på kvaliteten och tydligheten i de uppdrag 
som man från nationellt håll (staten och RF) ger åt sina medlemmar (specialidrottsförbund 
och föreningar). Detta innebär att vi kommer att värdera resultatet av vår analys av materialet 
från förbund och föreningar i ljuset av hur tydligt uppdraget är, det vill säga i vilken 
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utsträckning det verkligen är möjligt, givet de förutsättningar kring idrottens uppbyggnad som 
vi nyss relaterade till, att förverkliga Idrottslyftets intentioner. 

Vi kommer nu att redovisa resultatet av vår studie. Syftet har varit att undersöka hur 
representanter för förbund (transformeringsarenan) och föreningar (realiseringsarenan) 
resonerar om Idrottslyftets intentioner. Vad ”blir” Idrottslyftet när förbunds- och 
föreningsrepresentanter får beskriva satsningen och de konkreta projekt som satsningen 
resulterat i? Vår ambition är också att belysa de villkor som påverkar hur Idrottslyftets 
intentioner transformeras och realiseras i förbundens respektive föreningarnas verksamheter. 
Detta innebär att svaren på våra frågeställningar (se nedan) kommer att förstås utifrån att olika 
villkor påverkar arbetet med Idrottslyftet på respektive arena. 

Ø Vad innebär intentionen att öppna dörrarna för fler och att utveckla 
verksamheten så att fler väljer att stanna kvar? 

Ø Vad innebär det att utgå från ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv? 

Ø Hur genomsyras satsningen av riktlinjerna i Idrotten vill? 
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Kapitel	  3.	  Badminton	  

Svenska	  Badmintonförbundet	  och	  Idrottslyftet	  
Inom Svenska Badmintonförbundet (SBF), bildat 1936, finns runt 240 föreningar med cirka 
31 000 medlemmar. Badmintonförbundet noterar på sin hemsida att det utöver dessa 
medlemmar finns ett stort antal motionsspelare som "inte syns i statistiken", ett förhållande 
som man gärna vill ändra på. Badminton är en relativt stor barn- och ungdomsidrott. Sett till 
fördelningen av lokalt aktivitetsstöd år 2009 är badminton den trettonde (bland flickor) 
respektive sextonde (bland pojkar) största idrotten bland 7-12-åringar. Bland 13–16-åringar är 
det den tolfte (flickor) respektive trettonde (pojkar) största idrotten och bland 17–20-åringar 
den femtonde (flickor) respektive sjuttonde (pojkar) största.5 Verksamheten domineras av 
pojkar och män, vilka utgör drygt två tredjedelar av alla medlemmar. Badmintonförbundet 
består av 19 specialdistriktsförbund, men dessa förbund har inte haft någon direkt funktion 
inom ramen för idrottslyftssatsningen. 

Under Idrottslyftets tredje år fördelade badmintonförbundet 2 360 000 kronor i projektstöd till 
229 föreningar (av 243; 197 erhöll lokalt aktivitetsstöd).6 Antalet beviljade projekt var 367 
stycken, vilket innebär att varje förening erhöll i genomsnitt drygt 10 000 kronor i projektstöd 
(ca 6 500 per projekt). Det totala antalet deltagare inom dessa projekt var 2 159 barn och 
ungdomar, varav 1 188 var flickor och 971 var pojkar. Därtill erhöll förbundet 973 000 kronor 
i förbundsutvecklingsstöd och 400 000 kronor i verksamhetsutvecklingsstöd. 

När det gäller projektstödet, som fördelas direkt till föreningar, kunde föreningarna under 
början av Idrottslyftet söka projektstöd när som helst under verksamhetsåret. Det fanns inte 
heller några särskilda "paket" som förbundet erbjöd föreningarna. Senare förändrades 
handläggningen så att man från förbundshåll satte upp vissa ansökningsdatum för 
projektansökningar. Dessutom tillkom möjligheten att söka medel för av förbundet designade 
projekt. Handläggningen av projektansökningarna har skötts av en särskild handläggare, som 
initialt hade ett stort mandat att besluta kring medelstilldelningen, dock med 
rapporteringsskyldighet till styrelsen. I ett senare skede har handläggarfunktionen 
kompletterats med ett antal referenspersoner. Det är dock alltjämt handläggaren som beslutar 
kring projektstöden, fortfarande med skyldighet att rapportera till styrelsen. En beskrivning av 
förbunds- respektive föreningsrepresentanternas syn på administrationen av 
idrottslyftssatsningen återkommer vi till nedan under rubriken "Idrottslyftets administration" 
på transformerings- respektive realiseringsarenan. 

Förbundsstödet har bidragit till finansieringen av verksamheter och anställningar på 
förbundet. Framför allt handlar det om två verksamheter, Ambassadörsprojektet och Girls of 
Badminton. Ambassadörsprojektet utgörs av en satsning på särskilda "ambassadörer" som 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Under 2009 erhöll badmintonsektioner 6 493 722 kronor i lokalt aktivitetsstöd. 
6 Vi har fått veta att den höga andelen föreningar som erhöll projektstöd under år tre hänger samman med en 
speciallösning som SBF och föreningarna, med RF:s goda minne, genomförde för att finansiera en anställning på 
SF:et. Siffrorna speglar alltså inte att ett stort antal föreningar sökt och erhålligt projektmedel. 
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utbildas i föreningsutveckling för att arbeta med detta i sin egen (och ibland även i andras) 
förening. Girls of Badminton syftar till att få fler flickor att fortsätta längre inom badminton, 
både som aktiva och som ledare. Det leds av en före detta elitbadmintonspelare som anställts 
av badmintonförbundet för att driva projektet. Detta projekt kommer att belysas nedan under 
rubrikerna "Transformeringsarenan" - "Jämställdhet och jämlikhet". 

Parallellt med Idrottslyftet har badmintonförbundet verkat för att förtydliga sitt varumärke. 
Varumärket "Badminton Sweden - Vi vet att du kan!" syftar till att åskådliggöra 
badmintonförbundets idé, att badminton är en idrott som kan utövas av alla, oavsett ålder och 
förmåga. 

Transformeringsarenan	  

Fler	  och	  mer	  –	  vad	  innebär	  det?	  	  
I detta avsnitt ska vi belysa och diskutera hur de övergripande målen, att öppna dörrarna för 
fler och att utveckla verksamheten så att fler väljer att fortsätta längre, tolkas och uppfattas av 
SBF. Först riktar vi blicken mot hur förbundet formulerar sig i den utvecklingsplan för åren 
2007-2011 som lämnats in till RF. Under rubriken Nuläge beskriver förbundet att de under de 
fyra år som Handslaget pågått främst ägnat sig åt rekrytering (75 procent av de genomförda 
projekten har skett med målet att öppna dörrarna för fler och att få fler flickor i 
verksamheten). De skriver även att en förutsättning för en majoritet av dessa projekt har varit 
att aktivitetsledare också har rekryterats. Det behövs med andra ord nya ledare för att kunna 
genomföra de aktiviteter som krävs när nya barn och ungdomar ska in i verksamheten. Ett 
pågående projekt som rör idrottens ideella ledare visar också att inriktningen på att utveckla 
ledare inte bara är en länk i kedjan utan ”hela kedjan”, som förbundet uttrycker det i planen. 
Under rubriken Vision står därför att läsa: ”Förbundet ska på samtliga nivåer prioritera och 
implementera ledarutveckling”. Rekryteringen avser olika slags ledarroller (både 
organisations- och aktivitetsledare) och visionen handlar om att ledare ska rekryteras från 
olika grupper, det vill säga att ledare ska ha olika åldrar, vara av olika kön och ha olika etniskt 
ursprung. Att utveckla ledare anses vara inkörsporten till föreningsutveckling.  

Under rubriken Strategi påtalas att badmintonförbundets prioriteringar under perioden riktas 
mot att utveckla förbund och föreningar och att rekrytera och utveckla ledare. Särskild vikt 
ska läggas på att få fler kvinnliga ledare, liksom att få dessa att ”göra karriär” och gå vidare på 
de olika nivåer som finns inom förbundet. I planen uttrycks också en ambition att i samarbete 
med SDF:en rekrytera och utbilda 30 personer som ska fungera som ambassadörer. 
Uppgifterna för dessa ambassadörer är att, tillsammans med SISU Idrottsutbildarna, 
genomföra föreningsutvecklingsprojekt i 30 procent av förbundets föreningar under den 
fyraårsperiod som avses (alltså i ett 80-tal av förbundets cirka 240 föreningar). 

Vad innebär då föreningsutveckling? Enligt planen handlar det om att ”informera, motivera 
och initiera utvecklingstankar” inom ett antal delområden. Dessa delområden är fem till 
antalet och de är formulerade i punktform som: Förbundets handlingsplan, Utnyttjande av 
”verktygslådan” Idrottens Ideella ledare, Möjligheter med SISU som samarbetspartner, 
Möjligheter inom Idrottslyftet samt klubben Online. Ambassadörerna ska således se till att 
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föreningar dels får kännedom om ett antal redskap som de kan använda för att utveckla sin 
verksamhet (Idrottslyftet, samarbete med SISU, att utveckla hemsidan genom klubben online, 
etc.), dels blir motiverade att verkligen använda de medel som står till buds. 

Under rubriken Trånga sektorer och hinder för SF påtalas att föreningar har en tendens att 
prioritera ”pågående verksamhet framför utveckling”. ”Ledarresurser” är det som enligt 
utvecklingsplanen hindrar en satsning på utveckling, vilket kan tolkas som att det saknas 
ledare.  

Slutligen anges i planen, under rubriken Mätpunkter, när de olika satsningarna på att utbilda 
ambassadörer och att arbeta med föreningsutveckling ska utvärderas. I juni (det aktuella året) 
ska målet vara uppnått – och målet består av: 

Att vara tillbaka till det medlemstal vi hade 1990, 50 000 medlemmar, d.v.s. en 30% 
medlemsökning under perioden. 

Att döma av badmintonförbundets utvecklingsplan kan vi å ena sidan konstatera att förbundet 
gjort vissa riktningsförändringar sedan den förra satsningen. Idrottslyftets övergripande mål, 
kort sammanfattat i ”Mer och fler”, ska främst nås genom ledarrekrytering och 
föreningsutveckling. Å andra sidan kan vi också konstatera att det i grunden handlar om att 
idrotten ska växa och bli större – målet är att medlemsantalet ökar med 30 procent. På 
transformeringsarenan omformuleras med andra ord målet att öppna dörrarna för fler till att 
badmintonförbundet ska öka sin medlemskader. På formuleringsarenan handlar det således 
främst om idrottens tillgänglighet; att fler barn och ungdomar ska beredas plats och ges 
möjlighet att vara med – och att de ska delta längre. På transformeringsarenan handlar det 
främst om att den egna idrotten ska växa och utvecklas, badminton i det här fallet (men 
synsättet går igen i andra förbund, se senare avsnitt). I praktiken kan det naturligtvis innebära 
samma sak – fler får möjlighet att idrotta – men det är ändå värt att notera skillnaden mellan 
vad som är i fokus på de olika arenorna. Att förbundet ser som sin huvudsakliga uppgift att 
utveckla sporten genom Idrottslyftet är inte konstigt. Tvärtom är det en naturlig följd av att 
Idrottslyftet ska implementeras på arenor som inte självklart har samma uppgift eller liknande 
mål för ögonen som de som formulerar uppdraget. Att så är fallet verkar dock vara en aspekt 
som sällan problematiseras. Ett skäl kan vara att de vida tolkningsramarna av Idrottslyftet 
medger att uppdragsgivare och uppdragstagare kan ha olika mål med vad som ska ske (ökad 
tillgänglighet respektive utveckling av en viss idrott). Det slutliga resultatet – att fler ska 
idrotta mer – råder det dock konsensus kring.  

Så här långt har vi berört förbundets utvecklingsplan. Vad framkommer då vid intervjuer med 
de representanter som förbundet valt ut? Vad är deras uppfattning om vad Idrottslyftets 
övergripande mål innebär? Vi låter följande citat inleda den belysningen:  

Idrottslyftet är en otrolig möjlighet för föreningar att lägga lite resurser på sådant som de inte 
vanligtvis lägger resurser på, eller har möjlighet att göra – både saker som man gjort innan, göra 
dom lite bättre, och helt nya saker. Så framför allt är det en grym möjlighet, som jag inte tror att 
alla föreningar förstått riktigt än… 
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Att Idrottslyftet innebär en möjlighet står klart, liksom att det nu finns potential för föreningar 
att göra sådant man inte tidigare gjort eller att öka kvalitén på det man redan gör. Frågan är 
om alla föreningar insett den möjlighet som Idrottslyftet innebär. Flera förbundsrepresentanter 
menar att det tog några år innan handslagssatsningarna utnyttjades till fullo – och kanske är 
det detta som åsyftas i citatet ovan. Flera är också inne på att förbundet i början inte heller 
förstod vidden av satsningen eller hur pengarna skulle användas. Under årens lopp, menar 
dock flera, har de lärt sig mycket och nu har de hittat formerna för hur pengarna ska fördelas 
och vad de ska användas till.  

Att medlen kan användas till att få badmintonsporten att blir större, som också uttrycktes i den 
skriftliga planen, återkommer i några intervjuer: ”det ger en fantastisk möjlighet för 
badminton att växa, det har gått åt fel håll under några år, men nu kan vi vända trenden”. I 
samma intervju påtalar den ledare vi talar med att det är viktigt med ”resultattänkande” och att 
samma tänkande som man har i näringslivet, måste gälla också inom idrotten: man ska kunna 
säga ”här har vi statliga pengar och de leder till resultat”. Ledaren påtalar också att budskapet 
från förbundet är väldigt tydligt: att stärka föreningarna för att öka medlemsantalet.  

Idrottslyftet upplevs som mindre styrt än Handslaget, vilket är något som uppskattas. 
Därigenom kan pengarna användas till att fylla de behov som förbundet och föreningar har, 
till exempel vad det gäller ledarrekrytering. Vad anser då förbundets representanter att 
pengarna har använts till mer konkret?  

Under många år har SBF arbetat med att rekrytera fler och det är även det övergripande målet. 
En förbundsrepresentant ställer sig dock lite frågande till om det är möjligt att rekrytera fler 
nya barn och ungdomar: 

Jag tror att det är få idrotter som hittar de där som inte idrottar idag, utan badminton tar från 
fotboll, och fotboll tar från innebandyn och så vidare… eller att man håller på med fler saker. Ja, 
jag vet inte… 

Att döma av ovanstående exempel på hur förbundsrepresentanter talar runt de övergripande 
målen med Idrottslyftet finns det olika uppfattningar om vad som görs och om vad som går att 
göra. Ledarrekrytering behövs, det är man ense om, men hur man får fler att vilja vara kvar 
längre är en svår fråga och också en fråga som badmintonförbundet knappast är ensam om att 
brottas med. 

En representant menar att medlen främst har använts till att få fler ungdomar att bli kvar. Det 
vill säga, de har använts till ledarrekrytering, men genom att rekrytera och framför allt utbilda 
ledare menar intervjupersonen att chansen är större att ungdomar stannar kvar. Bra ledare är 
en nyckelfråga för att få fler att vilja ha mer. Vad som utmärker en bra ledare och om all slags 
ledarutbildning leder till att fler ungdomar stannar, är dock inget som verkar diskuteras 
djupare.  

Vad mer kan det innebära att få fler att vilja hålla på längre? En förbundsrepresentant 
framhåller att det ska bli fler tillfällen att utöva badminton för de som redan håller på. Fler 
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tävlingar eller spontanaktiviteter och försöka att få in mer badminton i skolan. Att gå via 
föräldrarna framhålls också som mycket viktigt: ”För att barnen ska stanna krävs att vi fångar 
föräldrarna, så därför måste det ordnas jippon så att föräldrarna inser att det här är en 
fantastisk gemenskap”. En annan förbundsrepresentant har inte alls någon idé eller lösning på 
hur man gör för att hålla kvar ungdomar och han menar att det är ett idrottsproblem och inget 
badmintonproblem: 

Att de slutar när de är 16, 17, 18 år… så är det väl i alla idrotter kan jag tänka mig… så det är 
väl Nobelpris för den som kommer på en lösning på det. 

Hur man får ungdomar att vilja fortsätta längre är en komplex fråga. Den är till och med så 
komplex, enligt ledaren i citatet, att om någon finner svaret på gåtan hur man ska få ungdomar 
i de äldre tonåren att fortsätta, då är det värt ett Nobelpris. Samme förbundsrepresentant är 
avundsjuk på gymmen; att man kan gå och gymma när man vill och det ”spontana” som han 
menar att ingen annan idrott egentligen kan erbjuda. Samtidigt berättar han om en 
badmintonklubb i södra Sverige som infört just en sådan lösning där barn och ungdomar (och 
föräldrar) tillåts vara mer spontana och flexibla. I denna föreningsverksamhet gäller ingen 
snäv åldersindelning, utan de som är mellan elva och femton år kan komma till hallen varje 
vardag i veckan när det passar under två sena eftermiddagstimmar. Representanten påtalar att 
det är en unik lösning som bygger på att föreningen har en egen hall och att alla därför inte 
kan vara så flexibla. 

Låt oss nu gå vidare till nästa område, jämställdhet och jämlikhet. Hur gestaltas Idrottslyftets 
övergripande ambition att "utgå från ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv" i 
badmintonförbundets arbete? 

Jämställdhet	  och	  jämlikhet	  
Följande avsnitt utgår från frågan: Vad innebär ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i 
SBF:s idrottslyftssatsning? Denna fråga inbegriper undringar kring vad jämställdhet och 
jämlikhet innebär mer allmänt och vad dessa begrepp inneburit rent konkret i 
badmintonförbundets bedömning av idrottslyftsprojekt och fördelning av projektmedel. Vi har 
även ställt oss frågan: Vad handlar inte jämställdhet och jämlikhet om i SBF? 

Inledningsvis kan vi konstatera att jämställdhetsfrågorna givits ett relativt stort utrymme i 
SBF:s idrottslyftsarbete. Med hjälp av idrottslyftsmedel har förbundet nämligen iscensatt en 
stor nationell jämställdhetssatsning: Girls of badminton (GOB). Under år 2, 3 och 4 av 
Idrottslyftet har GOB tilldelats nästan 1 000 000 kr ur SBF:s totala idrottslyftspott.  

Vi ska titta närmare på GOB, men innan vi gör det ska vi i ett första steg nysta lite i hur SBF 
definierar jämställdhet i mer formell mening. SBF har i mångt och mycket RF:s definition av 
jämställdhet som startpunkt. Förbundet har till skillnad från många andra förbund inte någon 
egen jämställdhetsplan, istället finns en direktlänk till RF:s jämställdhetsplan på förbundets 
hemsida. Förbundet stödjer sig mot RF när de formulerar sig kring jämställdhetsfrågorna i 
olika sammanhang. Så här skriver t.ex. SBF i en av sina projektplaner:  
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Enligt RF:s riktlinjer när det gäller jämställdhet ska minst 40 % kvinnor vara representerade i 
landets styrelser och minst 40 % av de aktiva vara tjejer. […] Enligt insamlade siffror 
(dokumentet är författat 2010, vår anm.) […] är endast 23 % av de licensierade seniorspelarna 
[…] kvinnor. 0 av 10 landslagstränare/ledare är kvinnor och på förbundsnivå är 33 % av 
styrelsen kvinnor och endast 21 % är kvinnor i grupperna under. I landets alla distrikt 
representerar kvinnor endast 17 % av ledamöterna på styrelsenivå. (Självklart!, SBF 2010) 

Med utgångspunkt i det här sättet att ringa in jämställdhet – ett sätt att förstå jämställdhet som 
också går igen i våra intervjuer med SBF:s förbundsrepresentanter – presenteras sedan ett 
antal jämställdhetsmål i samma projektplan. Enligt planen är SBF:s jämställdhetsmål år 2013: 
att 40 procent av medlemmarna är kvinnor; att 40 procent av medlemmarna i SBF:s styrelser 
är kvinnor; att 50 procent av de licensierade juniorerna är tjejer; att 30 procent av de 
licensierade seniorerna är kvinnor; att 50 procent av de som går utbildningssteg U1 på Bosön 
är tjejer/kvinnor; att 50 procent av de tjejer/kvinnor som går U1 fortsätter till U2; att 50 
procent av de tjejer/kvinnor som går U2 fortsätter till U3; samt att 50 procent av tränarna på 
landslagsnivå är tjejer (Självklart!, SBF 2010). 

De här avsnitten är intressanta i tre avseenden. Uppräkningen av den skeva 
könsfördelningsstatistiken i olika verksamhetssektorer och på olika poster samt formuleringen 
av jämställdhetsmål med utgångspunkt i denna statistik säger, för det första, mycket om 
vilken syn på jämställdhet som dominerar på central nivå inom SBF. Jämställdhet handlar 
uteslutande om tjejer och kvinnor, inte styrkeförhållandet mellan kvinnor/flickor och 
män/pojkar. Jämställdhet blir också, för det andra, i stor utsträckning synonymt med 
representationsfrågor – med ett räknande och statistikorienterat förhållningssätt. Kontrollen 
och utjämnandet av snedfördelningen mellan könen på olika nivåer och på olika poster i 
förbundet blir en central ingrediens i jämställdhetsarbetet. För det tredje finns en direkt 
koppling mellan avsnitten ifråga och GOB. GOB kan i flera avseenden betraktas som navet i 
SBF:s jämställdhetsarbete, jämställdhetssynen i projektet är ofta sammanvävd med de 
jämställdhetstolkningar som dominerar i förbundet. De jämställdhetsmål som SBF listar ovan 
ska delvis uppnås via GOB: ”Badminton Swedens organisation beaktar GOB:s värderingar. 
[…] [V]erksamhetsinriktningen revideras ur ett GOB- perspektiv”, skriver man i ovan 
nämnda projektplan. I en färsk projektbeskrivning för GOB formuleras målsättningen att 
GOB, på sikt, ska integreras i SBF:s ordinarie verksamhet (Projektbeskrivning Girls of 
Badminton 2011/2012, aug 2011).   

Sammantaget blir GOB mycket intressant att titta närmare på. Vad är projektets syfte? Vad 
har hänt konkret sedan projektstarten? I vilken mening är projektet en jämställdhetssatsning? 
Den övergripande målsättningen med GOB är ”Att få fler kvinnliga, spelare, ledare och 
föreningsaktiva att stanna inom organisationen samt att fler väljer att engagera sig som tränare 
och ledare” (Projektbeskrivning Girls of Badminton 2011/2012, aug 2011). Enligt 
projektbeskrivningen ska målsättningen uppfyllas genom att: motivera och inspirera tjejer och 
kvinnor inom organisationen med hjälp av utbildningsinsatser; skapa nya sätt för kvinnor att 
engagera sig inom sporten; erbjuda unga tjejer kvinnliga förebilder; skapa forum/mötesplatser 
för tjejer och kvinnor med liknande erfarenheter; samt bekräfta och uppmärksamma, och ge 
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mer plats åt, tjejer och kvinnor i den befintliga organisationen (Projektbeskrivning Girls of 
Badminton 2011/2012, aug 2011). 

Sedan projektstarten 2009 har följande hänt i GOB- projektet:  

• Våren 2009 genomfördes en förstudie där projektledaren – med projektets syfte för 
ögonen – i tur och ordning: anordnade tjejträffar på olika platser runt om i landet (ca 
130 tjejer i åldern 13-45 år från 21 olika föreningar deltog); genomförde en större 
enkätstudie riktad till manliga tränare i elitserieklubbar och division 1-klubbar; förde 
personliga samtal med och intervjuade kvinnliga tränare, spelare och f.d. spelare; samt 
arrangerade och genomförde en diskussions- och uppstartshelg på Bosön i Stockholm 
(med efterföljande skriftlig utvärdering). Förstudien, som är noggrant dokumenterad, 
mynnade ut i en första preliminär projektplan.        

• Mellan hösten 2009 och hösten 2011 anordnades ca 30 dagsträffar för tjejer runt om i 
Sverige. Vid varje träff har tjejer i olika åldrar och från flera olika föreningar i 
området/staden ifråga deltagit. I början riktade sig träffarna till tjejer mellan 15 och 18 
år, men efterhand har ramarna vidgats. Nu får alla tjejer över 12 år som spelat 
badminton i minst ett år delta (även nybörjare har varit välkomna vid ett antal 
tillfällen). I samband med träffarna får tjejerna bl.a. lära sig nya spel- och 
träningsövningar, se badminton i elitklass, ställa frågor till GOB-ledarna samt 
möjlighet att träffa nya spel- och träningskompisar.       

• På ett tidigt stadium upprättades en projektgrupp som har haft och har regelbunden 
kontakt. Inledningsvis bestod projektgruppen av tre personer. Nu, hösten 2011, ingår 
fem personer. 

• I december 2010 genomfördes en (fullbokad) instruktörsutbildning under en helg där 
14 tjejer/kvinnor deltog (bland dem två norska deltagare som funderar på att iscensätta 
ett liknande projekt i Norge). Instruktörsutbildningen syftade bl.a. till att bredda GOB- 
organisationen (få fram fler ledare som kan ta uppdrag) och byggdes upp kring 
föreläsningar samt praktiska övningar med inriktning på t.ex. självförtroende, 
självkänsla, skadeförebyggande och teambuilding. Under 2010 togs ett 
utbildningsmaterial med direkt koppling till instruktörsutbildningen fram.    

• Sommaren 2011 arrangerades ett elitläger för satsande tjejer från 17 år och uppåt. 
Lägret inriktades bl.a. på utbildning, träning, att skapa lagkänsla samt utveckla 
mentorskap.  

• Redan i projektstarten byggdes, avslutningsvis, en projekthemsida upp:	  
www.girlsofbadminton.findyourmind.se. Via hemsidan, som är informativ i många 
avseenden och uppdateras i hög takt, kan man t.ex. läsa om vad som hänt och händer i 
projektet, ställa frågor till projektgruppen samt debattera aktuella ämnen eller frågor 
(ofta jämställdhetsrelaterade ämnen eller frågor som t.ex. internationella 
badmintonförbundets förslag om kjoltvång, jämställdhetspolicyns vara eller icke vara i 
svensk badminton eller SBF:s beslut att ta bort en av två damsinglar i elitserien). På 
hemsidan uppmärksammas också med jämna mellanrum en ”Girl of the week” – en 
enskild tjej som utmärkt sig på ett positivt sätt. Därtill finns två personliga bloggar: En 
knuten till projektledaren och en knuten till en av medlemmarna i projektgruppen. 
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I ljuset av redogörelsen ovan måste GOB naturligtvis betraktas som ett mycket ambitiöst, 
lovvärt och framgångsrikt projekt i många avseenden. Aktivitetsgraden i projektet är hög. 
Likaså graden av engagemang och innovativt tänkande. Trots detta reser GOB en rad frågor. 

Till att börja med frågar vi oss om det inte, ur jämställdhetssynpunkt, kan vara 
kontraproduktivt att SBF, via GOB, koncentrerar allt jämställdhetsarbete kring tjejer och 
kvinnor. Handlar inte jämställdhet om både kvinnor och män? I stort sett alla försök inom 
forskningen att definiera jämställdhet framhåller att det har med styrkeförhållandet mellan 
gruppen kvinnor och gruppen män att göra (se även Idrottens jämställdhetsplan). Som vi ska 
se lite senare finns redan idéer om att göra GOB:s koncept tillgängligt för båda könen, vilket i 
våra ögon gör projektet ännu mer ambitiöst och potentiellt framgångsrikt. Det hittills 
genomförda GOB- arbetet har dock ofta tagit avstamp i ett delvis stereotypt 
könsolikhetstänkande och detta tänkande blir ibland, som vi ska se nedan, problematiskt. I 
projektplanen (aug 2011) står det att arbetet med GOB syftar till att ”motivera och inspirera 
de tjejer och kvinnor som finns i organisationen genom utbildning med fokus på mjuka 
värden, personlig utveckling och nytänkande” och att målet är att ”utforma projektet utifrån 
de åsikter, erfarenheter och behov som kvinnliga spelare, ledare och tränare har”. Här måste 
man fråga sig: Varför betona skillnaderna mellan könen? Är män och kvinnor så olika som 
SBF ibland gör gällande i GOB och i flera av de intervjuer vi genomfört? Kan inte det här 
”olikhetsgörandet” bli begränsande och hämmande i längden? Skulle inte killarna, och för all 
del männen, i svensk badminton också må bra av ”utbildning med fokus på mjuka värden, 
personlig utveckling och nytänkande”? I vilken utsträckning har kvinnliga spelare, ledare och 
tränare gemensamma – kollektiva – åsikter, erfarenheter och behov som inte män har? Kan 
inte tjejer och kvinnor precis som män och killar ha olika åsikter, erfarenheter och behov? 
Kan inte kvinnor ha åsikter, erfarenheter och behov som många män har, och vice versa? 

På GOB:s hemsida går det att få en hel del information om vad som hänt och händer i 
projektet. I syfte att utveckla resonemanget ovan – om de problem som kan följa med ett 
långtgående könsolikhetstänkande – vill vi föra en kort diskussion kring ett par av inläggen på 
sidan. Lägg märke till ton, språk och ämnesval i inläggen. Formulerar sig manliga 
badmintonledare på liknande sätt? Är det överhuvudtaget möjligt för manliga ledare att 
formulera sig på liknande sätt? I ett första inlägg skriver en av GOB-ledarna om sina tankar 
kring en genomförd GOB-aktivitet: 

Gissar att det inte bara är jag som ibland får en massa bra tankar och idéer på natten när jag 
egentligen borde sova. Vissa av mina tankar är så bra (tycker jag i alla fall) att jag inte vågar 
somna p.g.a. rädsla att glömma bort vad jag just tänkte. Dessa nätter tar jag helt enkelt en 
tekopp, en smörgås och sätter mig med ett papper och en penna i handen. Nu förde mina tankar 
mig till datorn och landade tillslut på GOB:s blogg. Jag är överförtjust i bilden vi har placerat 
överst på sidan just nu (en bild på de som deltagit i aktiviteten, vår anm.). Och när jag tittar på 
den ser jag massor av härliga tjejer som alla har sin historia till varför de är med på bilden. 
Några är aktiva spelare, några spelade för många år sedan, någon mår dåligt, en annan nykär. En 
tjej funderar mycket just nu över om hon ska fortsätta satsa på badminton, en annan hur hon ska 
lägga upp sin träning inför kommande år. Flera tjejer har inte svenska som modersmål och flera 
tjejer är väldigt konstnärliga. En tjej har fått nytändning, en annan planerar sin långväga flytt. 
En tjej drömmer om att bli en av de bästa badmintonspelarna i världen och en tjej drömmer om 
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att få resa jorden runt. Någon har haft det jobbigt i skolan och någon har det jobbigt på 
badmintonplanen under tävling.  

En tjej sitter och filosoferar i natten […]. Hon är så glad över att hon fick chansen att höra och 
se en liten del av varje tjejs historia och dilemmor. Hennes tanke och förhoppning är att alla 
tjejerna fick utrymme, chans och mod att våga visa upp sig själva och att de fortsätter att vara 
precis så som de är. Att de inte ändrar på sig för att någon annan vill det utan följer sitt hjärta! 
(http://girlsofbadminton.findyourmind.se)  

Inlägget är spännande och läsvärt i den meningen att det utmanar bilden av hur en ”vanlig” – 
oftast manlig – ledare eller tränare är. Inlägget är personligt och ledarens stora engagemang 
för sin uppgift och sina adepter lyser igenom. Intressant nog innehåller inlägget också 
beskrivningar av de deltagande tjejernas olika personligheter och livssituationer (positiva 
såväl som negativa livssituationer). Det intressanta med detta är att det krockar lite med en av 
bottenplattorna i GOB: könsolikhetstänkandet – idén om att tjejer och kvinnor delar behov 
och erfarenheter, och därför behöver ”egna” sammanhang. En av målsättningarna med GOB 
var att ”utforma projektet utifrån de åsikter, erfarenheter och behov som kvinnliga spelare, 
ledare och tränare har”. I inlägget ovan målas en annan bild upp: tjejerna som omnämns har 
olika åsikter, behov och erfarenheter i många avseenden. Det ena utesluter naturligtvis inte det 
andra. Att det finns skillnader i en grupp betyder inte att det inte finns likheter och 
gemensamma nämnare. Men, som sagt, ett alltför stereotypt könsolikhetstänkande har kanske 
baksidor? Vidare kan man fråga sig: Kommer killar i kontakt med ledare som uttrycker sig så 
här? Om inte, behöver de det? Vad skulle hända om de kom i kontakt med sådana ledare?           

I nästa inlägg refereras det till ett teoripass på temat ”Den bästa tränaren” från uppstarts- och 
diskussionshelgen på Bosön 2009. De deltagande tjejerna har tänkt och tyckt till kring 
tränarrollen och nu sammanfattas resultaten på hemsidan. Övningen mynnar ut i flera 
spännande frågor och diskussionsspår, många av dem jämställdhetsrelaterade (av 
utrymmesrelaterade skäl har vi gjort några mindre ändringar i texten):  

DEN BÄSTA TRÄNAREN: Utbildning i träningslära, positiv inställning, kommunikation, kunna 
hantera känslor, engagerad, se alla i gruppen, kreativ, se hela människan, kunna ta kritik, våga 
ta tag i konflikter och ha en vilja att utvecklas och bli bättre som tränare. 

Stämmer detta med era tankar? Vad är egentligen viktigt? Kanske är vissa egenskaper och 
kunskaper olika viktiga beroende på var spelaren befinner sig i livet och "karriären". Ska den 
"bästa tränaren" ha hand om toppspelarna eller juniorerna... är det inte juniorerna som är 
framtiden? En annan fråga som jag tycker är väldigt intressant är badmintonvärldens attityd till 
om det är någon skillnad på en kvinnlig resp. manlig tränare? […] När jag läser egenskaperna 
och kunskaperna under "bästa tränaren" så kan jag inte klargöra om det är en kvinna eller man 
jag ser. Jag ser en person som brinner för att hjälpa andra att utvecklas. En person som ger av 
sig själv och som kan anpassa sig efter olika individer. Samtidigt så håller jag med de tjejerna 
som skriver att kvinnliga tränare är bra förebilder för de unga tjejerna och behöver definitivt bli 
fler!! […] Hur vill du att din tränare ska vara? (http://girlsofbadminton.findyourmind.se)	   

Skulle inte killar inom badmintonsporten, precis som tjejer, behöva komma i kontakt med de 
(ganska utmanande) idéer, diskussionsämnen och perspektiv som blir synliga i inläggen ovan? 
I det första bloggavsnittet ovan skriver ledaren att det är hennes förhoppning att: ”alla tjejerna 
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(som var med på aktiviteten ifråga; vår anm.) fått utrymme, chans och mod att våga visa upp 
sig själva och att de fortsätter att vara precis så som de är. Att de inte ändrar på sig för att 
någon annan vill det utan följer sitt hjärta!” Många kloka ord, som förhoppningsvis slår rot 
hos många av tjejerna. Men, är killarna redan där? Är alla killar redan där?     

Detta för oss över till nästa tema: Hur kan det komma sig att ett projekt som GOB behövs 
inom badminton? Vad är GOB ett svar på? Frånvaron av dessa kritiska frågor är inte 
begränsad till badminton. En studie kring Handslagets satsning på flickors idrott (Svender & 
Larsson, 2007) påvisade att det är ovanligt att man inom idrotten ställer sig frågan varför man 
måste göra särskilda satsningar på jämställdhet – och varför dessa satsningar i stort sett bara 
riktar sig till flickor och kvinnor. I den utsträckning jämställdhetssatsningar motiveras, 
används ofta hänvisningar till flickorna/kvinnorna: De har ”särskilda behov och 
förutsättningar”. I så måtto måste frågan ställas igen, varför är det just flickor/kvinnor som har 
särskilda behov och förutsättningar? Eller om man flyttar fokus från flickorna/kvinnorna till 
idrott (i det här fallet badmintonsporten): Vad är det inom badmintonsporten som gör att den 
behöver en Girls of Badminton? Vi tror att badminton, liksom många andra idrotter, behöver 
upptäcka vad det är inom den egna idrotten som gör att man behöver göra särskilda satsningar 
på jämställdhet. 

Olikhetstänkandet och det könssärskiljande som i viss utsträckning finns i botten av GOB-
arbetet kan även problematiseras i ljuset av den ”mixedkultur” som, enligt de vi intervjuat, 
både tycks vara och ses som ett självklart inslag i svensk badminton. I badminton tycks tjejer 
och killar, till skillnad från hur det ser ut inom många andra bollidrotter, träna och tävla ihop 
(individuellt och i lag) samt resa och umgås ihop på ett ganska självklart sätt. Den 
”självklara” mixedkulturen kopplas ofta ihop med jämställdhet, på både förbunds- och 
föreningsnivå. För flera av intervjupersonerna blir jämställdhet – och även jämlikhet som vi 
ska se senare – synonymt med ett bejakande av mixedkulturen. Så här skriver SBF i sin 
utvecklingsplan för Idrottslyftet (2007): ”I förbundet har [jämställdhets- och 
jämlikhetsfrågorna] alltid haft en naturlig plats då badmintonaktiviteten alltid bedrivs 
tillsammans oavsett ålder, kön och ambitionsnivå” (Svenska badmintonförbundets 
utvecklingsplan för Idrottslyftet, 2007). 

Det uppstår vissa motsägelser när man ställer den acceptans av och välvilja inför 
mixedkulturen som tycks finnas i badmintonsverige – en slags självklar könsöverskridande 
hållning – mot det könsolikhetstänkande som delvis genomsyrar GOB- projektet. Går de här 
två synsätten ihop? Vilket synsätt gäller egentligen? 

Avslutningsvis vill vi understryka att det i vissa av förbundsintervjuerna och inte minst inom 
GOB- projektet går att finna alternativ till de mer kvantitativa och instrumentella 
jämställdhetstolkningarna. En av förbundsrepresentanterna kopplar t.ex. i första hand ihop 
jämställdhet med glädje och lust – med att skapa så bra möjligheter och förutsättningar som 
möjligt för tjejer och kvinnor verksamma eller aktiva i svensk badminton. Och som vi redan 
sett handlar arbetet i GOB i många avseenden om något som på forskningsspråk skulle kunna 
kallas empowerment: att bygga självkänsla och självförtroende hos tjejer och kvinnor, och att 
skapa sammanhållning i olika typer av (tjej)grupper. I GOB finns också redan, parallellt med 
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och lite i kontrast till könsolikhetstänkandet och de kvantitativa startpunkterna, en tydlig vilja 
att vidareutveckla projektet i relation till mer kvalitativa frågor som rör t.ex. normkritik och 
identitetsfrågor. Precis som vi skrev inledningsvis finns det redan nu idéer om att inkludera 
män och killar i GOB-arbetet inom en snar framtid. Det här står att läsa i GOB:s färska 
utbildningsmaterial: 

[F]ör att kunna uppnå vårt syfte behöver GOB vara levande och utvecklas. […] Vi försöker hitta 
nya spännande vägar. […] Tjejer är inte mer speciella än killar. Killar behöver också stärkas, 
motiveras och må bra […]. Övningarna i denna bok är inga ”tjejövningar”. Några övningar 
kommer vissa tjejer att tycka om och några övningar kommer passa sämre. Vi är alla individer 
och helt olika personer och behöver därmed olika träning för att lyckas. Likadant är det med 
killar.   

Om vi ska försöka knyta ihop säcken tror vi att SBF:s jämställdhetsarbete kan vidareutvecklas 
i flera avseenden, inte minst vad gäller (köns)normkritiken och bruket av ett mer utmanande 
synsätt på badmintonspelande killars och tjejers behov, villkor och livssituationer. 

Om vi fortsättningsvis rör oss över till jämlikhetsfrågorna kan vi med utgångspunkt i vårt 
material slå fast att jämlikhet inte (uttryckligen) varit ett prioriterat område i SBF:s 
idrottslyftsarbete. Jämlikhet var inte heller någon viktig eller brännande fråga i intervjuerna. 
Uppfattningen bland förbundsrepresentanterna är att det inte existerar någon akut 
jämlikhetsproblematik i svensk badminton. Tvärtom beskrivs badminton ofta som en mycket 
välkomnande och inkluderande sport. Precis som i fallet med jämställdheten (vi tänker på det 
positiva framställandet av mixedkulturen och dess spinn off-effekter) ses jämlikhet som en 
naturlig och självklar ingrediens i badmintonkulturen.  

Hur översätts jämlikhet av förbundsrepresentanterna? Ja, när de får chansen att ringa in vad 
jämlikhet står för i svensk badminton dyker ett par återkommande teman upp. Flera 
intervjupersoner är till att börja med inne på att jämlikhet betyder att badmintonsporten ska 
vara öppen för alla. Vanliga jämlikhetsrelaterade formuleringar som används är bland annat 
”badminton åt alla”, ”alla ska ha samma möjligheter”, ”alla är välkomna” och ”badminton 
passar alla”. Dessutom hävdas att badminton är en ”familjesport” och att sporten är extra 
dynamisk och anpassningsbar vad gäller åldersblandning i jämförelse med andra sporter. 

Ett annat jämlikhetstema som kommer upp i intervjuerna, och här gör sig en viss självkritik 
gällande, är ”handikappfrågan”. Är svensk badminton tillräckligt inkluderande i relation till 
människor med olika typer av funktionshinder? Kan svensk badminton bli mer inkluderande i 
relation till människor med funktionshinder? 

Ett tredje tema är mångfaldsfrågorna – bristen på etnisk mångfald inom badmintonsporten. 
Också här blir en viss självkritik synlig: Är inte badminton en väl etniskt homogen, svensk, 
sport? Varför är det så?   

Ytterligare ett jämlikhetstema har med prestationsnivå att göra. En jämlik badmintonsport 
kopplas av några av intervjupersonerna samman med att människor ska kunna spela och tävla 
oberoende av prestationsnivå. Jämlikhet blir då synonymt med att det ska finnas ”något” åt 
alla. 
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Vi kan konstatera att jämlikhetsfrågorna ibland flyter ihop med jämställdhetsfrågorna hos 
förbundsrepresentanterna. ”Vad är egentligen skillnaden på jämlikhet och jämställdhet?”, 
frågar man sig. Kanske är det med jämlikhet som det är med jämställdhet för SBF (på 
förbundsnivå): Om förbundet vill röra sig framåt på jämlikhetsområdet behöver man göra 
vissa grundläggande vägval och ställningstaganden. Varför behöver SBF arbeta med 
jämlikhet överhuvudtaget? Vilka är jämlikhetsproblemen i svensk badminton och hur ska 
dessa problem hanteras? 

Idrotten	  vill	  
I detta avsnitt kommer vi att belysa i vilken utsträckning satsningen inom SBF genomsyras av 
riktlinjerna i Idrotten vill. Idéprogrammet är delvis bekant på förbundsnivån. Enligt en av de 
intervjuade är Idrotten vill ett känt begrepp, men något man "nästan aldrig kommit i kontakt 
med"; enligt en annan är det "en hyllvärmare". Bland annat hänger detta samman med att man 
tycker att idéprogrammet är ett alltför omfattande dokument. Några på förbundet uppger att 
man känner till och har tagit del av Idrotten vill, men att innehållet till "75-80 procent är 
sådana här saker som är ganska naturligt, logiskt. [...] Det ingår ju liksom i tänket hos folket 
som arbetar i en idrottsförening ... det är egentligen bara att bekräfta sådant som redan 
fungerar om man säger." Samtidigt är innehållet i idéprogrammet något man gärna ställer sig 
bakom, även om man understryker betydelsen av att man "omvandlar det till ett språk som 
kanske passar vår verksamhet [...] Vi gör en egen tolkning så att säga." Följande citat 
uttrycker ganska väl ett mer allmänt förhållningssätt till Idrotten vill. 

F: Jag vill fråga lite om Idrotten vill. Är det ett levande dokument i badmintonförbundet? 

SF: Du har sett våra skrivningar runt det här med mål och syfte och strategier och så där? 

F: Ja. 

SF: Så långt överensstämmer det med Idrotten vill, men jag kan inte säga att vi arbetar med 
Idrotten vill som utgångspunkt för varje diskussion vi har, utan vi har gjort en tolkning som 
passar badmintonförbundet. [...] Nej, vi arbetar inte med Idrotten vill som papper framför oss, 
utan vi har haft det som utgångspunkt framför oss när vi formulerat "vilka vi är" och "vad vi 
vill" med vår organisation, med vår verksamhet. 

Två andra förbundsrepresentanter säger: 

Och Idrotten vill ... jag tror inte jag har hört, det här halvåret när jag jobbat inom badminton, jag 
tror inte jag hört någon nämna Idrotten vill. 

Nu finns väl en mindre [variant av Idrotten vill] som jag skummat igenom och den känns 
mycket mer lätthanterlig. Den andra, det är för mycket att läsa igenom, för mig personligen. 
Men vi har aldrig ... för mig, det var aldrig någon som tog upp den där. Men jag kan inte svara 
för styrelse och andra ... 

Intervjuerna tyder på att Idrotten vill inte har fungerat som underlag för SBF:s arbete med sitt 
nya varumärke Badminton Sweden - Vi vet att du kan! Möjligen är detta ett uttryck för att 
arbetet med varumärket inte primärt syftat till att formulera den värdegrund som svensk 
badminton framgent ska vila på. Inte heller har Idrotten vill varit något direkt verktyg för 
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verksamhetsstyrning och utveckling av kriterier i bedömning av projektansökningar. I den 
utsträckning badmintonförbundets idrottslyftssatsning genomsyras av riktlinjerna i Idrotten 
vill, så är kopplingarna mer indirekta än uttryckliga. 

Idrottslyftets	  administration	  
Förbundsintervjuerna genomfördes i ett skede då administrationen av idrottslyftssatsningen på 
förbundet förändrades. Initialt arbetade en enskild handläggare med ett stort mandat från 
styrelsens sida med att ta emot och bedöma projektansökningar från föreningarna och att 
besluta kring medelsfördelning. Senare kom administrationen att förändras något. Bland annat 
knöts satsningen närmare till styrelsens arbete. Så här säger en förbundsrepresentant:7 

F: Hur pratar ni om Idrottslyftet ... här på förbundet och i styrelsen? 

SF: Under den tid som jag har varit med så har det väl inte ... Det har inte varit en stående punkt 
på dagordningen om man säger, i styrelsen. Utan det är väl mer i grova drag ... det vi har försökt 
göra sedan jag kom in, det är väl att försöka styra det lite mer än tidigare. Det har ju varit väldigt 
fritt för föreningar att söka vad de nu tycker är det bästa för dem, utan att vi på förbundet kanske 
har tyckt att, "nu ska vi satsa på det här, det här eller det här" ... Viss styrning har det väl funnits 
tidigare, men nu är den väl lite tydligare kan jag tycka. 

Den ökade styrningen handlar om införandet av särskilda ansökningsdatum, skapandet av en 
särskild referensgrupp till stöd för handläggaren och tydligare riktlinjer för vad satsningen ska 
gå ut på. Frågan om riktlinjer är intressant. Så här uttrycker sig en intervjuperson om dessa: 

F: Upplever du att ni har följt RF:s riktlinjer för idrottslyftsmedlen? 

SF: ... Nja, tolkningsfråga. Jag tror att ... vi har följt riktlinjerna så som vi har tolkat dem. Sen är 
det då [...] andra förbund, [...] andra personer som kanske tycker att vi arbetat lite i en gråzon. 
Men vi har ju tolkat det på ett sätt, och efter vårt sätt att se på det så har vi följt RF:s riktlinjer. 
[...] 

F: Hur tolkar du Idrottslyftet? RF:s riktlinjer, hur tolkar du dem? 

SF: Alltså, de är väldigt korta. Det är väl meningen att man ska kunna tolka dem lite 
annorlunda. [...] 

F: Men hur pratar ni om Idrottslyftet i korridoren? 

SF: ... Man pratar nog på så sätt att man försöker ta reda på hur andra förbund gör. Och andra 
förbund frågar oss. Och så gräver man lite i vissa delar de har gjort, eller vi har gjort. Man pratar 
sällan allmänt om riktlinjerna som finns i det stora hela, det upplever jag inte. [...] Utan 
gymnastik har ett projekt och så har jag intresserat mig för just det projektet osv., eller skridsko 
osv. [...] Men vi pratar aldrig stora riktlinjer. 

Det förhållningssätt till värdegrundsfrågor, eller "stora riktlinjer", som kommer till uttryck i 
detta citat, kan jämföras med arbetet med Idrotten vill så som det gestaltades i avsnittet ovan. 
Istället för stora riktlinjer, handlar funderingarna desto mer om konkreta kriterier för hur olika 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Denne person kom dock att sluta på badmintonförbundet endast efter en kort period i förbundet. 
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projektansökningar ska bedömas. Att idrottslyftsmedlen är knutna till en 
utvecklingsdimension betonas också: 

... och jag upprepar med den drucknes envishet att det här är en utvecklingsdel ... det får inte ... 
misstänker jag det minsta att det här är ett dolt sätt att finansiera pågående verksamhet så har jag 
avslagit. Men det har inte skett särskilt många gånger. Och det är ju självklart att, den pågående 
verksamheten har funnits med, men det måste vara en utvecklingsinsats. [...] Vi har varit väldigt 
raka med vilka delar i ansökan som vi inte accepterar och vilka delar vi accepterar och varför vi 
gör det. Som till exempel, det tydligaste exemplet är att varje utvecklingsprojekt måste 
finansieras med en viss input från föreningen själva. Och vi har inte sagt någon procentsats, utan 
det måste framgå att det finns en vilja från föreningen [...] Och sedan är min tolkning av det att 
det sedan blivit, till exempel ledararvoden ... det har varit mycket restriktivt [...] Det andra är 
banhyror ... det är definitivt en del som föreningen måste hantera själv. [...] Utan det är ett stöd 
för projekt. 

Idrottslyftsmedel ska inte finansiera "pågående verksamhet". Hur beskrivs då kriterier för att 
"utveckla" verksamheten? 

Ja, om jag försöker göra det med mina ord [...] Jo, man kanske behöver rekrytera fler ledare ... 
man kanske måste tänka på ett annat sätt när man delar in i grupper ... och utveckla, alltså 
gruppdynamiken i träningen ... det måste finnas en ny del i träningen. 

Vårt allmänna intryck är att administrationen av Idrottslyftet sett över tid har styrts upp mer 
och knutits närmre styrelsearbetet, men att detta inte har inneburit några avgörande skillnader 
i förhållande till om satsningen utgår från ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv och 
genomsyras av riktlinjerna i Idrotten vill. Benägenheten att vilja utöva en tydligare styrning 
över idrottslyftsmedlen verkar ha haft andra bevekelsegrunder. 

Realiseringsarenan	  

Fler	  och	  mer	  –	  vad	  innebär	  det?	  	  
I de föreningar vi besökt framhåller man att Idrottslyftet har inneburit nya och större 
möjligheter att göra sådant som inte annars skulle ha blivit gjort. En ledare menar att medlen 
är som ”grädde på moset” och det som gjort att de har kunnat utveckla sin verksamhet. Främst 
är det breddbetonade aktiviteter som annars fått stryka på foten som föreningar nu kunnat 
genomföra. Olika former av föreningsutveckling är också något som ofta nämns. Att 
Idrottslyftet betyder mycket och att det har öppnat nya möjligheter är ledarna överens om. I 
övrigt är det tydligt att det finns många olika uppfattningar bland föreningarnas ledare om hur 
Idrottslyftets övergripande mål ska tolkas. En ledare är upptagen med att förklara att 
Idrottslyftet visserligen ger alla en chans att vara med, men han vill också ha något tillbaka. 
Han kräver respekt och att alla gör som han säger och att han också måste få något med tanke 
på den tid han lägger ner. En annan ledare för ett långt och ingående resonemang om idrottens 
betydelse i samhället och om vad mycket som idrotten kan och skulle kunna bidra med. 
Genom att staten satsar en sådan stor summa pengar är det hans uppfattning att idrotten måste 
fundera över vilken roll man vill spela. Hans åsikt är att idrotten inte längre kan vara så 
tävlingsinriktad och bara ta hand om de ungdomar som självmant hittar dit, utan det är 
nödvändigt att bredda uppdraget. Om idrotten klarar av ett sådant uppdrag, då tror han också 



40	  
	  

på dess framtid i Sverige, men, och han betonar återigen, det är viktigt för idrotten att fundera 
över vilken roll den ska spela om politikerna ska vilja fortsätta med sitt stöd.   

I den förening som denna ledare verkar har de också satsat särskilt på att grupper som inte 
tidigare varit med ska börja spela badminton. De senaste fem åren har de fått 300 nya 
medlemmar och av dessa är ett 30-tal ungdomar. Vilka grupper är det då de vänt sig till? 

Ja, det är alltså handikappade, och det är tonåringar – alltså sådana som är utslagna från 
elitverksamheten och sånt, de kan komma hit, sen vuxenbadminton … ensamma damer eller 
herrar som vill spela, sen är det de här gamla, 55+ också… 

Som synes är det en bred verksamhet som klubben bedriver. Den grupp som har startats för 
funktionshindrade fungerar emellertid inte längre lika bra som tidigare, vilket inte beror på 
bristande ambition från föreningens sida utan på att kommunen gjort vissa omprioriteringar: 

Så nu säger taxi att ”nu kan vi inte köra ut eleverna hit för det ingår inte i avtalet längre”. 
Tidigare kördes de ut hit och sen hämtade föräldrarna men nu när det har blivit neddragningar så 
fungerar inte det, så därför är det ingen handikapp på gång just nu… 

Att den verksamhet som en förening har möjlighet att bedriva är beroende av en mängd 
ramfaktorer framgår i ovanstående citat. Det som påverkar vilken verksamhet som blir utfallet 
av Idrottslyftet kan både sägas bero på enskilda ledares uppfattning om vad målet är eller 
borde vara, och de resurser, exempelvis kommunens prioriteringar, som möjliggör eller 
förhindrar olika former av satsningar.  

Att Idrottslyftets intentioner inte är mer styrande än att det – i princip – går att göra det mesta 
som en förening vill, framgår på frågan om det finns några krav på satsningarna: 

Ja, men det är ju så att, rent generellt, så kan man ju – med god svenska – formulera sig så att 
det passar till vilka premisser som helst.  

På frågan vad Idrottslyftets övergripande mål innebär, svarar en annan ledare: ”Ja, men fler 
och mer eller nå’ntíng va´? Men jag behöver ju inget förbund som säger till mig att så ska vi 
göra. För så jobbar jag hela tiden. Mitt jobb är ju att få nya spelare hit!” Genom åren har de 
genomfört ett stort antal projekt (med Idrottslyftet och andra är de uppe i 20-25); de har låtit 
dagisgrupper prova på, de har bedrivit olika integrationsprojekt: de har haft badminton för 
rullstolsbundna, de har utvecklat föreningen på olika sätt, etc. På frågan om hur man kan 
jobba för att få fler att vara kvar svarar dock ledaren: 

Ja… det är svårast av allt. Jag tycker faktiskt det. Det är det absolut svåraste. De ledsnar av sig 
själva när de märker att de andra går ifrån och blir bättre, då ledsnar de.  

Idrott handlar i grunden om att prestera och göra resultat och om någon inte utvecklas längre 
så ”slår de ut sig själva” som denne ledare uttrycker det. Han för ett längre resonemang om 
tonåringar som är i tillväxtperioder och som inte orkar så mycket som tidigare: ”de har ingen 
energi, de är långsamma och sävliga” och han ser inget annat råd än att flytta ner dem en 
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grupp eller två. I hans förening är de indelade i träningsgrupper efter färdighetsnivå. Om han 
skulle ha kvar någon, även om han vet att spelaren ifråga skulle kunna vara tillbaka på samma 
nivå igen om något år, så skulle det ge fel signaler till de övriga i den gruppen. Men, betonar 
han, alla får spela så det är ingen utslagning, utan det finns grupper för alla. På frågan om 
ungdomarna väljer den lägre grupp de blivit anvisade svarar ledaren: 

Nja, alltså … har man tillhört ”the top” i gruppen och så ska man gå ner och vara på någon slags 
nivå som inte alls känns bra… det är som att gå ner två divisioner. Då kanske de känner att ”vad 
ska jag göra här?” Så då är det en del som lägger av. Ja, där kan man tappa. 

En annan ledare är inne på samma linje. Han talar uppskattande om sin förening och hur de 
arbetar och betecknar de senaste sex, sju åren som en ”framgångsresa”, men, säger han, 
”framgångsresan har varit mer kvalitativ än kvantitativ”. Han trodde att medlen skulle 
generera ännu fler barn och ungdomar men konstaterar: ”Det genererar rätt mycket ungdomar 
men vi har svårigheter, om jag ska bara riktigt ärlig, att behålla dem över tid”. Skälet är, 
menar han, att badminton är en liten sport och det blir därför ingen bredd med ”massor av 
folk”.  

Ytterligare en ledare talar om svårigheten med att få fler att fortsätta längre. Vi samtalar om 
hur man kan rekrytera nya svenskar till badmintonsporten. Han berättar att de tidigare gjort 
försök men inte nu längre och att det beror på att de slutade så fort. De var kanske med några 
gånger, men sedan försvann de. Så det blev alldeles för mycket jobb för föreningen och för 
lite utdelning. Varför de barn och ungdomar med en icke-svensk bakgrund slutade i högre 
grad, har han funderat en del på: 

Badminton, vem som helst kan spela, men att fortsätta verkar tyvärr vara en klassfråga. För att 
få en stabilitet, att kämpa på och lära sig mer och så… det känns mer som en klassfråga att de 
stannar kvar. Alltså… det är mindre en invandrarfråga och mer en klassfråga. Det handlar om 
vilken bakgrund de har, om föräldrarna är engagerade och följer med och så. 

I föreningarna anser man genomgående att det är betydligt svårare att jobba med att få fler att 
stanna längre än att rekrytera nya barn och ungdomar. Därför kan man också konstatera att i 
de föreningar vi har besökt har Idrottslyftet i större utsträckning handlat om att fler ska 
rekryteras, både nya aktiva och nya ledare, och i mindre utsträckning om att få fler att stanna 
längre. 

Jämställdhet	  och	  jämlikhet	  
Följande avsnitt behandlar hur de föreningar inom SBF som vi har besökt realiserar 
Idrottslyftets intentioner kring jämställdhet och jämlikhet. Nyckelfrågan är även här: Vad 
innebär det att utgå från ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i de verksamheter i 
föreningarna som är knutna till Idrottslyftet? 

Om vi börjar med jämställdhet kan vi först och främst konstatera att Girls of badminton 
(GOB) naturligtvis varit en viktig del av SBF:s idrottslyftarbete även på föreningsnivån. Vi 
tänker t.ex. på alla de tjejträffar som genomförts runt om i landet där många föreningar varit 
involverade på olika sätt. GOB har varit och är en centralt förankrad nationell satsning, men 
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samtidigt handlar GOB i högsta grad om att utveckla föreningarnas verksamheter. I projektet 
binds verksamheter på transformerings- och realiseringsarenan samman. Då vi redan 
behandlat GOB ingående ska vi inte ägna något utrymme åt projektet här. I 
uppföljningsarbetet har vi inte haft möjlighet att göra oss någon djupare bild av vad som hänt 
och händer i samband med GOB- aktiviteterna runt om i landet. Istället koncentrerar vi oss på 
de frågor som formulerades inledningsvis. 

På vilket sätt och i vilken utsträckning har jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv varit 
närvarande i de utvalda föreningarnas idrottslyftsarbete? Ja, det vi kan slå fast är att 
jämställdhets- och jämlikhetsfrågorna inte givits något större utrymme i verksamheten. 
Åtminstone inte i en generell, genomgripande, mening. Det finns dock exempel på enstaka 
jämställdhets- och jämlikhetsrelaterade projekt. 

Två av föreningarna sticker ut vad gäller jämställdhetsfrågorna. En förening har haft som en 
av sina röda trådar i idrottslyftsarbetet att öka andelen tjejer i föreningen. Här har man satsat 
på att ha speciella ”flickträffar” och ”flickträningar”, samt även hjälpt ett antal tjejer med 
tävlingsavgifter och visst tävlingsstöd. Föreningen har också använt idrottslyftsmedel till att 
finansiera en GOB-träff. Uppenbarligen har det som hänt och händer inom GOB inspirerat 
verksamheten: En av målsättningarna med de åtgärder som finansieras via Idrottslyftet har 
t.ex. varit att få fler tjejer att stanna kvar längre i föreningen. En förklaring till att GOB- 
idéerna fått ett så tydligt genomslag i klubben kan vara att en av föreningsledarna även är 
engagerad i GOB. Så här skriver föreningen i en marknadsförings- och informationsbroschyr 
från 2010 under rubriken ”Särskild tjejsatsning”: 

Vi strävar efter att lika många tjejer som killar skall spela badminton och arbetar aktivt för att 
tjejer skall trivas i vår klubb. Vi är delaktiga i SBF:s projekt GOB, vars målsättning är att tjejer 
skall vara kvar inom organisationen. Vi lyssnar på tjejerna och ordnar olika aktiviteter bara för 
dem!       

I en annan förening har man också inspirerats av GOB och startat ett (specifikt) 
idrottslyftsfinansierat jämställdhetsprojekt som syftat till att rekrytera och behålla fler 
tjejer/kvinnor som ledare och tränare i klubben. Projektet utformades runt ett par frågor: 
Varför finns det så få kvinnliga ledare, tränare och coacher? Vad kan göras för att ändra på 
det? Vilket är det bästa sättet att introducera tjejer till att bli tränare? 

I de övriga två föreningarna är jämställdhetsfrågorna nedtonade (när det kommer till konkret 
idrottslyftsarbete) till förmån för andra typer av initiativ. De idrottslyftsprojekt som iscensatts 
har inte handlat om jämställdhet i någon uttrycklig mening.  

Hur översätts jämställdhet på ett mer idémässigt plan i föreningarna? Går det att se likheter 
mellan hur jämställdhet översätts på föreningsnivån och på förbundsnivån eller skiljer det sig? 
När intervjupersonerna – totalt åtta – får möjlighet att mer ingående definiera vad jämställdhet 
står för eller kan tänkas stå för i svensk badminton landar de i tolkningar som i flera 
avseenden liknar de som dominerar på förbundsnivå och i viss utsträckning även i GOB. 
Jämställdhet ses t.ex. genomgående som en tjej- och kvinnofråga. Dessutom dominerar ett 
räknande och statistikorienterat förhållningssätt till jämställdhet precis som på förbundsnivå. 
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Vidare kopplar flera av intervjupersonerna samman mixedkulturen och bejakandet av 
mixedkulturen med jämställdhet. Det djupt rotade mixedtänkandet bidrar till att göra 
badminton till en särskilt jämställd sport, menar föreningsrepresentanterna. 

Precis som på förbundsnivå och i GOB handlar jämställdhet om att fler tjejer än killar slutar 
med badminton i de sena tonåren. Så här säger en föreningsrepresentant (följande citat ser vi 
som representativt för flera av intervjupersonerna):  

F: Idrottslyftet ska ju genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv. Vad innebär jämställdhet för 
dig?  

IF: I badmintonvärlden innebär det en naturlig väg egentligen bara. Lagsammansättningen 
består av pojkar och flickor och vi vänder oss alltid till pojkar och flickor i rekrytering. Vi har 
både flickor och pojkar i olika åldrar o.s.v. Så för oss är det väldigt naturligt. Men samtidigt är 
det ju så att inom badminton har vi stora problem med flickorna, att få dem kvar när de kommer 
upp i typ 18- 19- årsåldern. […] Så vi har ju jämställdhetsproblem […], och det vet jag ju att 
man jobbar med centralt… man har ”Girls of…” eller vad man nu har. […]  

F: Men det är ju intressant det där […], mixed finns som en hyggligt etablerad form på ett sätt 
som nästan försvunnit i bordtennis och tennis… 

IF: Ja. Alltså, det är ju det jag tycker är det allra finaste med badminton, […] att mixed är lika 
mycket värd som damdubbel och herrdubbel, och herrsingel som damsingel.   

Som på transformeringsarenan flyter jämställdhetsfrågorna också ofta ihop med 
jämlikhetsfrågorna. Inte minst i intervjuutsagorna. ”Vad är vad?”, frågar sig några 
intervjupersoner. ”Ja, för mig är det samma sak […], jag kan inte hitta någon bra definition 
däremellan”, säger en föreningsrepresentant. 

Jämställdhet är sammanfattningsvis ingen ”het potatis” i intervjuerna. När jämställdhet (väl) 
kommer på tal översätts begreppet i liknande termer som på transformeringsarenan. 
Jämställdhet är ”naturligt” eller ”inget problem” i badminton.  

Vad är inte jämställdhet i de aktuella föreningarna? Liksom på förbundsnivå saknas den 
kritiska blicken mot de egna verksamhetsstrukturerna. Om badmintonsporten är utmärkande 
för att vara särskilt jämställd, varför behövs då ett ’Girls of Badminton’. Mer övergripande 
kan man säga att ansatser som syftar till att utmana traditionella könsmönster och synsätt på 
könen är svåra att identifiera. 

Vi rör oss över till jämlikhetsfrågorna. Hur har föreningarna tagit sig an jämlikhetsfrågorna i 
sitt idrottslyftsarbete? Vad betyder ”jämlikhet” i föreningarna? Först och främst kan vi slå fast 
att det är glest med tydligt jämlikhetsinriktade projekt. Även här utmärker sig dock två 
föreningar lite extra (men inte samma föreningar som ovan). I en förening har man iscensatt 
ett ”rekryterings- integrationsprojekt” med hjälp av idrottslyftsmedel. I projektet genomfördes 
aktiva rekryteringsinsatser i ”utsatta” invandrartäta områden. Projektet var mycket 
framgångsrikt till en början men ebbade ut efterhand: ”till slut var vi bara kanske sex, sju 
stycken totalt… från att ha haft 32”. Tre av spelarna som rekryterades inom ramen för 
projektet är duktiga tävlingsspelare idag. 
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I en annan förening fick man totalt 200 000 under år 1 och 2 av Idrottslyftet för att satsa på 
något som kallades ”Badminton åt alla”. Satsningen innebar mer eller mindre omfattande 
delsatsningar på breddinriktad tonårsbadminton, badminton för handikappade, breddinriktad 
vuxenbadminton samt badminton för äldre/pensionärer. I ett avseende är de här satsningarna 
naturligtvis problematiska (Idrottslyftet är ju öronmärkt för barn- och ungdomsidrott), men 
satsningarna genomsyras av någon form av jämlikhetstänkande. 

Ytterligare några föreningsprojekt kan möjligtvis klassificeras som jämlikhetsrelaterade. I en 
förening har t.ex. idrottslyftspengar, i rekryteringssyfte, använts till att subventionera 
medlems- och träningsavgifter (bl.a. för att rekrytera invandrarungdomar). I en förening har 
man satsat idrottslyftsmedel på både breddläger (stort fokus på sociala aktiviteter, 
gruppkänsla och sammanhållning) och ett par gratis träningsläger på hemmaplan.  

De här konkreta projekten säger en del om hur RF:s jämlikhetsdirektiv översatts och 
realiserats i de utvalda föreningarna. När vi tittar närmare på intervjuerna med 
föreningsrepresentanterna dyker det samtidigt upp alternativa översättningar eller perspektiv, 
översättningar och perspektiv som kanske inte påverkat föreningarnas handfasta 
idrottslyftsarbete men som ändå är intressanta att uppmärksamma. En föreningsrepresentant, 
han är ordförande i sin förening, talar t.ex. mycket om ”klass”. I hans värld handlar jämlikhet 
i stor utsträckning om klassfrågor, t.ex. sociala, ekonomiska och utbildningsrelaterade villkor. 
Den här intervjupersonen, som är aktiv i en förening som ligger nära ett invandrartätt område, 
tonar ner invandrarfrågorna till förmån för klassperspektivet. Han menar att de som stannar 
kvar inom sporten i längden är de som kommer från ordnade, stabila, hemförhållanden: att få 
fler att stanna kvar längre inom badminton är i många avseenden en klassfråga, det vill säga 
en fråga om resurser, menar han. 

En annan föreningsrepresentant glider in på ett av de jämlikhetsspår som dominerar även på 
förbundsnivå: ”Alla kan vara med”. Så här säger han: 

Det är egentligen en av orsakerna till att jag egentligen en gång tog badminton… för där kan 
alla vara med, a-l-l-a kan vara med. […] Det kanske är den största skillnaden mellan badminton 
och lagidrotterna […] du blir aldrig utslagen här… du kan börja när du är sju år och hålla på till 
du är 75, även om du inte behöver bli tävlingsspelare kan du gå den vägen… och sedan […] gå 
över till motion. Och vill du som ung bara spela – tycker det är roligt att spela – ja, då kan du gå 
den delen, med tonårsbadminton och motionsbadminton i klubben, du behöver aldrig sluta. 

I anslutning till den här passagen kan man kanske fråga sig: Är det verkligen så här lätt? Kan 
a-l-l-a vara med? Eller är det så att man inom badmintonsporten tycker att alla borde kunna 
vara med, med tanke på de relativt enkla förutsättningarna, och har svårt att förstå varför vissa 
sociala grupper inte lockas av verksamheten? Sådana frågor för oss in på nästa område. Vad 
har inte jämlikhet blivit i föreningarnas arbete med Idrottslyftet? Ja, en jämlikhetsdimension – 
eller möjligtvis jämställdhetsdimension – som nästan är helt osynlig på föreningsnivån är de 
så kallade hbt- frågorna, frågor om homo-, bi- och transpersoners villkor, möjligheter och 
rättigheter. Erbjuder svenska badmintonföreningar en välkomnande och inkluderande 
atmosfär för hbt- personer? 
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Idrotten	  vill	  
Idrottslyftssatsningen ska genomsyras av riktlinjerna i Idrotten vill. Vi har närmat oss denna 
fråga på två sätt, dels har vi frågat föreningsrepresentanterna om de känner till Idrotten vill, 
dels har vi frågat dem om de på något annat sätt har arbetat med värdegrundsfrågor inom 
föreningen (om det t ex finns någon sorts policydokument). Bland de flesta av de 
representanter för badmintonföreningar som vi har intervjuat är Idrotten vill ett okänt 
dokument. De flesta svarar helt enkelt "nej" på frågan "Känner du till Idrotten vill?" En av de 
intervjuade har stiftat bekantskap med idéprogrammet. Han uttrycker sig så här: 

F: Känner du till Idrotten vill? 

IF: Ja, jag är ju bekant med det. Jag har läst det, men jag kan inte säga att vi har ... Det handlar 
ju väldigt mycket om att vi ska utveckla ungdomar och så. [...] Jag tycker det är väldigt mycket 
common sense liksom, det är liksom vardagligt förstånd." 

Lite försiktigt leder vi efter den raka frågan "Känner du till Idrotten vill?" in intervjun på 
frågor kring den värdegrund man arbetar efter i föreningen. 

F: Vad genomsyrar den här föreningen? Vad är bra idrott för er? 

IF: Ja, men det är väl egentligen att alla kan få vara med på någon nivå. Och att det är trevligt. 
Att det är en trevlig atmosfär i klubben. Och vi tycker ju att de som vill ska få satsa, att kunna 
bli bra, de ska få chansen. [...] Vi har ju ändå en uppfostringsbit. 

I detta citat märks en viss spänning mellan "alla får vara med" och "nivå" som är ganska 
vanlig inom barn- och ungdomsidrotten. Föreningsledare understryker gärna att de som vill 
"ska få satsa", "att kunna bli bra", "att få chansen", underförstått att "de som vill" också är de 
som kan bli bra och de som inte vill inte kan bli bra. 

Även om Idrotten vill är ett relativt okänt dokument, är det flera av föreningarna som har 
någon form av policydokument. Ibland rör det sig om begränsade frågor som endast indirekt 
är relaterade till själva idrottsutövandet: trafikpolicy, drogpolicy, alkoholpolicy och policy 
kring hur man hanterar mobbning och rasism. Ibland rör det sig också om frågor som direkt är 
relaterade till idrottsutövandet: föreningspolicy, tävlingspolicy, vision och verksamhetsplaner, 
plan för styrelseutveckling. Så här säger en badmintontränare om policyarbetet i hans 
förening. 

F. Har ni någon sorts policy eller egna handlingsprogram? 

IF: Ja, jag har faktiskt varit med och tagit fram en del av dem på styrelsemötena, men jag kan 
dem inte utantill. Men det är mycket det här med bredd och topp. Alltså, vi vill ju vara klubben 
för alla. Både bredden och toppen ju. 

Det är svårt att, utifrån intervjuerna, säga något om i vilken utsträckning det i föreningarna 
finns olika synsätt på till exempel hur förhållandet mellan bredd och topp ska se ut. Helt klart 
är att det är en fråga som berör många. Det är också tydligt att föreningarna, i sitt arbete med 
handlingsplaner, inte tar hjälp av idrottsrörelsens mer övergripande värdegrund så som den 
formuleras i Idrotten vill. 
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Idrottslyftets	  administration	  
De föreningar vi har besökt har det gemensamt att man sökt och erhållit ett ganska stort stöd 
från Idrottslyftet. Finns det då några gemensamma nämnare mellan dessa föreningar, som kan 
förklara varför man haft så god utdelning? I flera av föreningarna finns det personer som har 
som sin särskilda uppgift att söka medel från Idrottslyftet, eller till och med mer allmänt att 
leta efter nya finansieringsmöjligheter.  Även om badmintonförbundet har ansträngt sig för att 
underlätta ansökningsförfarandet, krävs det av den som skriver ansökan att man skriftligen 
kan formulera sig om sin förenings verksamhet samt vad det aktuella projektet ska syfta till 
och hur det ska genomföras. Arbetet med att söka idrottslyftsmedel blir i stor utsträckning ett 
en-mans-jobb, det vill säga det är inte alltid som det blir känt för den eller de som genomför 
en verksamhet att denna kunnat realiseras med hjälp av idrottslyftsmedel. Detta är inte säkert 
en nackdel, men öppnar för intressanta reflektioner kring hur Idrottslyftets intentioner ska 
kunna realiseras om de/n som leder den aktuella verksamheten saknar eller endast har 
begränsad kännedom om dessa intentioner. 

Efter åtskilliga år med Handslaget och Idrottslyftet blir det allt svårare att se 
idrottslyftssatsningarna som något utöver den ordinarie verksamheten. En föreningsledare 
uttrycker sig så här: "Men det känns som att efter sex år, så kan man inte skapa projekt hela 
tiden. Det går ju in i den ordinarie verksamheten i en eller annan form." Senare i intervjun 
fortsätter ledaren på samma tema: "... om man kunde hitta en lite fastare form och knyta 
stödet till idrotten istället för att man varje år ska söka projekt" [...] "Vilket företag kan hela 
tiden jobba med bara projekt, projekt, projekt? Någonstans måste det ju landa." Samtidigt 
verkar problematiken inte vara helt akut, eftersom denna ledare, liksom flera andra, menar att 
"Fick vi in det i den vardagliga verksamheten skulle vi nog ändå använda pengarna på ungefär 
samma sätt." Det framstår som om ansökningsproceduren, trots dess relative enkelhet, 
upplevs som komplicerad i vissa fall. Samtidigt är det ibland svårt att entydigt peka på vad 
som skiljer "ordinarie verksamhet" från "utvecklingsprojekt". 

Hur ser då föreningarna på förhållandet mellan förbund och föreningar och förbundets 
administration av satsningen? Få upplever några skillnader mellan Handslaget och 
Idrottslyftet. När det gäller frågan om förhållandet mellan förbund och förening finns det, som 
det så ofta gör, olika sätt att se på handläggning och informationsflöden. Ett synsätt kommer 
till uttryck hos följande föreningsledare: 

F: Hur upplever du kontakten och informationen [från förbundets sida], har det varit tillräckligt, 
eller hade du önskat något annat? 

IF: Alltså, det är klart att man kan säga att: information kan man alltid få mer av, men alltså, jag 
jobbar ju i skolans värld och förvaltningsvärld och i ledaruppdrag och jag upplever att 
information är ett tvåvägsansvar. Jag har ju också ett ansvar för att ta reda på information och de 
har ett ansvar för att ge information. Och nätet är ju himla bra, det har ju alltid funnits 
information via hemsidan. 

Denne ledare upplever också att kommunikationen med förbundets handläggare har varit 
konstruktiv och positiv. Andra ledare uttrycker en mer skeptisk bild av ansökningsförfarandet: 

F: Har dom [förbundet] varit bra på att kommunicera Idrottslyftet? 
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IF: Ja, blandat. Jag tycker kanske att det kunde vara lite mer ordning i ansökningsförfarandet. 
Man visste inte riktigt när man skulle söka och det dröjde ganska länge innan man fick svar på 
om vi fick pengar eller inte. Och jag vet ju att det pågår ett förändringsarbete på förbundet nu 
också, så att nu ska det bli fasta ansökningstider. För tidigare var det egentligen först till kvarn 
som fick pengar. [...] Jag tycker nog att man skulle kunna ha lite bättre struktur på själva 
ansökningsförfarandet. 

Utan att framföra någon allvarlig kritik mot den ordning som rådde initialt, ställer sig de flesta 
av de ledare som vi intervjuat positiva till de förändringar som skett när det gäller 
ansökningsförfarandet: fasta ansökningstillfällen och tydligare riktlinjer för inriktningen på 
projekten. 
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Kapitel	  4.	  Bordtennis	  

Svenska	  Bordtennisförbundet	  och	  Idrottslyftet	  
Svenska Bordtennisförbundet (SBTF) bildades 1926. Det finns i dagsläget runt 750 föreningar 
med bordtennis på programmet. Antalet medlemmar är cirka 66 000, vilket innebär att det 
finns relativt många föreningar i förhållande till antalet bordtennisspelare. Bordtennis är en 
stor barn- och ungdomsidrott, särskilt bland pojkar. Sett till fördelningen av lokalt 
aktivitetsstöd år 2009 är bordtennis den nionde (bland pojkar) respektive fjortonde (bland 
flickor) största idrotten bland 7-12-åringar. Bland 13–16-åringar är det den nionde (bland 
pojkar) respektive sjuttonde (flickor) största idrotten. Bland 17–20-åringar, slutligen, är det 
den sjuttonde största (bland flickor är bordtennis inte bland de tjugo största idrotterna).8 
Verksamheten domineras av pojkar och män, som utgör knappt 80 procent av det totala 
antalet. Bordtennisförbundet består av 23 specialdistriktsförbund, men dessa förbund har inte 
haft någon direkt funktion inom ramen för idrottslyftssatsningen. 

Under Idrottslyftets tredje år fördelade bordtennisförbundet 3 480 000 kronor i projektstöd till 
157 föreningar (av 742; 409 föreningar erhöll lokalt aktivitetsstöd). Antalet beviljade projekt 
var 347 stycken, vilket innebär att varje förening erhöll i genomsnitt drygt 22 000 kronor i 
projektstöd (ca 10 000 per projekt). Det totala antalet deltagare inom dessa projekt var 6 750 
barn och ungdomar, varav 2 850 flickor och 3 900 pojkar. Därtill erhöll förbundet 1 524 000 
kronor i förbundsutvecklingsstöd och 555 000 i verksamhetsutvecklingsstöd. 

När det gäller projektstödet, som fördelas direkt till föreningar, så har detta administrerats av 
en särskild handläggare på bordtennisförbundet. Till sin hjälp har handläggaren haft en 
referensgrupp bestående av tre personer. En strävan i referensgruppen har varit att få en bred 
representationsgrund. Gruppen har bestått av en förbundsstyrelserepresentant, en 
distriktsrepresentant och en föreningsrepresentant (vilka samtliga intervjuades inom ramen för 
denna uppföljning). Initialt kunde föreningarna ansöka om projektmedel vid fyra tillfällen 
under året. Antalet tillfällen minskades efter hand ner till två. Handläggaren tog emot 
ansökningarna, skrev en kort sammanfattning kring varje ansökan och distribuerade sedan 
denna sammanfattning till referensgruppens medlemmar. Var och en läste igenom 
sammanfattningarna och därefter hölls ett möte (ofta telefonmöte) då ansökningarna kunde 
diskuteras och oklarheter i dessa redas ut. Handläggaren hade då 
originalansökningshandlingarna till hands. Gruppens möte mynnade ut i beslut kring 
medelstilldelning. 

Föreningarna har haft möjlighet att föreslå egna projektidéer, men bordtennisförbundet har 
också erbjudit ett antal "paket" som föreningarna kunnat söka medel för. Dessa paket har 
handlat om föreningsutbyte/-samarbete, pingisskola för nybörjare, nystartad förening 
respektive utomhusbord (ett mer väderbeständigt bordtennisbort som tål att stå - och användas 
- utomhus, t ex på skolgårdar). Under rubriken "Idrottslyftets administration" återkommer vi 
dels till vilka kriterier som referensgruppen har ställt upp i samband med bedömning av 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Under 2009 erhöll bordtennissektioner 8 502 657 kronor i lokalt aktivitetsstöd. 
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projekt (transformeringsarenan), dels till föreningarnas syn på hur administrationen av 
satsningen har gått till (realiseringsarenan). 

Transformeringsarenan	  

Fler	  och	  mer	  –	  vad	  innebär	  det?	  	  
För att belysa vad innebörden i de övergripande målen ”öppna dörrarna för fler och utveckla 
verksamheten så att fler väljer att idrotta längre” blir på transformeringsarenan, alltså på 
förbundsnivån inom SBTF, ska vi börja med att granska förbundets utvecklingsplan. Den 
gäller för Idrottslyftet år 1-4. Under rubriken Nuläge beskrivs hur svensk bordtennis ser ut 
idag inom de områden som Idrottslyftet innefattar samt vilka erfarenheter och resultat som 
hittills gjorts genom Handslagssatsningen. Att rekrytera nya flickor har varit lyckosamt; 
antalet licenser har ökat från 1200 till 1700. Att fortsätta den positiva trenden ses som en 
utmaning under idrottslyftssatsningen. Även antalet deltagare på olika former av utbildningar 
har ökat liksom det antal kurser som genomförts. Förbundet uttrycker i sin vision att de vill 
fortsätta i samma spår och även under idrottslyftssatsningen prioritera områdena ”rekrytera 
och utveckla ledare” och ”skapa förutsättningar för fler flickor att börja spela pingis” samt, 
vilket de menar är minst lika viktigt, jobba med frågor kring hur de ska behålla spelare och 
ledare i bordtennisföreningarna.  

Den strategi som de avser arbeta efter handlar om att rekrytera en person som särskilt har i 
uppdrag att fungera som inspiratör och informatör för Idrottslyftet. Denna projektledare 
kommer att åka runt till samtliga 23 bordtennisdistrikt och träffarna ska arrangeras i 
samarbete med respektive SDF och med SISU. Det långsiktiga målet är att ge föreningar 
”hjälp till självhjälp” genom utbildning och rekrytering av ledare och flickor.  

Under rubriken ”Trånga sektorer och hinder” tar SBTF upp att förbundet har verksamhet för 
”alla samhällets människor, invandrare, funktionshindrade, pojkar, flickor, ungdomar, vuxna, 
pensionärer, etc.”, men de noterar att många föreningar skulle ”vilja bli bättre på att främst 
rekrytera och utveckla ledare och spelare som är av kategorin invandrare samt flickor”.  

Slutligen anges att de ”mätpunkter” som de ska relatera satsningen till handlar om att få 50 
procent fler spelande flickor och damer inom fyra år samt 25 procent fler utbildade ledare. 
Antalet licenser har förbundet bra kontroll över, men hur de ska mäta om andelen utbildade 
ledare ökat med en fjärdedel framgår inte. Utvecklingsplanen avslutas med en ödmjuk 
hållning riktad till RF om att SBTF naturligtvis är öppen för att arbeta med andra områden – 
om RF skulle välja att byta inriktning på satsningen under de kommande åren.  

Att döma av skrivningen i utvecklingsplanen handlar Idrottslyftet främst om rekrytering (av 
flickor) samt ledarutveckling. Dessutom kan föreningarna söka pengar för fyra olika 
”paketlösningar” och dessa beskrivs i termer av föreningsutbyte/samarbete, behålla ungdomar 
13-17 år, bordtennis utomhus samt nystartad förening. Vad är det då som framkommer i 
samtalen med de fyra förbundsrepresentanter vi träffat?  
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Precis som i några av de övriga förbunden är det inte en enhetlig bild som framträder. En 
representant har funderat mycket över hur pengarna egentligen ska användas och vad 
regeringen har för syn på det hela. Han anser det viktigt att försöka leva upp till det som är 
riksdagens och regeringens mål med satsningen. Frågor han ställer sig är: ”Tror vi att det här 
kan göra att vi blir fler?”; ”Tror vi att det här kan leda till att vi behåller fler längre upp i 
åldrarna?” Men, säger han, många, till och med en klar majoritet i hans förbund och i 
idrottsrörelsen som helhet, har inte ambitionen att försöka leva upp till de övergripande 
målen. Istället har de, enligt honom, uppfattningen: ”skicka pengarna och tala inte om för oss 
vad vi ska göra”. I sammanhanget ska påpekas att det inte är ovanligt i intervjuerna att 
föreställningar om hur andra ”är” och vad de ”gör” kommer till uttryck, liksom om hur ”vi är” 
inom det egna förbundet. Att denne representant så tydligt uttrycker ambitionen att verkligen 
”göra så som regeringen önskar”, är emellertid, precis som han anar, inte så vanligt 
förekommande bland dem vi intervjuat. Han uppfattar också att de i bordtennisförbundet är 
måna om att ”göra som magistern säger” även om han också ger uttryck för att de kan ta sig 
friheter inom områden där magistern inte har sagt något (”där är vi kreativa”).   

På frågan hur bordtennisförbundet arbetar med att öppna dörrarna för fler så nämner 
förbundsrepresentanterna i stort det som tas upp i utvecklingsplanen. Att fler utomhusbord 
tillkommit på skolor runt om i landet framhålls som viktigt för tillgängligheten och de nämner 
också ett projekt kallat ”vita fläcken” som handlar om att nya pingisklubbar ska starta i 
kommuner där pingis inte finns. Tanken är att det kan gå att rekrytera ännu fler om man 
startar en ny klubb i ett område där det inte finns verksamhet, än om en existerande klubb ska 
försöka utöka sin medlemskader. Tidigare var det en nedåtgående trend i SBTF och antalet 
föreningar minskade, men den trenden har upphört. Att exponering leder till rekrytering är en 
tankefigur som beskrivits i andra förbund och som även finns inom bordtennis. Kanske 
uttryckts den tydligast i de paket som en förening kan söka för att få ett utomhusbord. Många 
är eld och lågor över denna möjlighet. De är säkra på att ”om alla får chansen att testa på 
bordtennis så kommer fler att börja spela”. Att det i någon annan idrott skulle ”räcka” med att 
ordna fram utrustningen, säg en handboll eller ett par skridskor, för att öppna dörren för fler 
framstår inte som lika självklart. I bordtennisens fall innebär det dock att barnen själva kan 
börja spela på en skolgård om det finns ett bord, två racketar och en boll. Om det handlar om 
att öppna dörren till en förenings verksamhet, kan man dock förmoda att det krävs lite mer än 
så. 

Det finns olika synsätt inom förbundet på hur man blir fler. En ledare menar att detta hänger 
samman med vilka erfarenheter man har och om man är ”föreningsmänniska” eller 
”distriktsmänniska”: 

Vissa tycker att man ska börja med att stärka distrikten som sen ska stärka klubbarna. Andra 
tycker att man ska gå direkt på föreningarna och försöka locka nya spelare. Vissa tycker att 
utbildning… det är utbildning man ska satsa på…[…]. Det finns ju ingen rätt lösning utan man 
måste ju testa vad som passar just nu.  

Ingen, menar ledaren som citeras ovan, har den optimala lösningen på hur man ska arbeta med 
Idrottslyftets övergripande intentioner och därför måste man verka på olika sätt och prova sig 
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fram. Att det krävs mer ledare om man ska kunna rekrytera fler, är dock ett återkommande 
mantra hos de förbundsrepresentanter vi intervjuat. Att utveckla verksamheten så att fler 
stannar försöker man förvisso göra med olika former av utbildningsinsatser för ledare, men 
samtidigt framkommer att många tycker det är ett komplicerat område. På frågan om 
förbundet haft någon specifik satsning som siktat in sig på att få fler att vilja hålla på längre, 
svarar en förbundsrepresentant: 

Det är väl där vi egentligen haft svårast. Vi har svårt att motivera våra föreningar att stimulera 
till den typen av aktiviteter att få fler att spela längre när det är brist på halltider. Vi får försöka 
att få med dem liksom bakvägen… 

Låt oss nu gå vidare till nästa område, jämställdhet och jämlikhet. Hur gestaltas Idrottslyftets 
övergripande ambition att "utgå från ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv" i 
badmintonförbundets arbete? 

Jämställdhet	  och	  jämlikhet	  
I det här avsnittet riktas fokus mot hur SBTF arbetat med jämställdhet och jämlikhet inom 
ramen för Idrottslyftet. Avsnittet utgår från frågan: Vad innebär det utgå från ett 
jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i svensk bordtennis idrottslyftssatsning? Denna fråga 
inbegriper undringar kring vad jämställdhet och jämlikhet innebär mer allmänt och vad dessa 
begrepp rent konkret inneburit i bordtennisförbundet bedömning av idrottslyftsprojekt och 
fördelning av projektmedel. Vi har även ställt oss frågan: Vad handlar jämställdhet och 
jämlikhet inte om i SBTF? 

Inledningsvis kan vi konstatera att jämställdhets- och jämlikhetsrelaterade frågor i huvudsak 
hanterats som en särskild del av Idrottslyftet, ungefär som fallet var med Handslaget. Det är 
svårt att se hur allt arbete utgått från ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. Däremot har 
tjejsatsningar funnits med som ett speciellt område i idrottslyftsarbetet. Under år 1 var ”satsa 
på tjejer” ett av SBTF:s  särskilda idrottslyftspaket. Dessutom upplever åtminstone ett par av 
de besökta föreningarna att förbundet prioriterat tjejprojekt av olika slag. Vår bedömning är 
dock att SBTF:s jämställdhets- och jämlikhetsinsatser varit specifika snarare än generella. 
Under den idrottslyftsperiod vi har undersökt (2007-2011) har det visserligen gått att söka 
idrottsmedel för fria projekt (föreningar har på egen hand kunnat söka medel för olika typer 
av tjej-/damprojekt). Men de paket SBTF lanserat och satsat på har, som vi redogjort för 
tidigare, främst handlat om pingisskolor och utomhusbord . 

I SBTF:s Utvecklingsplan för Idrottslyftet år 1-4 (2007) lyfts jämställdhetsrelaterade frågor 
fram, men innehållet tycks inte riktigt ha fått genomslag i förbundets konkreta arbete.  

Genom Handslaget har vi vänt den nedåtgående trenden vad gäller antalet licensierade tjejer 
inom svensk bordtennis! Vi har ökat från 1200 till 1700 tjej-/damspelare på tre år. […] SBTF 
kommer att fortsätta prioritera områdena rekrytera och utveckla ledare samt skapa 
förutsättningar för fler flickor att börja spela pingis, samt minst lika viktigt, […] hur vi behåller 
spelare/ledare inom bordtennisens föreningsliv. Målet är att ha 50 % fler spelande flickor inom 
fyra år, fler utbildade ledare samt en fortsatt hög kvalitet på verksamheten. (Utvecklingsplan för 
Idrottslyftet år 1-4, SBTF, 2007)  
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Vad betyder då jämställdhet och jämlikhet inom ramen för SBTF:s verksamhet? Vad betyder 
det att utgå från ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv när ledande representanter för 
SBTF får avgöra? 

Vi börjar med jämlikhet. När förbundsrepresentanterna diskuterar vad jämlikhet kan tänkas 
stå för i svensk pingis handlar flera av resonemangen initialt om att det är svårt att skilja 
jämlikhet från jämställdhet. ”Vad är skillnaden?”, säger en förbundsrepresentant.  

I nästa skede, när intervjupersonerna fått möjlighet att tänka ytterligare ett varv, översätts 
jämlikhet med ett slags ”alla ska med”-tanke. Jämlikhet översätts t.ex. av en 
förbundsrepresentant med att ”vi vill försöka öppna oss mot alla… alla som vill ska få rum i 
den här sporten”. När intervjupersonerna får diskutera vad ”alla” egentligen betyder, handlar 
det t.ex. om mångfaldsfrågor, att pingisen ska vara öppen för personer med 
invandrarbakgrund. Dessutom kommer ”handikappfrågan” upp i flera av intervjuerna. Vilket 
ansvar har SBTF i frågan och hur ska SBTF:s relation till Handikappidrottsförbundet se ut i 
framtiden? I någon mån kan jämlikhetssynen bland förbundsrepresentanterna härledas till en 
passage i ett av SBTF:s visionsdokument, Svensk Pingis framtid 2011-2016: 

Pingis kan spelas av alla och ska vara lättillgängligt. Vår verksamhet bygger på glädje, 
kamratskap och engagemang. Vi värnar om likvärdighet, allas rätt att vara med och att allas 
åsikter är lika mycket värda. […] Det finns en glädje i att utvecklas och att vara med att 
utveckla andra, både som idrottare och medmänniska. 

När vi rör oss över till jämställdhet kan vi med utgångspunkt i vårt intervjumaterial, lite 
hårddraget, konstatera att jämställdhet på central nivå i svensk pingis handlar om fem saker. 
För det första handlar jämställdhet om tjejers och kvinnors villkor och förutsättningar. 
Jämställdhetsfrågorna översätts som en tjej- och kvinnofråga. 

För det andra innebär jämställdhet att locka fler tjejer och kvinnor till pingisen. Detta är det 
vanligaste jämställdhetstemat i förbundsintervjuerna, liksom i de förbundsdokument vi haft 
tillgång till. Som ett svar på att andelen tjejer och kvinnor är låg inom pingisen, blir 
jämställdhet ofta synonymt med en kvantitativ målsättning: att höja den låga andelen tjejer 
och kvinnor i olika delar av organisationen (på spelar- och ledarsidan, såväl som på högre 
positioner, t.ex. i olika styrelsesammanhang). En av grundtankarna här är att ”fler föder fler”. 
Om SBTF kan locka till sig fler tjejer och kvinnor på spelarsidan kommer även andelen 
kvinnliga ledare och styrelserepresentanter öka. 

För det tredje handlar jämställdhet om att arbeta för att behålla fler tjejer och kvinnor inom 
organisationen. Detta är också ett vanligt tema i intervjuerna. Tjejer tenderar att sluta med 
pingis när de kommer upp i övre tonåren, ”hur kan SBTF arbeta för att vända den trenden?” 

Ett fjärde jämställdhetsspår handlar om ekonomi: jämställdhet översätts med att tjejer och 
killar, kvinnor och män inom pingisen ska tilldelas lika mycket resurser. Här råder det dock 
delade meningar om vad ”lika mycket resurser” betyder. Betyder det att tjejer och kvinnor ska 
få lika mycket som killar och män trots att de är mycket färre (en slags kvoteringsstrategi)? 
Eller betyder ”lika mycket” att fördelningen av pengar ska styras av könsfördelningen (med 
andra ord att runt 80 % av resurserna ska gå till pojkars och mäns verksamhet och 20 procent 
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till flickors och kvinnor)? En tredje mer elitinriktad version förekommer också i intervjuerna: 
”Bäst (på elitsidan) ska ha mest”.   

I intervjuerna tolkas jämställdhet, för det femte, i en mer kvalitativ mening. Oavsett 
könstillhörighet ska alla ha samma villkor och förutsättningar. Få fördjupar sig i vad ”samma 
villkor och förutsättningar” står för i en mer precis mening, men det ska t.ex. ”vara lika lätt 
för flickor att spela […] som det är för pojkar”.    

Avslutningsvis noterar vi att den skeva könsfördelningen bland utövarna i bordtennis ses som 
något av en gåta i förbundsintervjuerna. Flera intervjupersoner framhåller att pingisen i sig – 
själva pingispraktiken – passar båda könen lika bra. Eller åtminstone att den borde passa båda 
könen lika bra. 

Vad handlar jämställdhet och jämlikhet inte om i SBTF?  Mångfaldsfrågorna, eller 
”invandrarfrågorna”, tycks vara relativt nedtonade i förbundet. Det förs diskussioner om att 
pingisen är en ganska etniskt homogen (svensk) sport, men inga djupare resonemang kring 
hur denna homogenitet ska förstås eller hanteras. Även frågor om hbt-personers villkor är 
nedtonade. Erbjuder svensk pingis en inkluderande och välkomnande atmosfär för hbt-
personer? Något som också är värt att notera är att jämställdhetsfrågorna uteslutande knyts till 
tjejers och kvinnors villkor och förutsättningar inom pingisen och inte till killars och mäns. 
Jämställdhet verkar inte handla om styrkeförhållandet mellan grupperna kvinnor och män.     

Framför allt är det dock en ”inte”- fråga vi vill rikta uppmärksamheten mot, nämligen 
avsaknaden av en gemensam tolkning av varför pingisen lockar så få tjejer och kvinnor. Ett 
mönster som framträder i förbundsintervjuerna är att det saknas sammanhängande och 
gemensamma problemanalyser i den här frågan. Samtliga förbundsrepresentanter är överens 
om att andelen tjejer och kvinnor inom pingisen är besvärande låg. De ser det som en 
självklarhet att arbeta för att höja den. Men SBTF:s satsningar det senaste decenniet (inom 
ramen för både Handslaget och Idrottslyftet) riktar i första hand in sig på en hantering av 
”symptomet”, få flickor inom pingissporten. Det är svårt att se några initiativ som tar sikte på 
orsakerna till den skeva könsfördelningen. Det saknas inte förslag på tolkningar av den skeva 
könsfördelningen i förbundsintervjuerna. Så här säger en förbundsrepresentant: 

Alltså jag tror ju att det är traditionerna, det är ju karlarnas idrott. Det är ju då våra värderingar 
och normer som indirekt, inte bara direkt, speglar av sig. […] Är du i en klubb som […] är 
duktiga på pojksidan… det är pojkar som ledare… det är klart att det ska mycket till om man 
ska komma dit med sin sjuåriga flicka. […] Nej, jag tror det är värderingar. […] Ska vi få någon 
förändring i det här så fordras det mycket, mycket medvetna ledare […] och då är det bra om 
toppen […]. Först måste ju toppen vara medveten och driva frågorna, sen måste det yngla av sig 
nere i systemet. […] framför allt på klubbnivå. Det är ju ändå där det avgörs. Det är ju ändå den 
här ledaren som tar hand om pojkarna och flickorna när de är 7-8-9-10-11-12-13 år. […] Det är 
klart, de får ju också idéer någonstans ifrån, och de kommer oftast uppifrån.  

I den här förbundsrepresentantens ögon handlar underrepresentationen om sociala och 
kulturella dimensioner – om den svenska pingiskulturens uppbyggnad och innehåll. För att 
man ska kunna förändra denna kultur krävs dels att man lyckas synliggöra den, dels ett 
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mycket medvetet arbete med att förändra den. En annan förbundsrepresentant ger uttryck för 
en mer könsneutral syn: 

Det finns ju olika sätt att se på hur man blir fler. Vissa tycker att… det man behöver göra är 
antingen att gå uppifrån eller nerifrån i verksamheten. Och vissa tycker att man ska börja med 
att stärka distrikten, som stärker klubbarna… de får fler ledare och så får man fler spelare. 
Andra tycker att man går direkt på och försöker locka nya spelare. Vissa tycker att… utan 
utbildning har vi ingen verksamhet. 

En tredje förbundsrepresentant härleder könsobalansen till tjejers och kvinnors 
underrepresentation på högre poster och funktioner i förbundet: 

Man kan ju koppla det […] till hur man ska få fler tjejer engagerade som ledare och i styrelser 
o.s.v. … det kan vara en orsak. […] Det har blivit bättre tror jag ändå, både i distriktsförbunden 
och i SBTF, och i klubbarnas egna styrelser. Men jag vet inte någon förening eller något 
distriktsförbund där man har fler kvinnliga ledare än manliga… och det kan ju naturligtvis vara 
en orsak till att tjejers behov inte kommer fram fullt ut inom pingisen. 

Ytterligare ett sätt att förklara könsobalansen startar i en idé om att killar och tjejer blandas i 
för stor utsträckning. Tjejer har andra behov än killar och behöver därför ”andra saker” än 
killar för att komma till och stanna inom pingisen:  

En tanke vi haft är att tjejgrupper […] … jag tror väldigt hårt på det… att startar man en grupp 
så… jag talar av egen erfarenhet för jag har startat så oerhört många pingisskolor, och så har jag 
startat pingisskolor bara för tjejer… de grupperna står sig mycket längre. De slutar ändå till slut, 
tjejerna, men de hänger med längre. […] Varför slutar tjejerna om man har en pingisskola med 
både tjejer och killar? Jo, […] om man är manlig ledare vill man göra något annat, ”vi spelar 
innebandy sista halvtimmen” […] … och då blir det kroppskontakt, och då kommer ju 
grabbigheten fram… de ska ju göra mål och de ska springa över varandra […] och där då 
tjejerna tar mer illa vid sig […]. Och det har ju också varit något vi prioriterat i Idrottslyftet: 
”gör något annat… gå ut på teater eller åk ut och gör något annat tillsammans med 
grannklubben… pingis en stund… men ha någon föreläsning, videofilm”.  

Liknande erfarenheter och tolkningar finns på föreningsnivå. Tjejer ses i första hand som 
sociala, gemenskapssökande och gruppberoende. De behöver något annat än ”bara” pingisen 
för att tycka att det är roligt. Killar ses, å sin sida, som självklart tävlings- och 
prestationsinriktade. I fallet med killarna behövs inga extra tillägg. ”Så har det varit i alla 
tider… en tävlan bland pojkar, medan det varit mycket mindre tävlan bland flickor… därav 
tror jag grabbigheten stör tjejerna i vår sport”, säger en av intervjupersonerna. När vi studerar 
föreningsnivån närmare kommer vi se att det också finns alternativa synsätt, men överlag 
tycks de här sätten att resonera vara ganska dominerande på såväl förbunds- som 
föreningsnivå. 

Via Idrottslyftet har vi ju… vi försöker ju få speciella tjejgrupper. Vi satsar extra mycket på 
tjejtränare… lite så här inofficiellt […] gör vi det. Vi ser extra positivt på satsningar som är att 
man vill göra en speciell tjejgrupp. Vill man göra en speciell killgrupp ser vi inte riktigt nyttan 
med det på samma sätt. […] Har man tre tjejer i en förening är det bättre att fyra föreningar 
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tränar ihop en dag i veckan då det bara är tjejer som är med… just för att få den här lagkänslan 
och kompiskänslan. 

Sett ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv kan alltför stereotypa synsätt på flickor och 
pojkar bli problematiska. Starka och ensidiga idéer om pingisspelande killars och tjejers 
olikheter riskerar att bli något av självuppfyllande profetior. Sådana tenderar att försvåra 
jämställdhetsarbetet snarare än att underlätta det. När flickor och pojkar själva får tillfälle att 
beskriva vad som får dem att fortsätta med idrott, nämner de ofta dels att själva aktiviteten – 
den aktuella idrotten – och att utveckla sin förmåga i denna är viktig, dels att den sociala 
gemenskapen i föreningen eller i träningsgruppen eller laget är viktig. När vuxna ska beskriva 
flickors och pojkars idrottsdeltagande beskrivs emellertid flickor som mer socialt inriktade 
och pojkar som mer inriktade på att utvecklas i sin idrott. När tjejer ska lockas till och förmås 
att fortsätta inom pingisen, via t.ex. gruppaktiviteter, social samvaro och skapande av 
lagkänsla, och inte via det ”vanliga” sättet, där träning, teknisk och fysisk utveckling och 
regelbundet matchande och tävlande står i fokus (där pingisen räcker ”som den är”) förstärks 
lätt föreställningen om fickor som mer socialt inriktade och pojkar som mer idrottsinriktade. 
Det paradoxala är att när förbundsrepresentanter talar om den kvinnliga underrepresentationen 
uttrycker de med emfas att pingisen räcker ”som den är”, även för tjejer. 

Vi avrundar den här delen med ett intervjucitat som i någon mån fångar den ambivalens som 
ibland blir synlig i förbundsrepresentanternas resonemang i kring andelarna flickor och 
pojkar. I citatet blandas traditionella föreställningar om kön med mer individorienterade 
synsätt och det uppstår en viss motsägelsefullhet. Intervjupersonen menar t.ex. att man å ena 
sidan måste ”respektera varje individs värde” – ”då blir det lika många flickor som pojkar 
som spelar pingis”. Å andra sidan säger intervjupersonen: ”Om vi betraktar flickor […] 
utifrån deras förutsättningar och pojkar utifrån deras […] skulle det automatiskt bli mer 
jämställdhet”.     

F: Vad är jämställdhet inom bordtennisen? 

SF: […] Det är ju både… det ska vara lika villkor och lika förutsättningar för pojkar och 
flickor… det ska vara lika lätt för flickor att få spela bordtennis som det är för pojkar. Det är det 
grundläggande. Sen kommer också alla de andra värderingarna in kring jämställdhet, att man då 
också måste behandla flickorna på samma sätt… eller rättare sagt, det ska vara jämställt, man 
ska inte behandla dem på samma sätt som man behandlar pojkarna utan man ska se till att 
respektera varje individs värde. Gör vi det kommer det också bli lika många flickor som pojkar 
som spelar pingis. […] Jag säger så här: om vi skulle ha ett sådant tänkande, att vi betraktar 
flickor på precis samma sätt som vi betraktar… eller lika… utifrån deras förutsättningar… och 
pojkarna utifrån deras förutsättningar så skulle det automatiskt bli mer jämställdhet. 

Vi tror att det finns en utvecklingspotential inom SBTF när det gäller hur man ser på 
jämställdhet inom förbundet. Ska jämställdhetsarbetet bygga på att utmana traditionella 
könsmönster och föreställningar om könen, eller på att anpassa verksamheten efter hur flickor 
och pojkar antas vara? Den stora utmaningen ligger kanske i att, med avstamp i den egna 
verksamheten, hitta en balans mellan att å ena sidan utmana och förändra traditionella 
könsmönster och synsätt på flickor och pojkar och å andra sidan anpassa verksamheten efter 
hur flickor och pojkar är. 



56	  
	  

Idrotten	  vill	  
Idéprogrammet Idrotten vill är känt bland förbundsrepresentanter, men känt på lite olika sätt. 
På frågan om idrottslyftssatsningen verkligen genomsyras av riktlinjerna i Idrotten vill svarar 
man på följande sätt: 

Alltså, det följs indirekt. Det är inte så att vi sitter med Idrotten vill när vi utformar våra saker, 
men ... de som sysslar med den utåtriktade verksamheten, alltså som har hand om serier eller de 
har hand om eliten eller bredden eller liknande, de har ju Idrotten vill i bakhuvudet, och 
förhoppningsvis då samma synsätt som den har. 

Jag tror att det [Idrotten vill] är levande, men jag tror att om du frågar någon så är inte begreppet 
Idrotten vill levande [...] utan det är mer att vi efterlever det utan att vi har påannonserat just det. 

Ja, jag fick ju mailet från dig här och, ja, det hette Idrotten vill förut, men nu var det ett tag 
sedan, så jag letade fram det på nätet och det ... Ja, svaret är glasklart, "ja" [satsningen 
genomsyras av Idrotten vill] 

Sammanfattningsvis kan man säga att Idrotten vill är känt och förhoppningen är att 
verksamheten genomsyras av dess riktlinjer, men idéprogrammet är inget aktivt redskap i 
arbetet med verksamhetsutveckling och bedömning av projektansökningar. En av 
förbundsrepresentanterna reflekterar i följande längre citat över idrottsideologiska frågor. Han 
riktar också en del kritik mot hur den översta nivån - RF - hanterar sådana frågor: 

... ideologiska frågor ... de står för det första inte speciellt högt i kurs i idrottsrörelsen idag, om 
man menar hos RF [...] Om vi tar exempelvis remissvaret på den här Tävlingsfostran och 
föreningsfostran så tror jag att det är få förbund som har diskuterat den i sin styrelse två gånger 
[...] Okej, det kanske inte är alla som läst utredningen, det är förmodligen bara NN och jag ... 
och kanske vår förbundschef. Men de andra har i alla fall sett det här utkastet till remissvar och 
haft synpunkter och tyckt till om det. Det är i alla fall mer än man kan säga om 
Riksidrottsstyrelsen, för de kan i alla fall inte ha läst utredningen med tanke på deras remissvar. 
[...] Du kan du se de senaste fyra månaderna ... vi har haft fyra incidenter: [1] Demokratifrågan, 
när Tommy Jacobsson går ut och säger: "jag fixar 25 miljoner till Djurgården, men då ska jag 
bli ordförande av följande fyra styrelseledamöter." Är det förenligt med svensk idrotts syn på 
demokrati? Det som vi säger i vårt idéprogram är det absolut viktigaste som vi håller på med, 
nämligen att lära ungdomarna beslutsfattande demokratisk ordning. [2] Vi får läktarbråk på SM-
finalen. Fotbollsförbundets ordförandes största problem är att han inte kan dela ut pokalen [...] 
[3] Vi har Assyriska, [4] vi har MMA. Vad har RF för strategi? Jo, alla deras 
kommunikationsstrateger, de är sju eller åtta stycken, de har sagt: "vi ligger lågt". Det är den 
officiella strategin, och de är väldigt nöjda. ... Jag pratade med informationsansvarige igår som 
sa: "vi har lyckats". Man har liksom lyckats genom att inte föra någon debatt. Det här är ju 
verkligen ideologiska frågor. 

Citatet uttrycker att en idrottsideologisk diskussion saknas på det nationella planet inom 
idrottsrörelsen. Möjligen finns det en sådan diskussion inom bordtennisförbundet – när det 
gäller riksmästerskap för 11-åringar. Denna tävlingsform tas spontant upp av några av 
intervjupersonerna själva. RF:s riktlinjer är att barn under 12 år ska tävla "i närområdet". 
Möjligen uppfattas det som ett kontroversiellt beslut att ha ett riksmästerskap – som då 
förvisso inte har statusen av ett riktigt SM – för 11-åringar. Men frågan är om denna 
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företeelse sätts in i ett kritiskt sammanhang. Vår tolkning är snarare att de som tar upp 
tävlingen i huvudsak legitimerar den utifrån villkor som bordtennisförbundet inte på egen 
hand styr över, utan måste böja sig under. En av förbundsrepresentanterna uttrycker sig så 
här: 

Alltså, det är ... Bordtennisen internationellt specialiserar tidigare och tidigare. Nu finns det 
liksom en Europatour, eller vad man ska säga, för elvaåringar tror jag. Och problemet är ju att 
om de utländska spelarna är bättre än vad de svenska är, då får de svenska jobba i uppförsbacke 
hela tiden. Och det är ju ett problem i så fall ... Vi måste ju vänja oss vid hur det ser ut 
internationellt för att det är ju det spelarna de möter. Kan en fransk spelare till exempel träna 
pingis fyra timmar om dagen på skoltid när han är 10-11 år, då är det svårt för svenska spelare 
som bara kan spela på kvällstid att liksom hävda sig internationellt. 

Frågor av den här typen verkar inte tolkas som ideologiska ställningstaganden, utan som 
givna och styrda av yttre omständigheter. Sammanfattningsvis är vår tolkning trots allt att 
man på förbundsnivån inom bordtennisförbundet är bekant såväl med begreppet Idrotten vill 
som med idéprogrammets innehåll och att man dessutom ställer sig positiva till att diskutera 
idrottens värdegrundsfrågor. 

Idrottslyftets	  administration	  
Bordtennisförbundet har valt en ganska reglerad modell för handläggningen av 
projektansökningar och beslut kring medelstilldelning. Från ursprungligen fyra 
ansökningstillfällen har man så småningom skurit ner antalet till två. Handläggningen har 
skötts av en tjänsteman på förbundet, bedömning och beslut har fattats av en referensgrupp 
bestående av handläggaren och representanter för förbundsstyrelse, distrikt och förening. De 
involverade personerna ger i intervjuerna en samstämmig bild av hur detta arbete har gått till. 
Denna process beskrevs ovan under rubriken "Svenska Bordtennisförbundet och 
Idrottslyftet". Var och en av referensgruppens representanter är noga med att poängtera sin 
roll i styrgruppen. Så här säger föreningsrepresentanten: 

I grunden är det väl att jag är föreningarnas representant och jag har väl tyckt hela tiden att det 
här med Idrottslyftet, kanske i förhållande till andra slags bidrag som finns, att pengar stannar på 
[...] distriktsnivå och ... tjänster ... hit och dit. Och det har varit en av mina anledningar till att 
vara med, för att se till att varenda krona kommer ut till föreningar och kommer ut till 
verksamheter. Och där tycker jag att vi har lyckats väldigt bra. 

Bedömning av projekt och beslut kring medelstilldelning innebär ett omfattande arbete, med 
långa sammanträden (ofta telefonmöten). Man har ofta mellan 150 och 250 ansökningar att ta 
ställning till. En grundläggande tanke är att så många föreningar som möjligt ska få 
projektmedel. "Vi tar bort de [ansökningar] som är fel, sedan skär vi ner på de som är bra", 
säger en av intervjupersonerna. Dels vill man på detta sätt stärka inte bara resursstarka 
föreningar utan även stödja mindre resursstarka föreningar, dels finns det en pedagogisk idé 
om att uteblivna projektmedel skulle få konsekvensen att färre föreningar söker medel vid 
nästa tillfälle. Den konkreta bedömningen av projekten varierar något beroende på om det rör 
sig om ett "paket" eller om en projektidé som föreningen formulerat på egen hand. Så här 
resonerar en av intervjupersonerna när det gäller "paketen": 
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Pingisskola har vi satt en budget för så att vi har sagt att det ska beviljas upp till, om det var 150 
stycken. Målet är att alla ska få. Utebord är sagt 20 stycken per ansökningstillfälle, så totalt 40 
[under ett år]. När det kom in 55 ansökningar, då försöker vi göra lite geografisk spridning. Vi 
försöker främst ge till de som inte har fått tidigare. 

När det gäller andra typer av projekt resonerar en av förbundsrepresentanterna på följande sätt 
kring kriterier: 

Vi har ju sagt att vi inte beviljar material, t ex bord, det beviljar vi inte för att det brukar oftast 
kommunerna stå för [...] Och tillåter vi vissa föreningar och de berättar för andra föreningar att: 
"ja, men vi fick tio nya bord via Idrottslyftet", då kommer vi bara få sådana ansökningar ... 

En annan av förbundsrepresentanterna fyller i: 

De begränsningar vi har satt [gäller ...] rena löner till tränare och ledare, utlandstävlingar ... när 
det gäller resekostnader och lokalhyror så har vi också varit mer restriktiva. 

Man betonar vikten av att projekten inte ska handla om ordinarie verksamhet, utan det ska 
finnas en utvecklingsdimension. "Risken är [annars ...] att det blir sämre verksamhet än 
normalt." Resonemanget går ut på att Idrottslyftet inte ska finansiera ordinarie verksamhet 
eftersom det finns en risk för att verksamhet som fanns före Idrottslyftet i så fall skulle falla 
om idrottslyftsmedel uteblir. Projekt med en utvecklingsdimension, det vill säga ett ”rätt” 
projekt, vad kan det då vara? 

Ett rätt projekt, det är ... att man vill göra något som inte är ordinarie verksamhet, som att man 
vill starta upp ett föreningssamarbete, man vill köra lite extra läger, man vill satsa mer på ... 
Alltså, det kan vara antingen tjejer, det kan vara 13 till 17 åringar som är i , liksom, den här 
åldern då man tappar flest. [...] Vissa gör sociala aktiviteter för att få den här gruppkänslan som 
man kanske inte har ... 

På det stora hela är vårt intryck att själva handläggningen av projektansökningar har fungerat 
på ett bra sätt. Däremot kan man fundera över på vilket sätt intentionerna med Idrottslyftet 
mer aktivt har beaktats när kriterier för bedömning av projekt har gjorts. Det är inte helt enkelt 
att se hur de konkreta satsningarna relaterar till ambitionen att "öppna dörrarna för fler". 
Detsamma gäller i relation till ambitionen att "all verksamhet ska genomsyras av 
jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv." 

Realiseringsarenan	  

Fler	  och	  mer	  –	  vad	  innebär	  det?	  
De föreningar vi har besökt är mycket positivt inställda till Idrottslyftet. Medlen har inneburit 
nya möjligheter och detta har medfört att föreningarna kunnat göra saker som de annars inte 
kunnat prioritera. På frågan vad de gör nu som de annars inte kunnat, svarar många att de 
genomför mer ”sociala aktiviteter”, som de uttrycker det. Vanligen innebär det att ”göra något 
annorlunda och inte bara få fram bra pingisspelare”, till exempel i form av läger av mer 
breddbetonat slag eller särskilda tjejsatsningar. De försöker också hålla nere avgifterna och på 
olika sätt jobba med föreningsutveckling (i det senare fallet kan det ha inneburit att alla ledare 
åkt iväg på ett ”läger” för att arbeta med policyfrågor). Att få chansen att jobba med 
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”besvärliga frågor” kan också vara ett utfall av Idrottslyftet. Så här svarar en 
föreningsrepresentant på frågan om han ser på Idrottslyftet:  

Idrottslyftet är ju en enormt viktig rekryteringsbas för alla mindre idrotter, som ju bordtennis är, 
att kunna marknadsföra sig, att kunna synas och få barnen att upptäcka den idrotten, och komma 
ut i skolan och direkt bemöta dem. Sen krävs det också att man har rätt person som jobbar; att 
det är en engagerad ledare som motiverar och inspirerar barnen att börja idrotta.  

Att det är viktigt att rätt ledare håller i Idrottslyftet betonas i slutet av ovanstående citat, och 
flera är inne på samma linje. En förening vi besökte hade tidigare en stor breddverksamhet 
men på grund av fel ledare, som den föreningsrepresentant vi intervjuade uttryckte det, 
försvann många barn.  Idrottslyftet har därför inneburit en nystart för att återskapa barn- och 
ungdomsverksamheten. 

Tränaren var jätteduktig med de duktigaste barnen och de äldsta barnen, de som var drivna, de 
som lyssnade och ville. Men han var inte lika duktig med de andra; de yngre och de som lattjade 
lite. Han hade inte tålamod med dom. Så dom tappade vi … på bred front. 

Tack vare Idrottslyftet kan de nu börja om från grunden och rekrytera nya barn och ungdomar. 
Vikten av att det är ”rätt” ledare som har hand om nybörjarna är det alltså många som påtalar 
– att det är engagerade och erfarna ledare som tar emot de nya grupperna av barn. Värdet av 
utbildning framhålls också. Samtidigt är det sällan som innehållet i utbildningen 
problematiseras. Rimligen borde man fundera över om alla former av utbildning är lika 
viktiga för att kunna möta nya barn.  

Vad blir det då av Idrottslyftet mer konkret? En föreningsledare berättar att de skänkt flera 
utomhusbord till skolor. I samband med att skolan får bordet brukar de ha en invigning och en 
pingisintroduktion. Ledaren berättar att han kommer till skolan under fem, sex tillfällen efter 
skoltid, och att introduktionen går till på följande sätt:  

Jag brukar alltid börja med historien, var pingisen kommer ifrån, från England i slutet 1800-
talet, då får de ett annat och bredare perspektiv, att Kina är världsledande, så det blir rätt 
teoretiskt första lektionen, sen går man igenom racketfattningen, det tekniska, regler och såna 
saker. Sen brukar jag avsluta med nån form av turnering, och sen har man rundpingisturnering 
också … lite såna roliga grejer också. 

Hans mål är att barnen ska kunna mer om pingis efter lektionerna än att bara kunna slå bollen 
över nätet några gånger. Det är frivilligt att anmäla sig, men vilka barn är det som kommer?  

Ja, mestadels är det killar … faktiskt. Vi försöker ju göra en tjejsatsning, få igång tjejerna, men 
det har alltid varit svårt inom pingisen, fråga mig inte varför, men det har alltid varit killar som 
dominerat bland spelarna.   

I den föreningen han tillhör spelar 120 pojkar och åtta flickor. De försöker värna om den lilla 
flickgruppen så att de ska stanna. Han betonar vid flera tillfällen att det är konstigt att inte fler 



60	  
	  

flickor spelar, eftersom pingis passar alla så bra. Varför är det då så svårt att locka flickor att 
spela undrar vi: 

IF: Tjejer är nog väldigt mycket gruppberoende, alltså om inte kompisen går dit… det är väldigt 
få som går dit själv.  

F: Men det gör killar? 

IF: Ja, killar har inga problem med det alls. De är liksom mer oberoende så. De kan gå dit 
själva. 

Ledaren forsätter att berätta om att de länge talat om att de borde göra en tjejsatsning i 
föreningen, att de gärna vill göra en sådan satsning, men de vet inte hur den ska gå till (”vi 
kanske ska fixa rosa racket, även om det kanske blir lite väl klichéartat”). Att föreställningar 
om hur flickor och pojkar ”är” påverkar hur föreningen tänker sig kunna öppna dörren för fler 
står dock klart (se även under avsnittet Jämställdhet och jämlikhet). I flera intervjuer 
framhålls flickors sociala intresse, att de är mer kompisberoende och kompisstyrda än pojkar 
och att detta har betydelse vid rekryteringen. Paradoxalt nog så kan dock samma 
intervjuperson som tidigare talade om flickors kompisberoende kompisars betydelse även för 
att pojkar ska fortsätta spela, när den frågan kommer på tal. Ledaren talar om den oro som kan 
inträffa när gruppindelningar ska ske:  

IF: I pingis delar man in grupper efter spelstyrka … och när grupperna görs om då blir det alltid 
lite förfrågningar på grund av kompisrelationer. […] Då får man försöka vara lite smidig, och 
säga att ”ok, du får väl vara med där”, för det sista man vill är ju att nån ska sluta. 

F: Är det en kritisk punkt, gruppindelning, för att barn ska fortsätta? 

IF: Ja, inom pingisen har det nog varit det… det är nog väldigt mycket kompisberoende… 

F: Även bland pojkarna? 

IF: Ja, absolut… i alla fall i början är det så. 

Hur ska man då gå till väga, eller vad man ska undvika, för att barn och ungdomar ska vilja 
fortsätta med idrott? En ledare resonerar runt frågan på ett lite ovanligare sätt och menar att 
det inte är något fel att barn slutar – under förutsättning att de gör något annat istället:  

F: Att man slutar, är det ett problem eller? 

IF: Nej, men alltså, ungdomar ska ju sluta, höll jag på att säga. Därför att först startas en 
pingisskola med en massa ungdomar och sen är det ju ofta: ”Nej, nu har jag provat det här, nu 
provar jag på något annat”. De viktiga är ju att de gör något annat. Jag brukar alltid fråga 
ungdomarna, de kan vara tio år eller femton när de slutar, vad ska du göra istället? Och om de 
då inte har något svar, då brukar jag säga ”då ska du fan inte sluta”, men har de något annat, det 
kan vara musik, det kan vara idrott, det ska man prova på – man ska sluta.  
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Andra talar om vikten av att ha ledare till alla. Om man inte har ledare spelar det ingen roll 
”om det kommer 100 nya barn till en klubb – då försvinner 90 efter en vecka eller två”. 
Ledarrekrytering är därför en viktig del att arbeta med för föreningar, både för att kunna 
rekrytera och för att behålla barn. Flera påtalar betydelsen av att rekrytera barn tidigt i 
pingisen. Eftersom pingis är ”så tekniskt krävande så måste man specialisera sig tidigt”. I en 
förening är man något kritisk till ett sådant förhållningssätt. På vår fråga om förbundet arbetar 
aktivt med att få fler att fortsätta, svarar en föreningsrepresentant: 

Men jag tycker att det finns en motsättning … nu ska jag passa på att klaga lite … för att med 
ena handen gör man det [arbetar för att fler ska fortsätta], och med andra handen har man ett 
tävlingssystem som är, även i barnidrotten, väldigt, ja elitorganiserat. Man spelar SM för 12-
åringar till exempel, man har tidiga satsningar på elit… på elitbarnidrottare, man har läger, såna 
här riks, från centralt håll, för de unga barnen som utvecklas tidigt. Jag tycker det är 
motsägelsefullt. 

Denne ledare har andra idéer, jämfört med de idéer som finns på förbundsnivå, om hur man 
ska verka för att få fler att fortsätta längre. Samme ledare framhåller också att de samtalar 
mycket i föreningen ”om idrott, om idrottens villkor, om vad idrott är bra för”. Vårt intryck är 
att liknande samtal inte förs regelbundet i de övriga föreningar vi har besökt, men vi tror att 
de är nödvändiga för att verksamheten ska utvecklas.  

Utomhusbord som placeras på skolor och andra strategiskt valda platser anses, som tidigare 
nämnts, som en viktig åtgärd för att rekrytera fler. Avslutningsvis ska vi berätta om en 
förening där man tagit ett något annorlunda grepp som visade sig lyckosamt för att få fler att 
spela och - inte minst – att börja leda. I samband med att nya barn rekryterades till pingisen 
bjöd klubben barnens föräldrar på middag på den lokala restaurangen (det här var en förening 
på en mindre ort). Nu var inte middagen det viktiga utan tanken var att ge föräldrarna, som 
inte hade någon pingisbakgrund, mer kunskap om den idrott som deras barn påbörjat. Under 
middagen berättade ledarna om hur föreningen fungerade, vad pingis handlar om, vad barnen 
gör på träningar, hur det går till på en tävling samt vad föreningen behöver hjälp med för att 
allt ska fungera. Kvällen resulterade i en god gemenskap och i att många föräldrar erbjöd sig 
att hjälpa till i föreningen. I det här fallet hade föreningen funderat över vad som krävs för att 
få fler barn att börja, och vilja fortsätta, och kommit fram till att en viktig faktor är att få med 
sig föräldrarna. För att lyckas med detta måste föräldrarna få kunskap om vad pingis handlar 
om och om vad de kan bidra med. Föreningen beskriver middagarna (som arrangerats vid ett 
par tillfällen) som en ”superhit”.  

Vi kan konstatera att Idrottslyftets övergripande mål i bordtennisens fall i mångt och mycket 
handlar om att rekrytera fler. Hur det bäst ska ske finns det olika idéer om men att ha duktiga 
ledare som tar emot barnen är något som ofta framhålls av föreningarna. 

Jämställdhet	  och	  jämlikhet	  
I den här delen av rapporten riktas vår uppmärksamhet mot realiseringsarenan inom 
bordtennisen och det (eventuella) genomslag Idrottslyftets mer övergripande jämställdhets- 
och jämlikhetsdirektiv fått där. Nyckelfrågan är även här: Vad innebär det att utgå från ett 
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jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i de verksamheter i föreningarna som är knutna till 
Idrottslyftet? Till följd av ett speciellt önskemål från SBTF tittar vi även närmare på en 
särskild fråga: Hur har de utvalda föreningarna verkat för att locka fler tjejer till sina 
verksamheter? När vi besvarar den här frågan står två av föreningarna i fokus eftersom de 
satsat extra hårt på just tjejrekrytering  

Vi inleder med att granska de genomförda idrottslyftsprojekten. Har det genomförts några 
idrottslyftsfinansierade jämställdhets- och jämlikhetsrelaterade projekt i de aktuella 
föreningarna?  

Ja, i en förening har man t.ex. satsat på en tjejinriktad ”tävlingsutbildning”. Vi återkommer till 
detta projekt när vi undersöker SBTF:s särskilda fråga, men i syfte att locka till sig fler tjejer 
har föreningen sökt och fått idrottslyftspengar för att ordna träningar där de deltagande 
tjejerna får bekanta sig med olika tävlingsmoment: ”Poolspel, cupspel… siffertavlor… alltså 
att bara få lära sig hur det fungerar… att lära dem att tävla […] och ha kul”. Från början 
ingick sju-åtta spelare i satsningen (samtliga i 8-9-årsåldern). Flera av tjejerna har stannat i 
föreningen och satsningen har bland annat mynnat ut i att fem av deltagarna rankas bland de 
tio främsta i landet i sina respektive åldersgrupper.  

I en annan förening har man genomfört ett par idrottslyftsprojekt som kan definieras som både 
jämställdhets- och jämlikhetsrelaterade. Föreningen har använt idrottslyftsmedel till att: 
processa och ta fram ett policydokument (ett i vår tolkning mycket ambitiöst och 
genomarbetat policydokument); anordna ”tjejläger” (både på hemmaplan, i den egna hallen, 
och på andra håll), sänka avgifter (avgifter för nämnda tjejläger men också för andra typer av 
breddaktiviteter) samt till att arrangera breddinriktade hemmatävlingar med nya och lite 
annorlunda tävlingsformer (det har t.ex. handlat om A- och B- slutspel, men även om 
”åldersoberoende tävling i storpool där du får möta spelare på din spelnivå oavsett kön eller 
ålder”).  

En tredje förening har med hjälp av idrottslyftsmedel och i samarbete med kommunen startat 
pingisverksamhet i ett ”invandrartätt problemområde”. Verksamheten har vänt sig till barn i 
åldrarna 8-14 år och idrottslyftsmedlen har bl.a. täckt olika typer av materialkostnader. 
Verksamheten startades upp i lokaler som ligger nära området ifråga eftersom man ville locka 
till sig barn som tidigare inte kunnat eller velat ta sig till föreningens ordinarie lokaler: ”De 
här barnen [som spelar i de nya lokalerna] tar sig inte till [våra lokaler] … […] de blir ju inte 
skjutsade någonstans. Vi har ju grejer där och har gett dem möjlighet… vi har kunnat hämta 
dem och sen skjutsa tillbaka dem, men det har inte blivit något gensvar på det”.    

I den fjärde föreningen har ett projekt haft en tydlig jämställdhets- eller jämlikhetsprofil. 
Klubben ifråga – vars verksamhet är killdominerad (mindre än 10 procent av barn- och 
ungdomsspelarna är tjejer) – sökte och fick pengar för att skicka tre av sina tjejspelare på en 
tävlingsresa till Norge. Syftet med resan var bl.a. att ”värna” om de tjejer som finns i klubben. 
En föreningsledare beskriver satsningen som liten men mycket lyckad: ”Resan betydde 
mycket för de som åkte med”.       



63	  
	  

Hur översätts jämställdhet och jämlikhet i en mer allmän mening i föreningarna? För det 
första kan vi konstatera att begreppen ofta flyter ihop för de intervjuade personerna. ”Det är 
samma sak”, resonerar flera . När föreningsrepresentanterna får tänka ett extra varv kring vad 
”jämlikhet” kan tänkas stå för kan vi se att begreppet ofta översätts med en ”alla ska med”- 
tanke. Mer ingående betyder detta ungefär ”att arbeta inkluderande och breddinriktat”. 
Uttryck som dyker upp i direkt anknytning till ledarnas jämlikhetsresonemang är t.ex. 
”gemenskap”, ”socialt engagemang”, ”lika möjligheter och förutsättningar” och ”alla ska få 
chansen att spela”. Dessutom berörs frågor om funktionshindrades eventuella roll i 
föreningarna. Det finns likheter mellan hur jämlikhet översätts på förenings- och på 
förbundsnivå. Minns formuleringarna i SBTF:s visionsdokument som vi berörde i vår 
genomgång av transformeringsarenan: ”Pingis kan spelas av alla och ska vara lättillgängligt. 
Vår verksamhet bygger på glädje, kamratskap och engagemang. Vi värnar om likvärdighet, 
allas rätt att vara med”. De här idéerna går i någon mån igen i föreningarna, både i ett par av 
föreningarnas idrottslyftsprojekt och i föreningsintervjuerna. 

Om vi rör oss över till jämställdhetsfrågorna kan vi konstatera att också jämställdhet, precis 
som jämlikhet, översätts på liknande sätt i föreningarna som på förbundsnivån. Det går att 
känna igen de röda trådarna, åtminstone när föreningsrepresentanterna ges tillfälle att fördjupa 
sig i ämnet. Jämställdhet förstås framför allt som en tjej- och kvinnofråga och översätts i 
första hand i termer av ”få fler flickor” samt ”behålla flickor längre”. Dessutom kopplar en 
del föreningsrepresentanter samman jämställdhet med ”att få fler kvinnliga ledare”, även det 
ett spår vi känner igen från transformeringsarenan. Ytterligare ett tema som dyker upp i 
intervjuerna är att jämställdhet kopplas till om och i vilken utsträckning den egna föreningen 
satsar på damelit. Vi noterar att föreningsrepresentanternas jämställdhetsresonemang ofta tar 
sin utgångspunkt i ett något generaliserande synsätt på kön och könsskillnader. Precis som på 
förbundsnivå talar t.ex. flera föreningsrepresentanter om att tjejer inom pingisen har och 
måste få ha andra behov än killar som spelar. Överlag förstås och beskrivs tjejers motiv för 
deltagande ofta som sociala – tjejerna behöver något mer än pingisen för att tycka att det är 
kul. För killarna räcker det däremot med pingisens ”ordinarie” verksamhet. Killarnas spelande 
kopplas samman, och motiveras, med tävling och prestation. Så här säger en 
föreningsrepresentant: 

Det är ju faktiskt en väldig skillnad... […] killarna […], de ska tävla liksom, det sitter i från 
början… ”jag ska ut och tävla och jag ska vinna, och vinner jag inte så gråter jag”. Det är 
skillnad, och jag vet inte varför […], det måste väl ha med… att man föds så, jag vet inte. […] 
Det sitter i killarna på ett annat sätt […], killarna har det naturligt. Tjejerna de […], nej, de har 
inte det där i sig. Men de kan få det sedan.  

När vi tittar närmare på SBTF:s särskilda fråga om föreningarnas tjejsatsningar, står två av de 
fyra besökta föreningarna i centrum, de två som haft särskilda tjejrekryteringsambitioner. Hur 
har de två föreningarna verkat för att locka fler tjejer till sina verksamheter inom ramen för 
Idrottslyftet? 

Till att börja med kan vi konstatera att föreningarnas rekryteringsinitiativ följt två ganska 
olika spår. Båda satsningarna har varit framgångsrika, mycket framgångsrika till och med, 
men de har fötts och kan beskrivas på lite olika sätt. I den första föreningen har tjejsatsningen 
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handlat om att kombinera sociala aktiviteter och olika breddaktiviteter med en 
tävlingsdimension. Föreningen har å ena sidan satsat mycket på social verksamhet, till 
exempel på olika typer av lägerverksamheter och fritidsaktiviteter. Parallellt med det har man 
å andra sidan iscensatt och hållit igång en ambitiös tjej- tävlingsverksamhet. Föreningen har 
bl.a. arrangerat ett antal större tävlingar och organiserat olika typer av tävlingsresor och 
genom detta har man fått fram flera mycket duktiga juniorelitspelare. Dessutom har klubben 
ett damelitlag som spelar i en av de högsta serierna. Så här beskriver föreningen sin satsning i 
ett marknadsföringsmaterial (daterat 2010): 

Att få många tjejer som spelar pingis har varit ett medvetet arbete. Säsongen 2003 hade vi 3 
stycken licensierade tjejer. Säsongen 2007-2008 hade vi 32 […] och på våra klubbmästerskap 
tävlar ungefär 20 stycken tjejer, det gör [oss] näst störst i landet vad gäller tjejer som 
tävlingsidrottar inom pingis […]. För att behålla dessa tjejer arbetar vi mycket med sociala 
aktiviteter. Vi brukar vara med och anordna flera helgläger tillsammans med andra klubbar i 
[distriktet]. […] På lägren spelas det så klart mycket pingis, men även andra aktiviteter såsom 
bad, bowling, mental träning och lekar finns med på programmet. De äldre tjejerna håller ibland 
i träningen för de yngre spelarna.    

Betoningen på de sociala dimensionerna av satsningen sker även i föreningsintervjuerna. Så 
här säger en föreningsrepresentant: 

De här sociala aktiviteterna […], de är viktiga […] och det har möjliggjorts hela vägen […], via 
Handslaget och Idrottslyftet – sidoaktiviteter… laserskytte, att käka något gott tillsammans. […] 
Det som lockade tjejerna […] var […] de här lägren med övernattning… då hade de kanske 
varit på en fika… men övernattningen… och då kanske det inte var pingisen utan mer […] de 
sociala aktiviteterna som fick snurr på det.   

Den andra föreningens tjejsatsning har i större utsträckning kretsat kring tävling och 
prestation. I strävan efter att rekrytera fler tjejer till föreningen har man iscensatt 
”tävlingsträningar”. Syftet har varit att ge de deltagande tjejerna en slags tävlingsfostran. Så 
här säger den ledare som startat och drivit projektet:      

IF: Det har ju varit […] att få tjejer att tävla, att avdramatisera tävling. […] Vi samlar dem och 
gör små tävlingar. […] Man bekantar sig med det här… poolspel, kuppspel, domare, siffertavlor 
… vad händer… sidbyte… […] man får lära sig hur det fungerar… […] som jag kallade det 
förut, att man skalar av trösklarna, att det inte ska vara något hemskt eller främmande […] när 
vi gjort det på hemmaplan ett par gånger… sedan vågar de då åka med och tävla ute i distriktet. 
[…] 

F: Och det var idén…? Hur kom du på den idén?  

IF: Nej, men det var idrottstjejer. Alltså de gillade boll och klubba och racket eller vad det nu 
må vara, och då såg jag möjlighet att få in dem i pingisen. […] Jag tycker ju att barn ska tävla, 
jag tycker det är bra att stöta på det tidigt i livet… att både vinna och förlora, och hantera det 
[…]. Många barn håller sig borta från tävling ända tills de blir vuxna […], men jag vill gärna 
plantera det tidigt.  

Om tjejsatsningen i den första föreningen delvis grundades i en idé om att tjejer, till skillnad 
från killar, behöver något annat än själva pingisspelandet för att fastna för och stanna inom 
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sporten, låter det lite annorlunda i den andra föreningen. En representant för den andra 
föreningen problematiserar flickors relation till tävling och prestation:  

IF: Alltså… […] tävlingsmomentet är, det är mycket mer accepterat, både bland föräldrarna och 
barnen… att killarna… de ska tävla, de ska spänna musklerna, de ska liksom jämföra sig… 
medan tjejer på något vis […] som jag tror är ännu mer föräldrastyrt… flickorna […] ska inte 
tävla… de ska leka mer, och hålla på med idrotten för att det är kul […] och det tycker jag är lite 
fel. Jag tycker tjejer också ska få ta för sig, och spänna musklerna mot andra och lära sig att 
både vinna och förlora. […]  

F: Vad har hänt med den här gruppen tjejer som fick lära sig att tävla […], går det att säga något 
om dem i jämförelse med de tjejer som inte får den möjligheten? […] 

IF: Den [gruppen] som jag pysslar med […], de är framåt, de är tävlare, de är med i andra 
idrotter […]. De har lärt sig att ta för sig, och de är framåt, och de tävlar… och dessutom 
presterar de. Jag tycker att det är fantastiskt bra… jämfört med många andra tjejer … […] i min 
värld har de inte det här drivet […], rätt eller fel, de håller på med andra saker. 

De två föreningarnas tjejsatsningar rymmer sammanfattningsvis ett par gemensamma 
nämnare. Tjejer och nyrekrytering av tjejer står i fokus och båda satsningarna har genomförts 
med hjälp av idrottslyftsmedel. Båda satsningarna har även ägt rum i mycket välskötta och, av 
allt att döma, välmående föreningsmiljöer. I båda fallen har dessutom skickliga, engagerade 
och rutinerade ledare stått bakom och genomdrivit satsningarna.  

En skillnad mellan satsningarna är föreningarnas något olika inställning till 
”tävlingsfrågorna”. Dessutom har satsningarna haft något skilda sociala profiler. Den ena 
föreningen ger i sin satsning tjejers pingisspelande en tydligare social dimension. De sociala 
aktiviteterna blir en av bottenplattorna i projektet, även om tävlingsdimensionen också är 
närvarande i hög grad. Grundtanken verkar vara att tjejernas spelande måste kompletteras 
med olika sidoaktiviteter för att verksamheten ska bli tillräckligt attraktiv för dem. Den här 
tankefiguren känns igen från transformeringsarenan, pingisen räcker inte riktigt till ”i sig 
själv” för tjejer. Det behövs ”något mer”. I den andra föreningen tonas de sociala och 
breddinriktade aspekterna ner till förmån för tävling och prestation. Man kan kalla det en 
slags tävlingsfostran. I botten av satsningen finns en tanke om att tävlingskompetens och 
tävlingserfarenhet, och eventuella tävlingsframgångar, är det som ska skapa engagemang och 
intresse hos tjejerna. Projektet genomsyras också av en syn på det tävlings- och 
prestationsinriktade pingisspelandet som något livsförberedande: ”Jag tycker ju att barn ska 
tävla, jag tycker det är bra att stöta på det tidigt i livet… att både vinna och förlora, och 
hantera det”, säger en intervjuperson. På så vis utmanas traditionella synsätt på flickor. Å 
andra sidan förstärks också idén om barn- och ungdomsidrott som i första hand 
tävlingsorienterad. 

Om vi avslutningsvis ska säga något om vad jämställdhet och jämlikhet inte blivit i 
föreningarna kan vi konstatera att det även här går att se vissa likheter mellan förbundsnivån 
och föreningsnivån. Jämställdhet översätts t.ex. främst i termer av tjej- och kvinnofrågor. Det 
handlar om tjejers och kvinnors villkor och förutsättningar inom pingisen och inte om 
styrkeförhållandet mellan grupperna kvinnor och män. Hbt- frågorna är därtill osynliga, även 
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på realiseringsarenan. Allmänt sett är också mångfaldsfrågorna eller ”invandrarfrågorna” 
nedtonade i föreningarna, med undantag för i en förening. 

Idrotten	  vill	  
Idrottslyftssatsningen ska genomsyras av riktlinjerna i Idrotten vill. I föreningsintervjuerna 
har vi närmat oss denna fråga på två sätt, dels har vi frågat intervjupersonerna om de känner 
till Idrotten vill, dels har vi frågat dem om de på något annat sätt har arbetat med 
värdegrundsfrågor inom föreningen (om det t ex finns någon sorts policydokument i 
föreningen). Bland de flesta av de föreningsrepresentanter som vi har intervjuat är Idrotten 
vill ett okänt dokument. Frågan "Känner du till Idrotten vill?" besvaras i de flesta fall med ett 
"nej". Svaret kan också bli det här: 

Ja, jag har läst igenom det, men det är inte så att jag kommer ihåg, men det har jag gjort. 

En av föreningsrepresentanterna kommer i sitt svar rakt in på frågor om ålder och 
tävlingsverksamhet: 

F: Känner du till Idrotten vill? 

IF: Barnidrott fram till 12, eller vad det handlar om ja. [...] ... i en annan idrott så jag stridit 
väldigt mycket med förbundet om att barnen inte får tävla förrän de är 13. [...] I pingisen, 
faktiskt, börjar man ju tävla, du kan ju få rankingpoäng redan när du är väldigt ung och du kan 
gå in i systemet. Så där har de liksom släppt det. Även om SM och sådana här klasser börjar inte 
förrän 11-12 någonstans då, tror jag det är. Inofficiellt SM vid 11, tror jag, men 12 är väl första 
nivån då i pingis. 

För den här personen framstår det som en okontroversiell fråga inom bordtennisen att det 
finns riksmästerskap för barn under 12 år. En annan föreningsledare resonerar på följande sätt 
i samma fråga: 

Visst är det alltid ett jäkla dilemma när man ska börja tävla och köra dom för hårt. ... Det är ju 
ett jäkla dilemma för ibland när man ser ungdomar som är åtta, nio och ibland sju, som 
storgråter när de har förlorat ett set och så vidare. Sen får du då vända på det, för Sverige vill ju 
vara bra i idrott. Och börjar du inte tidigt så blir det - sen finns det ju alltid undantag - men du 
måste köra rätt så hårt rätt så tidigt. För annars ... det är ett jävla dilemma, tycker jag. Det är ett 
jättestort problem som inte är lätt. 

Enskilda ledare brottas med frågan om vilka ambitioner man bör ha när det gäller små barns 
tävlande, men frågorna verkar helt enkelt få bearbetas individuellt. I och med att nationella 
tävlingar för barn ses som ett svar på yttre omständigheter, så blir det något som dessa villkor 
framtvingar. 

Några av föreningarna har utarbetat policydokument för sin verksamhet, men utan, vad vi kan 
förstå, ett direkt avstamp i Idrotten vill (eller något motsvarande dokument från 
bordtennisförbundet). På så sätt skulle man kunna säga att föreningarna missar ett tillfälle att 
ta ställning till frågor som RF tagit ställning till på en mer övergripande nivå. En av de 
föreningar vi besökte har emellertid arbetat med en föreningspolicy med utgångspunkt i det 
nationella idéprogrammet: 
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IF: Ja, jag tror vi hade det uppe den senaste helgen när vi jobbade ... när vi jobbade med vårt 
policydokument - då vi gick igenom det - och det var egentligen första gången som jag 
egentligen stötte på det dokumentet och det är ju lite synd. 

F: Du kände inte till det innan? 

IF: Nej ... jag vet inte varför, men det har inte varit något man går igenom i föreningen normalt. 
Men för vår del tyckte vi att det var riktigt bra, det täckte in ganska ... vi tänkte ganska lika ... 
Många av de bitarna finns ju med i "Idrott för alla" ... bredd, skilja på motionsidrott och ... 
alltså, alla bitar täcks in i det dokumentet. [...] 

F: Hur ska det [policydokumentet] användas? 

IF: Inom föreningen ... till föräldrar, till barn och ungdomar ... att "så här tänker vi om idrott". 
Bland annat tänker vi att det är väldigt användbart i ett styrelsearbete, för att ... när man ska fatta 
beslut, när man måste gå i gemensam riktning ... och sedan om man ska ta en diskussion kring 
hur man uppträder ... 

Inom den aktuella föreningen verkar Idrotten vill ha bidragit till att sätta ner foten i några för 
föreningen viktiga frågor kring breddidrott och elitidrott. Trots detta påvisar våra 
föreningsbesök att det bland svenska bordtennisföreningar finns de som arbetar hårt med ett 
socialt engagemang, även bland de mer elitinriktade föreningarna. Elit och bredd respektive 
social verksamhet verkar inte stå mot varandra. 

Idrottslyftets	  administration	  
Alla de fyra föreningar vi har besökt har erhållit ganska omfattande ekonomiskt stöd för 
projekt inom ramen för Idrottslyftet. De flesta är också nöjda både med kommunikationen 
kring satsningen mellan förbund och föreningar och med själva ansökningsprocessen. Så här 
säger en förening: 

F: Har det funkat bra med förbundet? 

IF: Ja, alltså jag sköter ju mailen, om man säger så. Informationen är ju jättebra. Jag tycker de 
sköter det fruktansvärt bra, alltså. Det är ordning och reda, så som vi ser det i alla fall. [...] Det 
är kanon alltså. 

Och en annan förening: 

F: Upplever du att det har funnits tillräckligt med information från pingisförbundet, eller? 

IF: Ja, det har jag ingen synpunkt på. Vi har ju, vi var ju rätt så tidiga och vakna här och hade en 
massa idéer och det köpte dom och fick gehör för det. Och när man fick det, så körde vi liksom. 
Så det har väl varit okej. 

En tredje förening uttrycker sig lite mer kritiskt, men påpekar samtidigt att de har bjudits in av 
förbundet för att berätta om "goda exempel" i samband med konferenser: 

Jag tycker att det har varit rätt lite kommunikation ... utan det är mest att vi som förening 
bevakar hemsidan ... "när kommer det ny information?" ... Sedan kommer det ett nyhetsbrev 
också, "nu är det dags att söka Idrottslyftet" ... men jag tycker ändå inte att det har varit att de ... 
förbundet känns väldigt långt bort ändå ... Jag har skickat in många sådana här ansökningar, och 
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man har ingen aning om vilka föreningar som har fått ... varför vissa föreningar fått lite och 
vissa föreningar fått mycket, och det kan jag tycka känns lite oklart, liksom hur styrningen är. 

Frågor om kriterier, liksom frågor kring särskilda riktlinjer för satsningen, är intressanta. På 
den här nivån tenderar svaren att i stor utsträckning kretsa kring det som är konkret och väl 
avgränsat. För det första kan få peka på någon skillnad mellan Idrottslyftet och Handslaget. 

F: Men du har alltså varit med så du kan jämföra med Handslaget? 

IF: Ja. 

F: Var det annorlunda när det bytte namn, så att säga? 

IF: Nej, det var ju rent politiskt, för att dom inte skulle heta samma. 

F: Ja, just det. För i Handslaget så var det ju lite sådana här särskilda satsningar. 

IF: Ja, men det har det väl varit mer eller mindre hela tiden. 

I ganska stor utsträckning verkar Handslaget leva kvar på så vis att vissa av Handslagets 
särskilda satsningar, till exempel "tjejsatsningen" uppfattas som en inriktning som även 
Idrottslyftet har.9 Över huvud taget tonas Idrottslyftets övergripande målsättning ("öppna 
dörrarna och utveckla verksamheten så att fler väljer att stanna kvar") ner, liksom 
ambitionerna kring jämställdhet och jämlikhet ("all verksamhet ska utgå från ett 
jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv"). Istället används snävare teman, som "tjejsatsning", 
"breddsatsning", "skolbord" och "ledarutveckling". Framför allt är det de värdegrundsmässiga 
dimensionerna - "all verksamhet ska ha ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv och 
genomsyras av riktlinjerna i Idrotten vill" - som tonar bort i samtalet om Idrottslyftet. I viss 
utsträckning genomsyras de projekt vi fått ta del av ändå av Idrottslyftets riktlinjer, men ofta 
då i termer av att specifika projekt riktar sig till ”tjejer”, ”ungdomar i utsatta områden” och så 
vidare.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Bland Handslagets fem särskilda satsningar, fanns en punkt kring att "satsa på flickors idrott". 
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Kapitel	  5.	  Fotboll	  	  

Svenska	  Fotbollförbundet	  och	  Idrottslyftet	  
Svenska Fotbollförbundet (SvFF) bildades 1904 och omfattar idag runt 3 400 föreningar med 
cirka en miljon medlemmar varav cirka hälften är spelare. Fotbollen är den största idrotten i 
landet, såväl på barn- och ungdomssidan som bland vuxna. Sett till fördelningen av lokalt 
aktivitetsstöd år 2009 är fotbollen den största idrotten bland både flickor och pojkar inom alla 
åldersgrupper.10 Verksamheten domineras av pojkar och män, som utgör runt en fjärdedel av 
alla medlemmar, men då fotbollen är en så pass stor idrott, finns ändå förhållandevis många 
flickor och kvinnor inom verksamheten - runt 250 000. Bland ungdomar i åldern 13-20 år är 
andelen flickor högre; av 158 000 är en tredjedel av spelarna flickor. Fotbollförbundet består 
av 24 specialdistriktsförbund, som också har en viktig funktion när det gäller att fördela 
projektmedel inom Idrottslyftet till föreningarna. 

Under Idrottslyftets tredje år fördelade fotbollförbundet 41 918 000 kronor i projektstöd till 1 
233 föreningar (av 3 448; 2 281 erhöll lokalt aktivitetsstöd). Antalet beviljade projekt var 2 
664 stycken, vilket innebär att varje förening erhöll i genomsnitt 34 000 kronor i projektstöd. 
Det totala antalet deltagare inom dessa projekt var 61 410 barn och ungdomar, varav 24 414 
flickor och 36 996 pojkar. Därtill erhöll förbundet 6 070 000 i förbundsutvecklingsstöd och 5 
854 000 i verksamhetsutvecklingsstöd. 

Fotbollförbundet har valt att delegera ansvaret för bedömning av projektansökningar och 
beslut kring medelstilldelning till SDF:en. Detta innebär att SvFF har en något annorlunda roll 
i idrottslyftssatsningen jämfört med de andra förbund vi har följt upp. Fotbollförbundet har en 
person som är särskilt ansvarig för utarbetandet av riktlinjer för satsningen. Denna person är 
anställd vid Medlemsavdelningen, en del av förbundets organisation som arbetar med 
föreningsutveckling. Den idrottslyftsansvarige samlar varje år representanter för SDF:en i 
syfte att formulera riktlinjer för kommande års utlysning av medel. I samband med dessa 
möten understryks även vikten av att satsningen ska genomsyras av Fotbollens spela, lek och 
lär (FSLL), ett särskilt utbildningsmaterial som uttrycker den värdegrund som enligt 
förbundet bör ligga till grund för all barn- och ungdomsfotboll. Detta innebär att SvFF:s 
insatser i princip kan ses tillhöra formuleringsarenan, det vill säga en mer politisk och 
ideologisk nivå. Satsningen transformeras via SDF:en (som handlägger projektansökningarna) 
och realiseras, som i de andra förbunden, i föreningarna. 

Inom SDF:en, varav vi har besökt två, har administrationen av projektansökningar och 
medelstilldelning skötts av särskilda handläggare, med stöd av referenspersoner. De kriterier 
som tillämpas vid bedömningen av de föreslagna projekten har arbetats fram lokalt inom 
respektive SDF. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 Under 2009 erhöll fotbollssektioner 194 365 628 kronor i lokalt aktivitetsstöd. 
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Föreningarna har haft möjlighet att föreslå egna projektidéer, men fotbollförbundet har också 
erbjudit ett antal "paket" som föreningarna kunnat söka medel för. Dessa paket har handlat om 
ledar- och föreningsutveckling. Under rubriken "Idrottslyftets administration" återkommer vi 
till a) vilka kriterier som de referensgrupper vi har intervjuat ställt upp i samband med 
bedömning av projekt (transformeringsarenan) och b) föreningarnas syn på hur 
administrationen av satsningen har gått till (realiseringsarenan). 

Transformeringsarenan	  

Fler	  och	  mer	  –	  vad	  innebär	  det?	  
Nu ska vi belysa och diskutera hur de övergripande målen, att öppna dörrarna för fler och att 
utveckla verksamheten så att fler väljer att fortsätta längre, tolkas och uppfattas av Svenska 
Fotbollförbundet (SvFF). Först redovisas hur förbundet formulerar sig i den utvecklingsplan 
för åren 2007-2011 som lämnats in till RF. Planen är ambitiöst upplagd och beskriver både 
inriktningen på de medel som föreningar kan söka och inriktningen på 
förbundsutvecklingsstödet. I det följande koncentrerar vi oss på det förra. 

Under rubriken Nuläge redovisar SvFF att de under Idrottslyftets två första år prioriterat 
satsningar som riktats mot att få fler flickor att spela fotboll. Under år tre och fyra är det 
förenings- och ledarutveckling som står i förgrunden. En sådan inriktning beror på att 
problemet för fotbollens del inte handlar om att rekrytera nya unga spelare utan om att ”alltför 
många slutar i tonåren och att nyrekryteringen under tonåren är mycket begränsad”. 
Hänvisning görs också till forskning som visar att barn och ungdomar bland annat slutar med 
idrott på grund av dåliga ledare eller för att de inte får idrotta med sina kompisar när grupper 
bryts isär eller lag splittras. Att satsa på förenings- och ledarutveckling framstår därför som 
nödvändig av flera skäl.  

SvFF:s vision är att det ska finnas en (fotbolls)förening i varje by och att ”alla som vill ska 
kunna vara med och spela fotboll så länge som möjligt oavsett ambitionsnivå”. I 
utvecklingsplanen konstateras att den visionen ligger helt i linje med Idrottslyftets 
övergripande målsättning.  

Under rubriken Strategi beskrivs hur ansvarsfördelningen mellan den centrala nivån och SDF-
nivån ser ut, bland annat påtalas att SvFF har det övergripande ansvaret för administrationen, 
utvecklingen och utvärderingen av Idrottslyftet och att SDF:en hanterar 
ansökningsförfarandet. I planen framgår att förbundet främst vill arbeta med områdena 
rekrytera och utveckla ledare, öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer samt 
föreningsinsatser för att behålla barn och ungdomar längre. Ledarna, både aktivitetsledare och 
organisationsledare, ska främst utvecklas genom utbildningsinsatser. För organisationsledare 
kan det innebära så kallade träningsläger för styrelsen, för unga ledare att de deltar i ett 
mentorskapsprojekt och för aktivitetsledare att de till exempel genomför den nya 
tränarutbildningens basnivå (Avspark), eftersom den anses vara grunden för barn- och 
ungdomsledare.  



71	  
	  

I planen konstaterar SvFF att de har tydliga mål för föreningsutveckling. De har bra riktlinjer 
samt studie- och utbildningsmaterial, men fotbollens storlek med den stora mängden 
föreningar, ledare, föräldrar och spelare gör att det svårt att nå ut med budskapet. Därför vill 
förbundet fortsätta att bevilja medel för att föreningar ska skapa levande policydokument.  
Förhoppningen är att motverka toppning, tidig specialisering och att grupperingar uppstår i en 
förening (så kallade ”klubbar i klubben”). Förbundets idé är att  

Pojkar och flickor som får utvecklas i lugn och ro, och där fotbollens egenvärde är viktigare än 
investeringsvärdet, fortsätter med fotboll längre upp i åldrarna. När valet att sluta som spelare 
blir deras eget, är också chansen större att de fortsätter som ledare inom fotbollen.  

Tanken är således att med Idrottslyftets medel skapa en så god verksamhet att ungdomar vill 
fortsätta spela längre och därefter gärna stannar som ledare. Under rubriken Mätpunkter 
tänker sig SvFF ta fram basfakta om hur många ungdomar i åldern 12-14 som är registrerade, 
för att se om antalet ökar eller minskar under perioden. Detsamma gäller antalet deltagare på 
tränarutbildningen. 

Vid intervjuer med olika förbundsrepresentanter framkommer också att Idrottslyftet mer har 
kommit att handla om att på olika sätt utveckla verksamheten, och mindre om att arbeta med 
att rekrytera fler: 

För mig handlar Idrottslyftet om att utveckla den verksamhet vi har så att vi behåller fler barn 
och ungdomar längre, samtidigt som vi också skapar möjlighet för de som vill börja med fotboll 
att komma in i rätt verksamhet. Därför trycker vi så hårt på Spela, lek och lär och Idrotten vill.  

Att arbeta med ledarutbildning ses som ett indirekt sätt att nå de övergripande målen. 
Hypotesen är, som en förbundsledare uttrycker det, att ”en bra ledare får vara kvar längre än 
en dålig” och ”välutbildade ledare får vara kvar längre”. Utbildning anses ofta vara synonymt 
med utveckling, men finns det annars någon spänning mellan det som ses som ordinarie 
verksamhet och det som kan ges stöd? Ledaren menar att utbildning är en del av den ordinarie 
verksamheten, men inte i den omfattning som nu kan ske och kanske heller inte med den 
inriktningen. En annan förbundsrepresentant är inne på samma linje och menar att 
föreningarna gärna får göra samma sak om det genererar fler: ”Om de gör en kraftsamling och 
blir 110 istället för 90 barn och fortfarande sysslar med samma sak, då anser jag inte att det är 
fel, för du vet, projekt som leder till att man hela tiden måste söka något nytt är jag inte säker 
på är helt invändningsfritt”. 

Vid samtalen med representanter på SDF-nivån uttrycks en något annorlunda syn på vad 
Idrottslyftet ska leda till. Här betonar de att det måste var ”något extra” som inte bakas in i 
den ordinarie verksamheten. En intervjuperson resonerar runt Idrottslyftets övergripande mål 
och menar att de medvetet valt att sätta mål och inriktningar som är relativt vida och han ser 
både för- och nackdelar med det. Ibland, menar han, är det bättre med en hårdare styrning mot 
något specifikt (”nu gör vi en satsning på just det här området”), istället för att ha en alltför 
bred inriktning (”öppna dörrar för fler och få fler att spela längre – inom det kan ju rymmas 
oerhört mycket”). Samtidigt konstaterar han, efter att ha bedömt många ansökningar under 
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flera år, att det finns en slags projekttrötthet i en del föreningar. Om man inte underlättar 
ansökningsförfarandet med paketlösningar eller öppnar för vida tolkningar, minskar antalet 
ansökningar. I de distrikt vi besökt har de haft många olika typer av paket. Skälet till det är 
flera: 

Anledningarna till att de skapades var att ge signaler till föreningarna att ”inom de här områdena 
kan ni söka” och att underlätta för de som har svårt för att skriva ansökningar… att ge dem 
stöd… det krävs egentligen bara ett kryss på ett papper.  

I ett av distrikten har man som mål att alla föreningar ska få stöd för åtminstone ett projekt, 
under förutsättning att det är ”inom ramen” för vad som är tänkt. Hur ska då 
föreningsutveckling tolkas? SDF-representanten har vissa betänkligheter när det gäller 
föreningarnas arbeten med policydokument: 

Självklart är det viktigt att ha en bas och veta vad det är för regler som gäller i en förening, men 
det får inte bli för mycket heller … […] Fotbollen är så komplex, vi har så mycket satsningar, så 
mycket prat om fair play och hur man ska sköta sig… och det ska vara policydokument och sånt 
här, så vi glömmer själva kärnämnet - att ha roligt och spela fotboll! 

Detta avslutar temat Fler och mer på transformeringsarenan. Nu frågar vi oss istället hur 
SvFF:s idrottslyftssatsning genomsyrats av jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. 

Jämställdhet	  och	  jämlikhet	  
I det följande tittar vi närmare på hur SvFF och två utvalda SDF inom fotbollförbundet valt att 
arbeta med Idrottslyftets jämställdhets- och jämlikhetsintentioner. Avsnittet är något 
annorlunda uppbyggt jämfört med övriga idrotter, där SDF- nivån inte är inkluderad. 
Avsnittet utgår från frågan: Vad innebär ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i svensk 
fotbolls idrottslyftssatsning? Denna fråga inbegriper undringar kring vad jämställdhet och 
jämlikhet innebär mer allmänt och vad dessa begrepp inneburit rent konkret i 
fotbollförbundets bedömning av idrottslyftsprojekt och fördelning av projektmedel, på SF-
nivå respektive på SDF-nivå. Vi har även ställt oss frågan: Vad handlar jämställdhet och 
jämlikhet inte om i SvFF, på de nämnda nivåerna? 

Vi börjar med SF-nivån. Vad innebär det att ”utgå från ett jämställdhets- och 
jämlikhetsperspektiv” på central nivå inom fotbollen – vad ”blir” jämställdhet och jämlikhet 
när ledande representanter för svensk fotboll får bestämma? 

Jämställdhet först. Även om de intervjuade förbundsrepresentanterna tolkar jämställdhet på 
lite olika sätt går det att urskilja ett par tydligt dominerande teman. Lite hårddraget kan man 
säga att jämställdhet handlar om fyra aspekter eller dimensioner i vårt intervjumaterial.  

1. Representation av kvinnor (ett kvantitativt mått). Jämställdhet översätts nästan uteslutande 
som en ”tjej- och kvinnofråga” och med att det behövs fler aktiva tjejer och kvinnor, fler 
kvinnliga ledare och tränare samt fler kvinnliga styrelsemedlemmar (på samtliga nivåer). 
Ökad kvinnlig representation kopplas av flera av intervjupersonerna också samman med 
betydelsen av att få ”fler kvinnliga förebilder” – ”det ena kan ge det andra”, menar man. 
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Jämställdhet är ju […] att jobba med utveckling av det underrepresenterade könet, och det […] 
är ju oftast kvinnor och flickor inom fotbollen […]. Så har vi definierat det när vi jobbat med 
vår jämställdhet här. […] Om man tittar statistiskt […] är det ju färre tjejer som spelar fotboll, 
färre tjejer som är ledare, färre tjejer som är anställda […] om vi vill få en jämställd fotboll 
måste vi ju höja siffrorna på tjejsidan. 

2. Material och träningstid. Jämställdhet blir ofta synonymt med ”material- och 
träningstidsfrågor”, att tjejer och kvinnor får tillgång till samma material och samma 
träningstider som killar och män.  

3. Ekonomisk jämställdhet. Denna punkt kan sammanfattas med att ”det ska satsas lika 
mycket pengar på tjejer och killar på något vis.” Intervjupersonerna har lite svårt att utveckla 
vad frågan handlar om i generell mening, men när de talar om barn- och ungdomsfotboll blir 
det lite tydligare: ”Tjejer och killar ska ha samma ekonomiska förutsättningar i samband med 
sitt fotbollsspelande.” 

4. Arbeta mot mansdominans. Flera av intervjupersonerna kopplar, avslutningsvis, samman 
jämställdhet med att arbeta mot ”mansdominansen”, ”grabbigheten” eller den ”manliga 
strukturen” inom fotbollen: 

Alltså […] det är ju en mansdominerad värld […] och att prata jämställdhet kan upplevas som 
jobbigt ibland […], det kan upplevas som konkurrens, ”jaha, ska det komma in kvinnor som tar 
min plats”, istället för att, ”nämen här kan det komma in ny kompetens … vi har ju ändå en 
massa flickor som spelar, det kan ju vara bra att ha”. […] Vi ska vara väldigt tacksamma för de 
som varit med länge, […] men man måste också våga plocka in nytt, och att de nya […] blir 
mottagna på ett bra sätt, och får möjlighet att utvecklas i sin takt… att inte kritiskt granskas på 
en gång.       

Nu till jämlikheten. Vad gäller förbundsrepresentanternas relation till jämlikhetsfrågorna går 
det precis som när det gäller jämställdhetsfrågorna att se vissa röda trådar. För det första, 
SvFF:s slogan ”en förening i varje by – fotboll åt alla” tycks vara närvarande när 
intervjupersonerna talar och tänker kring jämlikhet, åtminstone mellan raderna. Uttryck som 
”alla ska vara välkomna”, eller ”fotboll åt alla” är vanligt förekommande i intervjuerna: 
Fotbollen ska finnas över hela landet och ska vara öppen för alla, menar 
förbundsrepresentanterna. Alla kan naturligtvis inte vara med i alla sammanhang eller på alla 
nivåer, men man ska åtminstone ha möjlighet att spela någonstans.  

Jämlikhet översätts för det andra i termer av ”handikappfrågor”. En fråga som återkommer i 
flera av intervjuerna är var gränsen går mellan SvFF:s och Svenska Handikappförbundets 
ansvarsområden – i vilken utsträckning ska svensk fotboll ansvara för att ta emot människor 
med olika typer av funktionshinder? 

Ett tredje spår – som kanske lika gärna kan ses som ett jämställdhetsspår – handlar om 
integrationsfrågor och om fotbollen som integrationsmiljö. Och det är främst tjejer som står i 
centrum för diskussionerna: ”Varför är invandrarflickor underrepresenterade inom fotbollen 
och hur ska mönstret brytas?” Fotbollen lockar till sig en stor andel pojkar med 
invandrarbakgrund men motsvarande andel flickor är mycket lägre. Att den här frågan ses 
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som extra viktig på central nivå understryks av att frågan även prioriteras högt i olika 
officiella dokument (ett exempel är SvFF:s utvecklingsplan för Idrottslyftet, 2007).  

Ytterligare ett jämlikhetsspår handlar om ”demokratisk skolning”. Begreppen jämlikhet och 
demokrati ligger inte sällan nära varandra hos intervjupersonerna. En jämlik svensk fotboll är 
liktydigt med en demokratisk fotboll, menar man. 

Om vi går vidare och vänder blicken mot SDF-nivån kan vi konstatera att jämställdhets- såväl 
som jämlikhetsperspektiven – generellt sett – inte varit särskilt närvarande i de aktuella 
SDF:ens idrottslyftsarbete. De två utvalda SDF:ens sätt att förhålla sig till och arbeta med 
Idrottslyftets jämställdhets- och jämlikhetsdirektiv skiljer sig emellertid åt i relativt hög grad. 
Det mellanstora SDF:et har varit betydligt mer aktiva på jämställdhets- och jämlikhetsområdet 
än det stora SDF:et. I det mellanstora SDF:et har man iscensatt ett par konkreta 
idrottslyftsrelaterade satsningar, det har man inte i det stora. Sammanfattningsvis är dock 
jämställdhets- och jämlikhetsinitiativen specifika (specifika projekt) snarare än generella (all 
verksamhet ska utgå från ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv) i både det mellanstora 
och det stora SDF:et.   

I det mellanstora SDF:et, som delat upp de årliga idrottslyftspengarna i en ”paketpott” och en 
”fri pott”, har man haft specifika paketsatsningar på utbildning av kvinnliga ledare. En 
förening kan söka och få 4700 kr, det täcker deltagande i ”Avspark” och hela ”Bas 1”-
utbildningen för en person. Föreningarna har också kunnat söka medel för utbildning och 
utveckling av kvinnliga ungdomsdomare, 400 kr per deltagare. Syftet med båda dessa 
satsningar har, enligt SDF:et, varit att få fler kvinnor att åta sig ledar- och domaruppdrag. 
Under år 3 av Idrottslyftet kunde föreningarna även söka 5000 kr per förening för en 
”inspirationskväll/dag för tjejer med invandrarbakgrund”. Syftet med inspirationskvällarna 
var att locka fler tjejer med invandrarbakgrund till fotbollen. I det aktuella SDF:et har det 
också genomförts enskilda satsningar på funktionshindrades fotbollsspelande.  

I det stora SDF:et har man, precis som i det mellanstora SDF:et, satsat på paketlösningar 
(fördelningen mellan ”paket” och ”fri pott” har varit ca 80-20 %). Jämställdhets- och 
jämlikhetsfrågorna har dock varit betydligt mer nedtonade. Under år 1-4 av Idrottslyftet tog 
det stora SDF:et fram sammanlagt 24 idrottslyftspaket att välja mellan för föreningarna, i snitt 
sex per år. Inget av paketen hade en direkt koppling till jämställdhets- eller 
jämlikhetsområdet. I inga satsningar på att rekrytera fler flickspelare, mångfaldssatsningar, 
satsningar på funktionshindrade, utbildningsinsatser riktade mot kvinnliga ledare eller 
specifika insatser riktade mot invandrarflickor ingick i paketen. Den enda paketsatsningen 
som skulle kunna kopplas ihop med jämställdhet eller jämlikhet är den ”etik- och 
moralutbildning” som föreningarna kunnat söka under år 1-3. Etik- och moralutbildningen 
genomförs under en kväll (ca tre timmar) med hjälp av SISU Idrottsutbildarna och kretsar 
kring en föreläsning om etik och moral ur ett barnrättsperspektiv. 

Paketsatsningarna har kompletterats med en ”fri pott” som föreningarna kunnat söka pengar 
ur. Bland de ”fria” projekt som beviljats har det funnits projekt som handlat om att ”locka fler 
tjejer” och ”utbilda fler kvinnliga ledare”, men vi vet inte hur många projekt det handlat om 
eller hur mycket medel projekten tilldelats. 
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Hur ska nedtonandet av jämställdhets- och jämlikhetsfrågorna i det stora SDF:et förstås? 
Varför är SDF:ens förhållningssätt till och hantering av jämställdhets- och jämlikhetsfrågorna 
så olika? Om vi tittar lite närmare på jämställdhetsfrågorna kan nedtonandet av just de 
frågorna i det stora SDF:et förstås mot bakgrund av att ledmotivet gällande jämställdhet och 
jämlikhet på formuleringsarenan tycks ha tappats bort i kommunikationen mellan SF-et och 
distriktet ifråga. Så här säger en representant för det stora SDF:et: 

F: Det står ju att arbetet med Idrottslyftet… alltså officiellt är ju riktlinjen att arbetet med 
Idrottslyftet ska genomsyras av ett jämställdhets- och ett jämlikhetsperspektiv […] har 
fotbollförbundet kommunicerat de riktlinjerna? 

SF: Alltså… det kan inte jag känna igen, att de som handskas med Idrottslyftet skulle ha någon 
sådan… det kan jag inte påminna mig … och jag tror jag varit med på samtliga konferenser 
så… 

F: […] Och då har det inte pratats jämställdhet? 

SF: Inte som jag kan påminna mig… men jag kan inte svära till 100 %.   

Tidigare i intervjun menade samma person att han känner till att Idrottslyftet innehåller en 
jämställdhetsdimension: ”Ja, jag kan tänka mig, att både under Handslaget och Idrottslyftet 
har något med tjejsatsningar funnits med… antingen rekrytera fler spelare eller ledare, eller 
organisationsledare, eller tjejer [med annan] etnisk bakgrund”. Möjligen avslöjar citatet 
oklarheter i SF:ets kommunikation? Den andra personen som intervjuades på SDF:et ifråga 
framhåller även han att jämställdhetsperspektiven inte prioriterats eller varit särskilt 
närvarande när idrottslyftsmedlen fördelats: 

F: Skulle du säga att ert arbete med Idrottslyftet genomsyrats av ett jämställdhetsperspektiv? 

SF: […] Vad innebär det? När man säger så: ”genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv”, är det 
att man ska ha mer satsningar på kvinnor då? … För då är det ju inte jämställt. Eller är det i 
bedömningen av projekten, att man ska ha lika möjlighet, oavsett om man är man eller kvinna, 
att få del av pengarna? Alltså det kan man ju också fundera över, eller hur? […] För jag kan ju 
säga […] … på de här centrala projekten, där har man sagt att man velat få fler kvinnor och 
flickor i fotbollen […], men några andra sådana perspektiv har vi inte haft genomgående hela 
tiden, utan vi har försökt titta på varje projekt för sig, och gå utanför ett genusperspektiv 
egentligen, ”vad är det för projekt?”, ”är det för pojkar eller för flickor? … det kvittar, bara ni 
håller er inom området som ska…” Men sedan har det funnits speciella satsningar och de har vi 
givetvis följt, det har vi gjort. Men det är inte så att det ska genomsyra… att huvuddelen har 
varit den typen av satsningar, det har det inte varit.    

Denna intervjuperson verkar börja reflektera över vad jämställdhet kan tänkas innebära först 
när han blir ställd inför frågan. Men fördelningen av idrottslyftsmedel verkar inte ha föregåtts 
av en sådan problematisering. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att jämställdhet inom fotbollförbundet ofta ges 
kvantitativa innebörder. Lite hårddraget kan man säga att jämställdhet handlar om pengar, 
representationsfrågor och materialfrågor snarare än om att utmana traditionella könsmönster 
och föreställningar om könen. I SvFF:s senaste jämställdhetspolicy (som skrevs med år 2011 
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som riktmärke) formuleras fyra huvudmål. Alla målen är tydligt kvantitativa. År 2011 ska 
SvFF ha 40 procent kvinnor i sina styrelser, kommittéer och i sin valberedning. År 2011 ska 
40 procent av alla fotbollsspelare i åldersgruppen 6-12 år vara flickor. År 2011 ska 10 procent 
av förbundsdomarna vara kvinnor. Med start 2011 är målet dessutom att tre kvinnor per år ska 
gå tränarutbildningens ”Advanced Level”. (Jämställdhetspolicy inom SVFF 2009-2011)     

Vad som saknas när det gäller jämställdhet är frågor kring varför fotbollen behöver satsa 
särskilt på detta område och varför man behöver satsa särskilt på flickor. Vad finns det i 
fotbollsverksamheten som gör att pojkars deltagande inte kräver samma typ av satsning? 
Delvis finns svar på dessa frågor inom idrottsforskningen (jfr Andreasson, 2006, Brännberg, 
1998 [med exemplet handboll], Fundberg, 2003). Den här forskningen har synliggjort sociala 
och kulturella aspekter och dimensioner av mäns och kvinnors fotbollsspelande som kan vara 
fruktbara att ställa mot de mer kvantitativa resonemangen, resonemang som inte ställer frågan 
varför särskilda satsningar behövs. De sociala och kulturella aspekterna kan handla om 
svårigheter för fotbollsspelande tjejer och kvinnor att verka i och anpassa sig till en 
traditionellt manligt kodad fotbollskultur, en fotbollskultur som från början skapades av män 
för män, och som i många avseenden fortfarande är mansdominerad och anpassad efter mäns 
och killars livsvillkor.  

Även killars och mäns fotbollsspelande kan kopplas samman med jämställdhet. I vårt material 
översätts jämställdhet konsekvent som en tjej- och kvinnofråga. I portalparagrafen i SvFF:s 
jämställdhetspolicy handlar dock jämställdhet om styrkeförhållandet mellan pojkar/män och 
flickor/kvinnor. Att verka för flickor och kvinnor inom fotbollen, borde alltså samtidigt 
innebära att problematisera den manliga dominansen i verksamheten.  

Dessa synsätt på jämställdhet är i stort sett frånvarande i vårt material. Kanske skulle det 
kunna vara på ett annat sätt? Jämställdhetsarbetet inom fotbollen skulle kanske – parallellt 
med en räknande och kvantitativ ansats – kunna inriktas på frågor om t.ex. identitet och 
identitetsskapande och på hur man skapar en mer inkluderande och mindre könsstereotyp 
fotbollskultur? Framtidens jämställdhetsarbete inom fotbollen skulle kanske dessutom kunna 
handla om både tjejer och killar, kvinnor och män och om att utmana traditionella 
könsmönster och föreställningar om könen. 

Vår bedömning är att jämställdhets- och jämlikhetsperspektivet kan förtydligas inom 
fotbollförbundets idrottslyftsverksamhet. 

Idrotten	  vill	  och	  Fotbollens	  spela,	  lek	  och	  lär	  
Både Idrotten vill och Fotbollens spela, lek och lär (FSLL) är väl kända dokument för de 
personer vi intervjuat på såväl SF- som SDF-nivån. FSLL, som är att betrakta som ett 
studiematerial snarare än ett idéprogram – även om det ger uttryck för fotbollförbundets 
officiella värdegrund – kom till före Idrotten vill. Det har emellertid under åren reviderats vid 
några tillfällen, så att den "bottnar i det tänket som är i Idrotten vill", som en av 
intervjupersonerna uttrycker det. Jämfört med de andra tre förbund som ingår i vår 
uppföljning skiljer sig fotbollförbundet på så vis att bedömning av projektansökningar och 
beslut kring medelstilldelning här är delegerat till SDF:en. Detta innebär att SF-nivån får en 
något annorlunda funktion än i de andra idrotterna, inte minst en ideologisk funktion som gör 
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att SF-nivån faktiskt skulle kunna ses som en del av formuleringsarenan. Jämfört med de 
andra idrotterna, kan man säga att SF-intervjuerna osökt kom att handla mer om Idrottslyftets 
intentioner och vad de innebär än om konkreta projekt och hur man bedömer sådana. Så här 
resonerar en av fotbollförbundets representanter: 

Om du tar Idrotten vill, alltså, det förbund ... jag tror att olika förbund känner olika mycket för 
Idrotten vill, men det förbund som skulle säga: "vi tar avstånd från Idrotten vill", de måste ta 
konsekvenserna av det och lämna Riksidrottsförbundet, för det som står i Idrotten vill är så 
allmänt hållet och så vägledande i vägvalsfrågor så det måste vem som helst kunna ställa upp 
på. Däremot, skulle man säga så här, vet du, om man sedan ser Idrotten vill som ett verktyg för 
den egna verksamheten, då är det så allmänt hållet att då tycker inte jag det räcker riktigt. 

Därför behövs ett dokument av typen FSLL. Medan Idrotten vill anger den samlade 
idrottsrörelsens viljeyttringar, behöver förbunden egna arbetsplaner som uttrycker den 
särskilda värdegrund som ska gälla inom den specifika idrotten. Samtidigt utgår FSLL inte i 
alla avseenden från Idrotten vill. Det står till exempel inte något uttryckligen om jämställdhet 
i FSLL, ett område som berörs i Idrotten vill (se vidare under rubriken "Jämställdhet och 
jämlikhet"). Värdegrundsdimensionen understryks särskilt av en av 
förbundsrepresentanterna:11 

... för mig handlar Idrottslyftet om att utveckla den verksamhet vi har så att vi behåller fler barn 
och ungdomar längre samtidigt som vi hela tiden också skapar möjligheter att de som vill börja 
med fotboll ska ha den möjligheten ... inte bara att de ska börja, utan att de ska komma in i rätt 
verksamhet, och det är därför vi hela tiden trycker på det här med FSLL och Idrotten vill, det är 
viktigt. 

Över lag handlar fotbollförbundets satsning relativt sett jämfört med de andra tre förbunden 
mer om verksamhetens kvalitet, inte minst avseende värdegrundsfrågor, än om rena 
rekryteringsinsatser (verksamhetens kvantitet). Möjligen hänger detta samman med att man 
inte upplever behovet av rekrytering (och av att bli större som idrott) som lika akut som i 
övriga idrotter. "Det sker en mängd aktiviteter, utbildningsaktiviteter, för ledare. Det sker en 
mängd olika aktiviteter för barn och unga också, etik- och moralsatsningar, föreläsningar, med 
mera, som inte hade genomförts om vi inte hade haft Idrottslyftet", säger en 
förbundsrepresentant. 

Upplever man då på SF-nivån att FSLL är ett levande dokument i verksamheten? 

Ja och nej, för vi har ju fortfarande många föreningar vi inte når ... eller rättare sagt, vi har svårt 
att följa upp det. 

Alltså, det är jättesvårt ... för de som kommer i kontakt med tränarutbildningen, första steget, 
"välkommen till SVFF och tränarutbildningen", "Avspark" heter den kursen, de behandlar den i 
sin helhet ... det är ju det, det handlar om då, att få en insikt i FSLL. 

Intervjupersonerna på SDF-nivån är överens om att FSLL är ett levande dokument, 
åtminstone i tränarutbildningar och i samband med föreningsutveckling: 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 Följande citat har använts även i ett annat sammanhang (Fler och mer) och syftar här till att påvisa hur FSLL 
har använts i idrottslyftssatsningen. 
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Alltså, den är ju med i tränarutbildningarna [...] några föreningar sökte medel för att, så att säga, 
aktivt verka för att ha studiecirklar med det häftet som grund, och jobba med sin egen policy 
med utgångspunkt från det, och det har ju ett antal föreningar gjort. 

Det är jättesvårt att säga generellt ja eller nej på, men vi har ju valt att lägga väldigt mycket 
satsningar på föreningsutveckling [och där ingår FSLL]. 

Som underlag för bedömning av projektansökningar, är den dock inte använd (och inte heller 
Idrotten vill). Vi återkommer till kriterier för bedömning av projekt under nedanstående 
rubrik. 

Idrottslyftets	  administration	  
På SvFF arbetar en person med särskilt ansvar för idrottslyftssatsningen. Han utarbetar, 
tillsammans med medarbetare och förtroendevalda, den utvecklingsplan som ska gälla under 
ett år. Han ansvarar också för utformningen av konferenser och regionala träffar med 
representanter för de olika SDF:en. Detta arbete syftar till att upplysa SDF:en om satsningens 
särskilda inriktning under ett specifikt år, men också till att "kalibrera" distriktsförbundens 
handläggare, så att de olika SDF:en inte tillämpar helt olika kriterier för bedömning av 
projekten. 

SF:ets funktion är också att skapa en nyckel för fördelning av idrottslyftsmedel till de olika 
SDF:en. Vi låter en av förbundsrepresentanterna berätta: 

Vi har ju en matris som är uträknad på ett grundbidrag ... hur stort förbundet är, hur många 
föreningar som ingår, hur många licensierade spelare det finns ... och det blir ju en procentuell 
fördelning och den procentuella fördelningen följer vi när vi får veta hur mycket pengar 
föreningarna kan ombesörja under ett år. 

Även om SF:et inte är direkt involverat i ansökningsprocess och bedömning av projektplaner, 
så har representanter för förbundet vissa uppfattningar om hur idrottslyftsmedlen får och inte 
får användas: 

F: I vilken utsträckning har SVFF något inflytande över vilka projekt som beviljas medel? 

SF: Inte särskilt stort. Eftersom vi nu lagt ut mandaten på distrikten får vi se vad de gör som rätt 
val. Däremot kan vi efter varje år göra en utvärdering av varje projekt, för vi följer ju då - via 
RF:s statistik - vad som har beviljats och höja ett varningens finger om det är för mycket 
paketlösningar eller att man gör det för enkelt för sig, eller använder det till den ordinarie 
verksamheten och inte till några fria potter där man låter kreativiteten flöda. Då sätter vi upp 
varningsfingrar och säger: "Stopp, det här går faktiskt inte", och då kan vi faktiskt, inom ramen 
för vår kommitté, ändra lite på den inriktningen och smalna av och strypa till om det är så. [...] 
Men jag tycker - i det stora hela - att det är väldigt kloka distriktsföreträdare som jobbar med de 
här frågorna och jag har väl inte i något fall sett att man missbrukat medlen, inte någon gång 
egentligen. 

En annan SF-representant är lite mer konkret i sina tankar kring vad pengar får och inte får 
användas till: 
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Men det får ju inte användas till seniorverksamhet, t ex, och det får inte användas till någon 
form av ... att åka på cuper utomlands [...] det får ju inte användas till löner, till folk som blir 
anställda. 

Hur ser då intervjupersonerna från SDF:en på de kriterier som ska gälla vid bedömning av 
projektansökningar. Först ska sägas att flera av SDF-representanterna återkommer till frågor 
om föreningarnas förmåga och förutsättningar för att driva projekt, särskilt i små föreningar: 

… om man läser mellan raderna när man pratar med folk så finns det ett behov av att veta hur 
man driver projekt och hur man ska gå tillväga … annars kan det blir väldigt mycket slentrian 
på något sätt … att man får medel för något som bakas in i ordinarie verksamhet och så blir det 
inget extra – som vi vill att Idrottslyftet ska bli. 

Denne person betonar två aspekter som är avgörande för om en enskild förening lyckas 
använda idrottslyftssatsningen på ett konstruktivt sätt. Den ena aspekten handlar om tid, i 
huvudsak den begränsade tid man har till förfogande i ideellt drivna föreningar. Den andra 
aspekten handlar om person, ”att man har rätt personer i föreningarna, som förstår det här och 
kan driva det här”. Rent allmänt upplever han även att det ”blivit en projektmättnad ute bland 
föreningarna”, en uppfattning som finns hos flera SDF-representanter. 

Tidsaspekten är av central betydelse även på SDF-nivån. En intervjuperson menar att ”det 
finns inga resurser […] att följa upp och stötta föreningarna i deras projektarbete när de fått 
pengar … utan det blir på något sätt att man lägger tiden på att genom ansökningar, bevilja 
medel och sedan så kommer nästa tid då det är dags att redovisa.” För oss säger utsagan något 
om de särskilda villkor som gäller för idrottslyftssatsningen. Dessa villkor handlar om att 
pengar – mycket pengar – fördelas av en professionell arena (SF och SDF) till en 
huvudsakligen ideell arena (föreningarna). Det är inte alltid som föreningarna har den 
byråkrati som behövs för att administrera projekt av det slag som Idrottslyftet kräver. I detta 
avseende skiljer sig ”den stora fotbollen” inte så mycket från andra, mindre idrotter. Om 
Idrottslyftets intentioner handlar om ”stora” frågor, kretsar många föreningsledares 
funderingar, enligt en SDF-representant, kring de ”små” frågorna: 

… ”vad är det för färg på konorna?”, ”vad ska vi ha för västar till nästa säsong?” … de frågorna 
är på något sätt viktigare än att prata utvecklingsfrågor ... 

Spänningen mellan de ”stora” frågorna på nationell nivå (jämställdhet, jämlikhet, värdegrund, 
etc.) och de ”små” gräsrotsfrågorna går igen även på SDF-nivån. När det gäller kriterier, så 
nämner SDF-representanterna inte uttryckligen något om jämställdhets- och/eller 
jämlikhetsperspektiv och inte heller något om riktlinjerna i Idrotten vill. I mer allmänna 
ordalag kan SDF-representanterna göra gällande att man bedömer ansökningarna efter vilka 
som ”ligger i rätt inriktningar i relation till vad vi skulle ha för inriktning”. På så sätt kan 
kriterierna möjligen delvis relateras till dimensioner som jämställdhet och jämlikhet. Oftare är 
dock kriterierna av mer konkret och ”praktisk” art, till exempel att man ser till vilka projekt 
som ”känns bra” och vilka som ”ser seriösa ut” och vilka som bara är ”hitte-på som kanske 
inte blir av?” En annan SDF-representant säger: ”Ofta söker de [föreningarna] mer medel än 
vad de får – och anledningen till det är att vi är rätt så konsekventa med att inte ge pengar för 
resor, uppehälle eller logi.” En annan SDF-representant betonar att alla föreningar som söker 
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projektmedel ”ska få minst ett handslag eller ett idrottslyft” så att Idrottslyftet inte bidrar till 
att öka klyftan mellan stora och små föreningar. 

Vårt allmänna intryck är att man på SDF-nivån, för att hjälpa föreningarna, har gjort 
ansökningsprocessen enklare (bl. a genom en enklare ansökningsblankett). Förenklingen har 
också medfört att relativt sett mer medel går till ”paket” som erbjuds till föreningarna. Denna 
strategi verkar hänga samman en hel del med att man från SDF-håll vill underlätta för de små 
och ideellt drivna föreningarna, men det får en möjligen oväntad konsekvens i förhållande till 
större och mer ambitiösa föreningar. Något som vi återkommer till nedan under 
realiseringsarenan. 

Realiseringsarenan	  

Fler	  och	  mer	  –	  vad	  innebär	  det?	  
Vid intervjuerna med representanter för de fem fotbollsföreningar vi besökt uttrycker samtliga 
att Idrottslyftet betyder mycket. Stödet ”ger oss möjlighet att kunna vidareutveckla 
föreningen” och de påtalar att de nu kan göra sådant de annars inte skulle kunna. Att stödet 
behövs är de överens om. En ledare talar entusiastiskt om en kurs i ”etik och moral” som hade 
varit mycket bra. På kursen diskuterades hur och om man ska nivågruppera spelare, hur 
talangutveckling bäst sker och på vilket sätt verksamheten ska bedrivas för att alla ska få 
plats. Han tycker att kursen var ”väldigt givande”, men konstaterar samtidigt att det är 
tveksamt om föreningen genomfört kursen utan stöd från Idrottslyftet. Vad har föreningar då 
satsat på att göra i mer konkreta termer? Återfinns de tankar som SvFF redovisade i 
utvecklingsplanen runt ledarutbildning och föreningsutveckling i samtalen med 
föreningsledarna?  

Många föreningar har satsat på att utbilda sina ledare. En förening vi besökte har fått 
idrottslyftsstöd både för att ha ledarträffar internt och för att låta ledare gå utbildningar som 
arrangeras av distriktet. Utbildningarna kan handla både om värdegrundsfrågor, vikten av 
levande policydokument och teknik- eller fysträning inriktat mot att utveckla fotbollspelare. 
Inställningen i föreningarna är generellt att om man ska ha en bra verksamhet, då måste man 
ha utbildade ledare. Mycket av fotbollförbundets idrottslyftssatsningar består således av olika 
slags utbildningsinsatser, men hur är kopplingen mellan utbildning av ledare och målet att 
utveckla verksamheten så att fler stannar kvar? Är den kopplingen uttalad? En förening svarar 
så här på våra frågor kring de övergripande målen: 

F: Har det varit en medveten strategi med de här utbildningarna att få fler att stanna kvar? 

IF: Alltså, indirekt är det ju det... 

F: Men har ni pratat om det som ett uttalat mål…? 

IF: Nej, nej … det har vi inte. 
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Det är alltså inte alltid som föreningarna har ett aktivt förhållningssätt till de övergripande 
målen och det är heller inte alltid som de förstår dem. På vår fråga vad som menas med den 
övergripande parollen att öppna dörrar för fler, svarar en ledare: 

Ja, jag vet inte riktigt vad de menar med det ... menar de handikappade, eller? Alltså det har ju 
blivit … alltså när det gäller handikappade så har ju tillgängligheten ökat skulle jag tippa, men 
vi har inte gjort något. 

I andra samtal med ledare framkom många idéer om vad som skulle behövas för att utveckla 
verksamheten. I en förening vi besökte hade de anställt en person som hälsoutvecklare. Hon 
såg som sin uppgift att få en ”långsiktig hållbarhet” i föreningens verksamhet och att 
”kvalitetssäkra det som föreningen gör”. På vår fråga vad det innebär med hållbar 
föreningsutveckling och kvalitetssäkring, svarar hon: 

När vi tittar på rekrytering av ledare, till exempel, ska vi ställa oss frågan: ”Vad har den här 
personen, har den några erfarenheter sen tidigare? Har vi några särskilda krav innan vi låter den 
bedriva ett idrottsledarskap?” Vi vill ju att det ska finnas en viss kravnivå, men när det är ont 
om ledare och 30 barn knackar på, då vill vi hellre dra igång verksamhet… men ska vi det? De 
här frågorna tycker jag blir värdefulla att titta noggrannare på. 

Att ställa frågor, ibland även obekväma sådana, som hon uttrycker det, ser hon som en av sina 
viktigaste uppgifter för att utveckla föreningen. Svårast i den utvecklingen anser hon är ”att få 
med alla på tåget”, till exempel då de har ledarträffar med inbjudna föreläsare. Då vill en del 
sitta och prata om ”vilka material och vilka bollar vi ska ha, och om det är Puma eller 
Adidas”, istället för att prata om vilken värdegrund föreningen ska stå för. Hennes förklaring 
till motståndet är att ledare har olika kulturer med sig när det gäller tävling och idrott.  

En föreningsledare uppehåller sig en del vid pojkars och flickors olika villkor inom fotboll, 
villkor som gör att killar har ”lättare att köra på” medan många flickor slutar i 15-årsåldern. 
För unga män är det lättare att hitta sin nivå eftersom det finns ett större utbud: 

Han kan vara från allsvensk spelare till division sju. Om du tar tjejfotboll så är det ett dilemma 
att tjejer när de är 15 oftast har provat att spela med A-laget om de är duktiga, vilket gör att 
korsband och ledband kanske inte håller… då blir man fotbollsinvalid vid 17. Eller också är de 
som bäst vid 18-19 och då har de gjort allt. Det är då killar börjar med A-lagsfotboll, men tjejer 
har redan gjort allt. 

Hur man får fler att vara kvar, tycker många är en svår fråga. Att det handlar om att skapa en 
bra verksamhet där barn och ungdomar trivs står dock klart: 

Om man har en bra verksamhet så vill man ju vara kvar. En del menar att fotbollspelare inte är 
lojala längre men då sa en klok person: ”man är inte lojal till en viss förening utan man är lojal 
till en bra verksamhet och i en bra verksamhet vill man vara kvar.” Vad enkelt det låter. 

I citatet ovan konstaterar ledaren att det låter enkelt att fler vill stanna om verksamheten 
fungerar bra, men mycket arbete krävs förstås för att få till en sådan verksamhet. Kanske är 
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det därför som mycket kraft fortfarande verkar ligga på att rekrytera nya barn och ungdomar 
till fotbollen. Att rekrytera, påtalar många, är trots allt lättare än att behålla. I en förening har 
de en mycket omfattande uppsökande verksamhet i närområdet och framför allt i närliggande 
skolor. På frågan vad tanken är med att åka ut och erbjuda verksamhet, svarar ledaren att det 
handlar om att få barnen och ungdomarna att träna och må bra. Dessutom handlar det om: 

… nu låter det kanske lite tufft men det handlar om värvnings- och rekryteringsbiten också… Vi 
vill ju att folk ska spela hos oss… speciellt som vi bara riktar in oss på närområdet. Det är inte 
så att vi inkräktar på andra, men det är ju klart, vi har en annan förening som ligger väldigt nära 
oss, och det är ju klart att vi hellre ser att barnen spelar hos oss … Det är ju självklart, så det är 
en rekryteringsbit där. 

Enligt samme ledare handlar det, för det första, om att locka barn som sysslar med andra 
idrotter till den egna idrotten: ”Ska du inte börja med fotboll? Det är kul med fotboll?” För 
det andra handlar det om att rekrytera barn till den egna föreningen. Det tredje skälet är att 
många barn som föreningsledarna träffar när de är ute i skolorna redan spelar fotboll i 
föreningen: ”Där jag var igår, det är nog 95 procent som redan spelar hos oss och då blir det 
ju som ett extra pass!” Syftet är alltså mer fotbollsträning för föreningens egna spelare.  

I en annan förening har de också arbetat målmedvetet med att rekrytera nya barn och 
ungdomar, men med mer okonventionella metoder. De har ägnat sig åt uppsökande 
verksamhet i olika bostadsområden. Istället för att förmå barnen att komma till föreningen har 
föreningen kommit till barnen. Ett par ledare från föreningen åker därför ut till olika 
bostadsområden med några bollar i bagaget. Den bakomliggande tanken är att många yngre 
barn tycker att det känns obehagligt att komma till en fotbollskola som genomförs på en stor 
plan där det vimlar av okända barn och vuxna. I och med att föreningen åker ut dit barnen är, 
får barnen vara kvar i sin trygga miljö och de känner de andra barnen som kommer. Ibland 
dyker det upp ett tiotal barn som vill spela och ibland kan det vara upp emot 30 som kommer. 
Föreningsledarna har jobbat på detta sätt i tre år och det har genererat många nya spelare till 
föreningen. 

I ytterligare en förening har de också gjort större satsningar på att rekrytera yngre barn. Deras 
tanke är att om man ska få med barnen måste man få med föräldrarna. Föreningen har därför 
genomfört helgaktiviteter med bollspel och grillning för både barn och föräldrar. Syftet är 
både att skapa en bra gemenskap och att informera om klubben; vad den står för och vilken 
verksamhet som finns.  

Sammanfattningsvis kan man konstatera att en mängd olika aktiviteter förekommer. De 
övergripande riktlinjerna som formulerades på transformeringsnivån har fått ett genomslag, då 
ett stort antal utbildningsinsatser genomförs liksom olika aktiviteter i syfte att utveckla 
föreningar. Utöver dessa indirekta insatser för att få fler att idrotta längre, är det ovanligt med 
mer direkta satsningar för att få fler att vilja hålla på längre. Däremot arbetar man i de 
föreningar vi besökte fortfarande målmedvetet med att rekrytera fler barn. 
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Jämställdhet	  och	  jämlikhet	  
I den här delen av rapporten riktas vår uppmärksamhet mot realiseringsarenan inom fotbollen 
och det (eventuella) genomslag Idrottslyftets mer övergripande jämställdhets- och 
jämlikhetsdirektiv fått där. Nyckelfrågan är även här: Vad innebär det att utgå från ett 
jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i de verksamheter i föreningarna som är knutna till 
Idrottslyftet? 

Med avstamp i de föreningsbesök som genomförts och det material som samlats in i samband 
med besöken kan vi inledningsvis konstatera att föreningarnas idrottslyftsarbete inte styrts av 
ett uttalat jämställdhets- eller jämlikhetsperspektiv i någon större utsträckning. Det finns 
några undantag. Ett par enskilda idrottslyftsfinansierade projekt eller insatser kan ses som 
jämställdhets- och jämlikhetsrelaterade, t.ex. arrangemang av en gratis och årligt 
återkommande sommarlägerverksamhet i en förening; en mindre satsning på ett fotbollslag 
för funktionshindrade (material och resekostnader); ett par etikkurser som en av föreningarna 
anordnat med hjälp av ”sitt” SDF; ett kostprojekt som riktats mot tjejer med ätstörningar; ett 
bidrag till att starta upp en mindre verksamhet för barn med olika typer av 
funktionsnedsättningar; en enskild rekryteringsinsats (”öppet hus och grillkväll”) riktad 
specifikt mot tjejer och kvinnor; samt en enskild utbildningsinsats för en kvinnlig ledare.  

Rent föreställningsmässigt verkar jämställdhet och jämlikhet flyta ihop och bli samma sak hos 
föreningsrepresentanterna. 

F: Vad tänker du på när du hör jämställdhet? 

IF: Ja, det handlar ju om att man ska ha samma rättigheter och skyldigheter vare sig man är man 
eller kvinna… och samma förutsättningar […] … men, vad är skillnaden mellan jämlikhet 
och… när man är jämlik med någon, hur definierar man det då? […] Alltså egentligen tänker 
jag väl inte så mycket annorlunda när jag hör jämställdhet och jämlikhet utan jag tänker på de 
orden på samma sätt. 

Följden av detta blir jämställdhet och jämlikhet inom fotbollen enkelt uttryckt står för: ”alla är 
välkomna”. När intervjupersonerna får möjlighet att gräva lite djupare i vad ”alla är 
välkomna” betyder i praktiken mynnar det ut i ett par teman, exempelvis att jämlikhet inom 
fotbollen i någon mån handlar om ”demokratisk fostran”, men kanske framför allt att alla barn 
och ungdomar ska ha samma ”möjligheter och förutsättningar att spela fotboll” – oavsett kön, 
etnisk bakgrund, ålder och spelstyrka (vissa talar även om funktionshindrades rätt att vara 
med). En av föreningarna anordnar bara verksamhet för killar och män, där blir det 
naturligtvis svårt att tala om att ”alla är välkomna”. Så här säger en föreningsrepresentant på 
jämlikhetstemat ”samma möjligheter och förutsättningar”: 

IF: Du blir behandlad likadant, […] personligen har jag alltid varit… tar du på dig ett par skor 
och en uniform, då är du en sportutövare… då spelar det ingen roll om du är tjej eller kille, om 
du är på rätt eller fel håll, om du är vit eller svart, eller om du är muslim eller kristen… det 
spelar ingen roll, du är idrottsutövare, och då ska du bli behandlad som en idrottsutövare, och 
där är det liksom punkt slut. Där finns liksom inga andra skyldigheter… de som börjar separera 
det för att vara politiskt korrekta, där är det stora felet. 
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F: Vadå separera? 

IF: Ja, men ”du är flicka, du ska behandlas så”, ”du är svart, du ska behandlas så”, ”du är 
kristen, du ska behandlas så”. Det funkar inte i idrott. Du ska bli behandlad som en människa 
som utövar idrott, punkt slut. 

En del av de teman som ryms i citatet dyker även upp hos andra intervjupersoner. Jämlikhet 
och jämställdhet relateras t.ex. till ”invandrarfrågor” (att rekrytera fler nysvenskar till 
fotbollen eller att arbeta mot invandrarrelaterade diskrimineringsproblematiker av olika slag), 
men också till frågor som rör tidig toppning och en mer inkluderande och breddinriktad 
barnfotbollskultur.  

En föreningsrepresentant har omsatt ”alla är välkomna”-tänkandet i praktiken på följande sätt: 

F: Du berättade även att du utformat […] en speciell modell… alla får vara med lika mycket?  

IF: Ja, alla får vara med lika mycket i spelandet […], det börjar redan när de är 6-7 år gamla, att 
alla är lika mycket värda i vårt lag och så, och nu när de är 11-12 […] grabbarna tillhör en 
gemenskap […] fotboll är ju gemenskap … […] och det där måste man ju skapa. De flesta tror 
att man skapar det genom att vinna matcher, och det gör man ju inte… […] 

F: Hur gör man då? 

IF: Man har… resultatet är väldigt undanskuffat… man skriver […] inget om hur matchen gått 
efteråt, och man bedömer inga specifika spelare utan alla är lika mycket värda… och sedan är 
det träningarna som är viktiga, att man har bra gemenskap där. 

F: Och så har ni tre lag som rullar runt? 

IF: Ja, och så rullar man runt, man kör inte med fasta lag. […] Och alla får spela lika mycket. 
[…] 

Jämställdhet och jämlikhet flyter som sagt ofta ihop i föreningarna, men när 
intervjupersonerna får möjlighet att ”borra” lite djupare i vad jämställdhet står för eller skulle 
kunna tänkas stå för inom fotbollen, utkristalliseras ändå ett par spår, spår som vi i stor 
utsträckning känner igen från transformeringsarenan. Jämställdhet översätts främst med: att 
”få fler tjejer att spela fotboll”; att ”tjejer och killar ska ha samma rättigheter och möjligheter 
att spela fotboll”; en ”(köns)rättvis fördelning av material och träningstider”; samt att ”att öka 
andelen tjejer och kvinnor på ledar- och organisationsnivå”.  

I flera fall kopplas jämställdhet även samman med vad som händer på senior- eller elitnivån. 
Om föreningen ifråga har ett duktigt damlag upplevs det t.ex. som ett tecken på att föreningen 
är jämställd. Även de materiella och ekonomiska villkoren för damlagen kontra herrlagen i 
föreningarna diskuteras ibland som ”jämställdhetsfrågor” (förutom i en av föreningarna där 
man bara har verksamhet för killar och män). I anslutning till jämställdhetsdiskussionerna 
kring elit- och seniorlagen dyker också ett annat jämställdhetstema upp, ett tema man skulle 
kunna kalla ett ”utopi-tema”. Jämställdhet på elit- och seniorsidan är endast möjlig i vissa 
avseenden, menar flera föreningsrepresentanter. De bygger då sina argument på ekonomiska, 
konkurrens- och marknadsmässiga grunder:     
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IF: Verksamheten måste kunna gå runt […] och det kommer aldrig bli en professionell 
verksamhet för damer i Sverige. Intresset finns inte där, det är verklighet […] … och det är ju 
för att de inte kan dra in pengarna till klubben, som herrlaget kan, där är den stora skillnaden… 
”vad gör ni för oss?”, där är problemet. […] Du ska ha för planhyra, elektricitet, du ska ha 
domare, du ska ha matchvärdar, och all kioskverksamhet och så… så många gånger går ju 
dammatcherna med förlust… innan de ens börjat betala spelarna. […] 

F: Men […] hur gör man för att dra in de här pengarna? 

IF: Ärligt talat kommer du aldrig kunna göra det. För att det är… världen är sexistisk, det är en 
mansvärld… så […] det kommer aldrig bli de pengarna i kvinnoidrott som det kommer vara i 
mansidrott… det är synd att säga […] men jag säger bara: ”bevisa motsatsen för mig?” […] Jag 
har bara positiva synpunkter om damfotboll, men när det gäller affärsverksamheten 
damfotboll… det är en förlorande verksamhet.   

Liknande idéer finns även på SDF-nivån. Vi rör oss tillbaka dit en kort stund. Där låter det så 
här: 

Om man menar med jämställdhet att man skulle få lika mycket kvinnliga fotbollsspelare som 
manliga så kommer vi aldrig nå dit […] om man jämför det är man fel ute, för det är inte 
jämställdhet för mig, utan det är på något sätt att en tjejspelare ska få samma möjligheter att 
utvecklas som en killspelare… det jämställdhetsperspektivet är viktigare […] mer än att man 
ska komma upp i samma lön […], om man pratar elitfotboll… Det kommer man aldrig göra. 
[…] Är man kille har man möjlighet att livnära sig på fotboll, det kan man inte på damsidan, 
och den problematiken ligger mycket högre upp […]. Många killar håller ju på med det här för 
att de har drivkraften att kunna […] livnära sig på sin fotboll… och vet en tjej, som kanske 
tränar mer eller lika mycket som en kille… om hon kommer till insikt om att ”hur mycket jag än 
tränar så kommer jag inte kunna livnära mig på min fotboll” så får man ett naturligt bortfall från 
fotbollen […]… jag tror aldrig att man skulle komma upp på en jämn nivå…  

I intervjupassagerna uttrycks en slags slutgiltighet. En viss typ av skeva och till synes 
orättvisa könsmönster ”naturliggörs”. ”Det kommer aldrig bli en professionell verksamhet för 
damer”, säger t.ex. föreningsrepresentanten och fortsätter, ”det är verklighet, intresset finns 
inte där”. SDF-representanten är inne på samma spår: ”Om man menar med jämställdhet att 
man skulle få lika många kvinnliga fotbollsspelare som manliga så kommer vi aldrig nå dit 
[…], ska [man] komma upp i samma lön… om man pratar elitfotboll… det kommer man 
aldrig göra”.  

Vad blir jämställdhet och jämlikhet inte i föreningarna? Ja, något som inte dyker upp på 
föreningsnivån (och som inte heller var särskilt omtalat på riksförbundsnivån eller i de två 
SDF:en) är de s.k. hbt- frågorna. Inga av intervjupersonerna relaterar jämställdhet eller 
jämlikhet till frågor som rör homo-, bi- och/eller transpersoners villkor inom fotbollen.  

Även klassrelaterade idéer och perspektiv saknas i föreningsrepresentanternas jämställdhets- 
och jämlikhetsresonemang. Är vissa ”socialgrupper” – människor från vissa samhällsskikt, 
nivåer eller yrkesgrupper, eller med en viss utbildningsgrad – underrepresenterade inom 
fotbollen? Om så är fallet, varför då? Och, är en eventuell snedfördelning i dessa avseenden 
problematisk?    
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I en av föreningarna dyker det också upp en kritik mot att jämställdhets- och 
jämlikhetsdiskussionen inom fotbollen koncentreras på ”integrationsfrågorna och tjej- och 
kvinnofrågorna”, och inte på frågor som rör killars villkor och förutsättningar. Det är 
problematiskt att killarna ofta blir osynliga inom ramen för satsningar som Idrottslyftet, menar 
en föreningsrepresentant. Han glider därmed in på det ”killspår” vi diskuterade i vår 
genomgång av transformeringsarenan och om att jämställdhet bör handla om båda könen: 

Jag kan känna att det nästa är en diskrimineringsfråga, att det alltid står att man ska främja 
integration och tjejer och kvinnor… det står i alla projekt […] Så det blir nästan omvänt, att du 
kanske har ett jättebra projekt med killar… och det kan man inte söka på. […] Någonstans har 
man snöat in på det här med integration. […] Aldrig att det står något om att ta hand om killar 
mellan 10 och 15 år […] och det är väl de som är i riskzonen, mer än tjejerna, för att bli ligister 
och hamna nere på stan. Tjejer kommer med om kost och kroppsfixering och det är en annan 
sak… det är jätteviktigt att hålla koll på […] men om man tittar på sista Idrottslyftet t.ex., så står 
det att […] man vill främja att ”ha fler kvinnliga ledare” […], det är jättebra, men det kan finnas 
många andra projekt som man inte kan söka på.     

Avslutningsvis noterar vi att de mer kvalitativa jämställdhetsansatserna är sällsynta i 
föreningarna, precis som på riksförbunds- och SDF-nivå. När jämställdhet berörs i 
intervjuerna översätts det flera gånger, spontant, med att ”tjejer och kvinnor ska ha samma 
möjligheter och rättigheter som killar och män inom fotbollen” eller ”fler tjejer och kvinnor 
till fotbollen”. Men nästan ingen talar mer ingående om vad ”samma möjligheter och 
rättigheter” kan tänkas betyda, eller om vad behovet av ”fler tjejer” kan tänkas ha sin 
upprinnelse i. 

Idrotten	  vill	  och	  Fotbollens	  spela,	  lek	  och	  lär	  
Idrottslyftssatsningen ska genomsyras av riktlinjerna i Idrotten vill och fotbollsförbundet har 
uttryckt ett särskilt önskemål om att uppföljningen ska belysa i vilken utsträckning 
verksamheten i fotbollsföreningarna genomsyras av riktlinjerna i FSLL. Vi har närmat oss 
dessa frågor på två sätt, dels har vi frågat föreningsrepresentanterna om de känner till Idrotten 
vill och FSLL, dels har vi frågat dem om de på något annat sätt har arbetat med 
värdegrundsfrågor inom föreningen (om det t ex finns någon sorts policydokument). I de fyra 
fotbollsföreningar vi har besökt är FSLL ett känt begrepp. Endast i något enstaka fall är 
intervjupersonen obekant med skriften. De flesta kopplar den till utbildningar av typen 
”Avspark” och ”Bas 1”. Idrotten vill är däremot ett i stort sett okänt begrepp. I en förening 
använder man sig av FSLL på följande sätt: 

… jag berättade ju innan att vi drar igång en knatteskola … och då kommer ju våra äldre lags 
tränare och har en lördagsträning, och så nästa dag kommer någon från andra lag … P96, P97, 
P98, och under den tiden har vi en process där vi ska leta upp nya ledare i föreningen, och när vi 
då väl hittar dem så har vi en utbildning till hösten, innan säsongen avrundas i augusti, som 
utgår, ungefär, från FSLL, där vi som varit med ett tag lär ut hur vi ska bemöta barn, vad de ska 
träna på och så … så där har vi ett eget koncept, eller vad man ska säga, som utgår lite från 
Fotbollens spela, lek och lär. 
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Precis som man på SF-nivå gärna vill betona ”sitt eget” dokument (i förhållande till RF:s mer 
allmänna dokument), vill man i föreningarna gärna betona sina egna lokala policydokument.  
I skapandet av detta verkar man ta sin utgångspunkt i FSLL: 

… Spela, lek och lär det … är ju ett bra dokument … som berör ungdomsfotbollen, men … vi 
försökte ju skapa vårt dokument, att det är det här som vi står för och inte bara kopiera någon 
annans utan verkligen diskutera: Varför ska vi uttrycka den här meningen så eller det vi står för 
eller ska vi ändra den på det här viset … Verkligen gå på djupet med den … 

I en annan förening understryker man också betydelsen av att ha en ”egen modell” som 
bygger på FSLL. 

F: Vad är huvudtankarna i [förenings]-modellen då? 

IF: Ja, det är egentligen ett policydokument och utbildningsdokument alltså, som förklarar hela 
verksamheten från … liten till stor. Hur mycket man ska träna och vad man ska tänka på som 
ledare och vad man ska tänka på som förälder och som spelare, och lite om föreningens mål […] 
Ja, det är en sju-åtta sidor som beskriver vad vi har för utbildning – vi har ju en utbildningsplan 
med saker som är relaterat till fotboll. Alkohol, droger och kost och lagkamrat och … Det är 
hela vår modell som vi vill jobba efter. Och från början så bygger ju den på FSLL kan man 
säga. 

I en förening finns det, enligt den person vi intervjuade, inget motsvarande dokument: ”Jag 
känner att det finns väldigt många goda intentioner och lite flikar, men det finns inget 
sammanhängande.” Bland de besökta föreningarna är detta emellertid ett undantag. 

Vad är det då för saker och händelser som föreningarnas policydokument ska försöka parera. 
Finns det några ”heta potatisar” inom barn- och ungdomsfotbollen som kommer fram i 
intervjumaterialet? En sådan ”het potatis”, där den mer ”officiella” värdegrunden utmanas av 
praxis och önskemål från enskilda tränare, föräldrar och möjligen också spelare i föreningen, 
gäller frågan om när man ska börjar tävlingsspela. I en förening finns en diskussion om 
tävlingsspel för tioåringar. I en sådan diskussion vävs inte sällan föräldrar in. Förhållandet 
mellan föreningen och föräldrarna blir också ofta mer allmänt en fråga som regleras i den 
lokala policyn. Inte minst sådant som gäller vad man som publik ropar till spelarna i samband 
med match. 

Idrottslyftets	  administration	  
Hur ser då fotbollsföreningarna på administrationen av Idrottslyftet? Över lag är man positiv 
både till vilken information man har fått från distriktsförbundet och till hur 
ansökningsförfarandet har gått till.  

F: [SDF:et], har de kommunicerat [Idrottslyftet] bra, eller hur har det sett ut? 

IF: Nja … alltså i början var det sämre, sedan har det blivit bättre. Och sedan har de ju styrt det 
… det har ju blivit centralstyrt, tycker jag … hårt från SVFF … Väldigt … jag kan tycka att det 
är lite väl hårt. 

F: Hur har det sett ut, kan du beskriva? 
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IF: Ja, det har varit så här, fem eller sex stycken saker som [SDF:et] har tyckt att: ”det har vi 
detta året” … 

Enligt denne föreningsrepresentant har information och administration blivit bättre, men 
satsningen har också blivit mer centralstyrd. Detta verkar gälla för båda de besökta SDF:en. 
Från SDF:ens håll handlade denna ”förenkling” av proceduren – enklare 
ansökningsförfarande och en större satsning på färdiga ”paket” – om att underlätta för små 
föreningar att få idrottslyftsmedel. De föreningar som vi har besökt verkar inte vara 
representativa för denna typ av förening. De uttrycker snarare en viss skepsis mot hur 
satsningen har styrts upp. Så här säger en av föreningsrepresentanterna: 

Ja, jag kan nog tycka att de här paketen … Jag vet inte riktigt vad jag tycker om dem, men jag 
tycker att det tar bort lite av syftet med Idrottslyftet. Alltså det blir ju istället kanske en 
finansiering för förbunden känner jag. […] Först så får vi ett sådant här papper: Grattis, ni har 
fått 10 000, och sedan så får vi en faktura på 10 000 två dagar senare från fotbollförbundet. 

Just denna känsla av att pengarna ”vänder” direkt, utan att föreningen egentligen upplever att 
de får möjlighet att förvalta dem, kommer till uttryck i ett par av föreningsintervjuerna. En 
föreningsledare tillfogar att han ser detta förfarande som en "smygfinansiering" av 
anställningar vid förbundet. Möjligen är detta ett uttryck för att stora, ambitiösa och 
välfungerande föreningar (som har möjlighet att ha anställd personal) upplever att de blir mer 
begränsade av ”paket”. 
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Kapitel	  6.	  Volleyboll	  	  

Svenska	  Volleybollförbundet	  och	  Idrottslyftet	  
Svenska Volleybollförbundet (SVBF) bildades 1961. Förbundet organiserar både traditionell 
volleyboll och beachvolley. Barn och ungdomar spelar volleyboll i formen av Kidsvolley i 
åldern 6 till 9 år och Volley 2000 i åldern 10 till 14 år. Det finns drygt 200 föreningar med 
volleyboll på programmet. I volleyboll deltar flickor/kvinnor och pojkar/män i stort sett i 
samma utsträckning (något fler kvinnor: 57 % år 2009). Särskilt under ungdomsåren är det en 
relativt stor idrott bland flickor. Sett till fördelningen av lokalt aktivitetsstöd år 2009 är 
volleyboll den trettonde största idrotten bland 13–16-åriga flickor och den tolfte största bland 
17–20-åriga flickor. Bland pojkar kommer idrotten inte någon gång bland de tjugo största 
idrotterna.12 

Parallellt med satsningarna inom Handslaget och Idrottslyftet har volleybollförbundet 
förändrat sin riksorganisation på så sätt att man reducerat antalet distrikt från drygt tjugo till 
åtta. Denna förändring har genomförts för att stärka den regionala utvecklingen inom 
volleybollidrotten. Distriktsförbunden har emellertid inte haft någon direkt funktion inom 
ramen för idrottslyftssatsningen. 

Under Idrottslyftets tredje år fördelade volleybollförbundet 2 189 000 kronor i projektstöd till 
62 föreningar (av 208; endast 126 erhöll lokalt aktivitetsstöd). Antalet beviljade projekt var 
140 stycken, vilket innebär att varje förening erhöll i genomsnitt cirka 35 000 kronor i 
projektstöd (drygt 15 000 per projekt). Det totala antalet deltagare inom dessa projekt var     
10 416 barn och ungdomar, varav 5 318 flickor och 5 098 pojkar. Därtill erhöll förbundet       
1 292 000 kronor i förbundsutvecklingsstöd och 377 000 kronor i 
verksamhetsutvecklingsstöd. 

När det gäller projektstödet, som fördelas direkt till föreningar, så har detta administrerats av 
en särskild handläggare på volleybollförbundet. Handläggaren har haft ett förhållandevis stort 
eget ansvar, på delegation från styrelsen, när det gäller bedömning av projektansökningar och 
beslut om medelstilldelning. Till sin hjälp har handläggaren haft en referensgrupp bestående 
av två personer, som har involverats i en del principiella frågor av betydelse för bedömningen 
av ansökningarna. Dessa referenspersoner har representerat volleybollförbundets styrelse 
respektive distriktsnivån. 

Volleybollförbundet har inte haft några särskilda ansökningstillfällen, utan föreningarna har 
kunnat ansöka om projektmedel när som helst under året. Föreningarna har haft möjligheter 
att söka medel för egna projektidéer, men satsningen har i stor utsträckning gått ut på att 
förbundet har erbjudit föreningarna "paketlösningar". Dessa paket har dock inte varit helt 
fasta, snarare har de präglats av en viss grad av flexibilitet, där förbundets handläggare har 
diskuterat den slutgiltiga inriktningen på ansökningarna med föreningsrepresentanter. Under 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 Under 2009 erhöll volleybollsektioner 2 984 879 kronor i lokalt aktivitetsstöd. 
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rubriken "Idrottslyftets administration" återkommer vi till a) vilka kriterier som 
referensgruppen har ställt upp i samband med bedömning av projekt (transformeringsarenan) 
och b) föreningarnas syn på hur administrationen av satsningen har gått till 
(realiseringsarenan). 

Transformeringsarenan	  

Fler	  och	  mer	  –	  vad	  innebär	  det?	  
I det avsnitt som nu följer redovisas hur de övergripande målen, att öppna dörrarna för fler 
och att utveckla verksamheten så att fler väljer att fortsätta längre, tolkas och uppfattas av 
SVBF. Vad innebär de övergripande målen på förbundsnivå? Hur har målen transformerats 
från det att de formulerats på regerings- och RF-nivå till dess att de får en konkret utformning 
i SVBF?  

För att kunna besvara vad Idrottslyftets övergripande mål innebär ska vi först rikta blicken 
mot den strategiska plan som förbundet antagit för satsningen. Den bär titeln ”Vollebollyftet, 
en del av idrottslyftet”. Språkbruket i planen är inspirerat av näringslivet och planen inleds 
med rubriken ”Ägarkrav” och det är direktiven från RF som avses. Direktiven anges liksom 
vad som är volleybollförbundets ansvar (att se till att medel som förbundet disponerar 
används i enlighet med intentionerna och att följa föreningarnas verksamhet inom satsningen). 
Därefter följer volleybollförbundets egen plan med Idrottslyftet. Planen beskrivs under 
rubriken ”Vision och affärsidé”. I visionen anges två punkter: 

• SVBF ska vara Sveriges mest expansiva idrott i perioden 2005-2010 
• Idrottslyftet ska ge möjlighet för alla barn och ungdomar att prova och spela volleyboll i alla 

dess former 

Enligt planen handlar alltså förbundets vision med Idrottslyftet dels om att volleyboll som 
idrott betraktat ska blir större; den ska till och med vara den idrott i Sverige som växer mest 
under de kommande fyra åren, dels om att ge möjligheter för fler, till och med för alla, att 
prova att spela volleyboll. Visionen väcker en del frågor: Vad menas med expansiv i det här 
sammanhanget? Ingen vägledning till hur begreppet ska förstås ges och därmed inte heller 
hur, eller mot vad, den översta punkten i visionen ska kunna utvärderas eller mätas. Inte heller 
när det gäller den andra punkten, att Idrottslyftet ska ge möjlighet för alla barn och ungdomar 
att prova och spela volleyboll i alla dess former, är det tydligt vad som avses. Vad betyder 
”alla barn och ungdomar” i det här sammanhanget? Handlar det om att volleyboll ska vara 
tillgängligt för samtliga grupper av barn och ungdomar – oavsett kön, etnicitet, social 
bakgrund, etcetera eller ska det tolkas ordagrant som att verkligen ”alla” i vårt avlånga land 
ska ges möjlighet att spela volleyboll? Och vad menas med att alla ska prova att spela 
volleyboll i alla dess former? Ska alla som börjar prova både kidsvolley och beachvolley och 
traditionell volleyboll? Nu ska det förstås sägas att det är en vision som uttrycks, alltså ett 
framtida önskvärt tillstånd, och i ljuset av det är kanske dessa frågor väl detaljerade. Under 
rubriken Affärdsidé uttrycks att förbundet ska:  
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 väcka, tillvarata och utveckla den enskildes intresse av att regelbundet och varaktigt 
 utöva volleyboll efter egna förutsättningar, så att det stärker dennes välbefinnande och  
 sociala gemenskap. 

För att lyckas skriver SVBF att verksamheten måste präglas av demokrati, hög tillgänglighet, 
professionalism och glädje. Utöver denna avsiktsförklaring ges även några mer konkreta 
anvisningar, till exempel att satsningen ska koncentreras geografiskt mot Stockholm, Malmö, 
Göteborg samt Umeå/Skellefteå och att satsningen på Vollebollyftet ska ske i form av rätt 
produkter – och dessa är kidsvolley, volley 2000 på högstadiet och gymnasiet samt 3-beach 
utomhus under sommaren. I affärsidén anges också vad förbundet ska erbjuda, nämligen 
eftermiddagsaktiviteter i skolan, skoltävlingar, regionala läger samt seriespel för ungdomar. 
Dessutom ska ett antal ledarutbildningar genomföras och, avslutningsvis, ska det skapas en 
”arbetsmarknad” för tränare.  

Den strategiska planen avslutas med ett antal målformuleringar i form av 15 korta punkter och 
dessa ger i viss mån svar på de frågor vi ställde i anslutning till visionen. Målen är exempelvis 
att minst en medlemsförening ska finnas i varje kommun, LOK-stödet ska öka, ny SDF-
organisation formas och regionala läger för beachvolleyboll och volleyboll ska anordnas. 
Målen är mestadels kvantitativa till sin karaktär och rör främst tillväxt, både vad det gäller 
verksamhet (ökat antal licenser med 1000 per år, 500 utbildade tränare/aktivitetsledare, 50 
nya medlemsföreningar) och ekonomi (t ex 10 000 kr av medel till unga ledare ska komma 
volleybollförbundet till godo, 34 000 kr av RF/speciella insatser tillfaller volleybollen). Mål 
av mer kvalitativt slag är möjligen ”ny SDF-organisation” och dessutom nämns orden 
”Jämställdhet och Fair Play” – men inte mer än just så: ”Jämställdhet och Fair Play” punkt.  

Vi kan alltså konstatera att i den strategiska planen för Vollebollyftet handlar Idrottslyftets mål 
om att öppna dörrarna för fler barn- och ungdomar och att utveckla verksamheten så att fler 
väljer att idrotts längre upp i åldrarna, i mångt och mycket om att med traditionella metoder 
(skolaktiviteter, läger, seriespel, ledarutbildning) och genom en ny organisation på 
distriktsnivå generera fler föreningar och fler licensierade spelare. Målet är således främst att 
bli större genom att rekrytera fler.  

Så här långt har vi berört transformeringen så som den uttrycks i skrift. Vad mer kan vi säga 
om hur de övergripande målen tolkas från formuleringsnivån till förbundsnivå inom 
volleyboll? För att besvara den frågan har fyra intervjuer genomförts. En 
förbundsrepresentant betonar att Idrottslyftet är en fantastisk möjlighet och utbrister spontant: 
”Det är ju en guds gåva … det ramlade resurser från himlen”. Han är tydlig med att det 
innebär stora möjligheter, särskilt för ett förbund som inte är vant vid att ha så mycket att röra 
sig med (som vissa andra, han ger fotboll som exempel). De här pengarna tror han alltså 
betyder mer för ett resursfattigt förbund som volleyboll än för större förbund. Innebörden av 
Idrottslyftet handlar i det här sammanhanget om att det frigörs resurser för att genomföra 
sådant som man annars inte gör för att öppna dörrar för fler eller för att få fler att idrotta 
längre. Nu kan SVBF och föreningar äntligen ”göra grejer”, som han uttrycker det. Vad kan 
det då röra sig om för typ av ”grejer”? Vilka satsningar kan ingå? Precis som i den skriftliga 
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planen är förbundsrepresentanterna inriktade på att det för volleybollens del främst handlar 
om att bli fler.  

F: Vad innebär ”mer och fler”? 

SF: Ja, det handlar ju mest om rekrytering då. Det är det vi helst vill satsa på, och det passar ju 
perfekt in i volleybollförbundets intentioner. Vi vill ju att fler ska spela volleyboll, och så har vi 
fått stålar för att förverkliga det – det är ju helt fantastiskt! 

Idrottslyftets övergripande mål och volleybollförbundets strävan innebär ingen konflikt. 
Tvärtom, målet passar perfekt in i förbundets mål, eller som en annan förbundsrepresentant 
uttrycker det:  

Vi vill bli fler och vi vill också expandera kraftfullt, för vi inser ju värdet av att kraftfullt 
expandera från de unga åren, få med unga människor, som sedan också vill fortsätta vara aktiva 
och sedan så småningom går över i ledar- och tränarroller. 

Frågan är vilka tankar det finns runt målformuleringen att få fler att vilja fortsätta längre. Hur 
får man fler att stanna kvar? Vad krävs då? En förbundsrepresentant svarar:   

Man ska ha någon form av ’happening’ runt matcher. Det behövs megastjärnor som gör att 
ungdomar tänker: ”jag vill också vara med om det här”.[…] och det är därför vi tycker att det är 
så jätteviktigt att jobba med Idrottslyftet… för om vi kan börja bygga en grund så kan vi både få 
sådana som fortsätter aktivt men som också är intresserade av att gå och titta på matcher … så 
det är därför vårt långsiktiga mål är att nå internationella framgångar.  

Hur det är möjligt att utveckla verksamheten så att fler väljer att idrotta längre är en komplex 
fråga. I ovanstående citat pekar en förbundsrepresentant på betydelsen av att nå internationella 
framgångar eftersom han menar att det ger megastjärnor i volleyboll, som i sin tur ger 
ungdomar förebilder, som i sin tur gör att fler vill vara kvar längre. Verksamhetsutveckling i 
Idrottslyftets anda kan med en sådan logik bestå i att bygga en stark elit, vilket är ett exempel 
på de vida tolkningar som den övergripande öppna målformuleringen kan bli en konsekvens 
av.  

I citaten ovan framkommer också att innebörden av Idrottslyftet främst är att stärka volleyboll 
som idrott i Sverige; att expandera, få en stabil grund och öka kvantitativt sett. Att det också 
kan bidra till att fler dörrar öppnas för barn och ungdomar är bra, men kanske inte det mål 
volleybollförbundets anställda eller förtroendevalda främst har för ögonen. De vill att deras 
idrott blir så bra som möjligt och ser som sin huvudsakliga uppgift att utveckla sporten – och 
det blir också den innebörden som idrottslyftsatsningarna får. Idrottslyftet blir med andra ord 
ett redskap för att utveckla volleybollsporten. Ytterligare en representant för förbundet får 
exemplifiera hur det kan uppfattas när mål formuleras på en arena och ska realiseras på en 
annan:  

Jag kan tycka, att för mig har idrotten alltid varit mål, det här [idrottslyftssatsningen] är inte 
mål, det är att göra någon annans mål till våra. Så var det i alla fall med Handslaget, det kanske 
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har blivit bättre med Idrottslyftet, men tidigare var det så uppenbart att regeringen hade ett mål 
med sin integrationspolitik eller med sitt förbyggande arbete för droger och så tänkte de: ”Hm, 
vem kan hjälpa oss med det här? Idrotten kanske?” Då får man inte riktigt in det här i hjärtat. 

Å ena sidan är det svårt att gå in helhjärtat för ett mål som någon annan bestämt, vilket 
ledaren uttrycker i ovanstående citat, å andra sidan är de flesta tillfreds med det övergripande 
målet så som det nu formulerats. De tycker att målet är bra eller till och med ”mycket bra”, 
som en representant spontant uttryckte det, eftersom det ligger i linje med vad föreningar ändå 
arbetar med. Kontentan är att man med hjälp av idrottslyftsmedel gör det man ändå skulle ha 
gjort, eller som i Volleybollförbundets fall, som man ändå skulle ha velat göra, men tidigare 
inte haft resurser till.  

Ytterligare ett sätt att utröna vad innebörden av Idrottslyftet blir på transformeringsarenan är 
att granska vad föreningar kan söka pengar för. Kort handlar det om följande områden: 
”volleybollspecifik utbildning”, ”rekrytering i skolan”, ”specialinriktade tränarkurser för 
blivande idrottslärare”, ”certifiering av föreningar” samt ”lägerverksamhet” (se även avsnittet 
om ”Idrottslyftets administration”). Utan att gå närmare in på vad dessa områden (som ofta 
utformas som ”paket” som föreningar kan söka) innebär, kan man konstatera att inom 
volleyboll handlar Idrottslyftet om att med traditionella metoder (skolaktiviteter, 
tränarutbildning, läger) nå fler och få fler att vilja vara med längre. 

Vi vänder nu blickarna mot intentionen kring att satsningarna inom Idrottslyftet ska 
genomsyras av ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. 

Jämställdhet	  och	  jämlikhet	  
I det här avsnittet riktas fokus mot hur SVBF arbetat med jämställdhet och jämlikhet inom 
ramen för Idrottslyftet. Avsnittet utgår från frågan: Vad innebär ett jämställdhets- och 
jämlikhetsperspektiv i svensk volleybolls idrottslyftssatsning? Denna fråga inbegriper 
undringar kring vad jämställdhet och jämlikhet innebär mer allmänt och vad dessa begrepp 
konkret har inneburit i volleybollförbundets bedömning av idrottslyftsprojekt och fördelning 
av projektmedel. Vi har även ställt oss frågan: Vad handlar jämställdhet och jämlikhet inte om 
i SVBF? 

Innan vi ger oss i kast med frågorna ovan vill vi göra en viktig inledande kommentar. Vår bild 
är att SVBF i flera avseenden ligger i framkant i jämställdhetsarbetet i jämförelse med många 
andra SF. Det räcker med att ta en titt på SVBF:s jämställdhetsplan och på det konkreta 
jämställdhetsarbete som förbundet utfört under de senaste decennierna för att förstå att 
förbundet tagit jämställdhetsarbetet på allvar och dessutom haft höga ambitioner (vi tänker 
t.ex. på de stadgeändringar avseende könsrepresentation som genomfördes på 1990-talet, på 
de jämställdhetsrelaterade utbildnings- och rekryteringsinsatser som iscensatts genom åren 
samt på SVBF:s deltagande i RF:s 3R-projekt på 2000-talet).  

Med detta sagt kan vi ändå, till att börja med, konstatera att SVBF inte iscensatt några 
renodlade jämställdhets- eller jämlikhetssatsningar inom ramen för Idrottslyftet. Den bild som 
framträder i vårt material är att jämställdhets- och jämlikhetsfrågorna, på ett konkret såväl 
som på ett mer idémässigt plan, inte varit särskilt närvarande i SVBF:s idrottslyftsarbete. En 
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möjlig förklaring till detta kan vara att jämställdhetsarbetet överlag betraktas som något 
ganska oproblematiskt i förbundet. En förbundsrepresentant formulerar sig så här: 

F: Finns det någon jämställdhetsproblematik i volleybollen? 

SF: Egentligen inte. Utan att riktigt veta om de andra förbunden så skulle jag tro att vi är en av 
dem som ligger absolut bäst till… för det är ju ganska många år sedan vi snappade upp det här 
[…] budskapet från RF, ”jobba med […] jämställdhet”. Och det har vi gjort också. Så idag 
tillsätter vi ingen styrelse utan 50/50 […]. [A]lltså vi jobbar med det här konstant, hela tiden. 
[…] Bäst i klassen? Kanske. Det skulle inte förvåna mig. Jag tror inte det är många förbund som 
är bättre på jämställdhetsarbete än vi. 

En annan förbundsrepresentant uttrycker sig så här: 

SF: [V]i har ju varit Sveriges mest jämställda förbund i många år. […] 

F: Jaha, är det andra som sagt eller…? 

SF: Nej, det har vi liksom varit i många år. Vi har ju t.ex. regeln att alla valberedningar ska 
bestå av hälften kvinnor, hälften män. Vi har i våra stadgar inskrivet att det, i förbundsstyrelsen 
ska vara hälften kvinnor, hälften män – ordföranden får vara den som skiljer sig. […] Och förr 
[…] hade vi ju riktade utbildningar för att få fler kvinnliga domare […] och fler kvinnliga 
spelare […] – vi hade självförtroendeverkande utbildningar och sådär. […] Men jag tycker inte 
det är några stora problem […]. Jag tycker inte det. 

Sättet att resonera är likartat i de fyra förbundsintervjuerna. Samtliga intervjupersoner målar 
upp en mycket ljus bild av jämställdhetsarbetet och ”jämställdhetssituationen” inom svensk 
volleyboll. Volleybollen ses i stor utsträckning som en jämställd idrott. Så här resonerar 
ytterligare en intervjuperson: 

F: Skulle du säga att volleybollsporten är jämställd? […] 

SF: [J]ag vet ingen idrott som är mer jämställd än volleyboll. […] Jag vet ingen idrott som 
medvetet fördelar prispengar lika mellan könen, jag vet ingen idrott som medvetet verkar för 
lika mycket tv-tid mellan könen… […] [J]ag känner inte till den idrotten som skulle ha en 
jämnare fördelning eller ett mer utpräglat jämställdhetstänk än volleyboll. 

F: Ser du några problem? Diskuterar ni några jämställdhetsproblem? 

SF: Ja… problem ser jag inga. Alltså, vad skulle ”problem” vara? Vi har en resa att göra, 
ingenting är perfekt… 

Den fjärde intervjupersonen är i mångt och mycket inne på samma linje som de andra men 
introducerar samtidigt en, i jämförelse med de andra, något annorlunda förståelse av 
jämställdhet: 

F: Hur jobbar ni med jämställdhet i SVBF? 

SF: Det är en självklarhet. […] Det är inte så att vi […] jobbar med det på ett särskilt sätt. Vi har 
lagt en strategi för […] jämställdhetsfrågorna, vi är väldigt noga med att jobba efter det. […] 
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F: Vilka är jämställdhetsproblemen i svensk volleyboll? 

SF: Jag tycker inte vi har några. Inte som jag möts utav. 

F: Men varför… om det inte finns någon jämställdhetsproblematik, varför ska man då… […]? 

SF: Jo, men det är ett förhållningssätt. Jag menar i alla verksamheter har du någon form av 
värdegrund, och det här är en del av värdegrunden, hur vi ser och betraktar olika människor. 
[…] Många kallar det verksamhetskultur. […] Den går inte alltid att ta på. […] [D]et är ju 
liksom synen på människan överhuvudtaget. Sedan att man har olika härkomst, att man är man 
eller kvinna, eller […] har olika talanger, […] det ska inte påverka mitt sätt att så att säga 
värdera den människan, eller kanske framför allt vad den människan säger eller vill göra. […] 
[O]m man ska kunna utveckla en verksamhet, då måste det vara så att alla kan känna att ”jag är 
hemma här”, ”jag tycker det är trivsamt”, ”jag tycker det är kul”, ”jag är sedd för den jag är”.  

I den här specifika passagen sticker ”den alternativa” förståelsen av jämställdhet ut. Det vill 
säga, jämställdhet översätts i termer av människosyn och värderingar snarare än i termer av 
siffror och andelar. Dessutom framträder en något ambivalent eller motsägelsefull bild av 
jämställdhetsarbetet inom SVBF, en bild som i viss utsträckning går igen i de övriga 
intervjuerna. Å ena sidan framställs jämställdhet som en ”självklarhet”: jämställdhet är inte ett 
problem eller något ”vi särskilt håller på och jobbar med”. Å andra sidan ses 
jämställdhetsarbetet som mycket ambitiöst, ständigt pågående och organiserat: ”Vi har lagt en 
strategi för hur vi ser på jämställdhetsfrågorna, vi är väldigt noga med att jobba efter det”.  

I ljuset av intervjuavsnitten ovan – som ju manifesterar en dominerande hållning i förbundet 
eftersom samtliga intervjupersoner resonerar på liknande sätt – kan man fråga sig: Riskerar 
inte avproblematiserandet eller nedtonandet av jämställdhetsfrågorna som blir synligt i 
avsnitten att sätta käppar i hjulet för fortsatta framsteg för SVBF på jämställdhetsområdet? 
Om den dominerande uppfattningen i förbundet är att det inte existerar någon 
jämställdhetsproblematik – om ledande representanter för SVBF uppfattar förbundet som 
”Sveriges mest jämställda förbund” och ”bäst i klassen” på jämställdhet, eller ser jämställdhet 
som en ”självklarhet” – riskerar inte det att urholka och undergräva en fortsatt framgångsrik 
jämställdhetsutveckling inom förbundet? Avsaknaden av jämställdhetsambitioner i SVBF:s 
idrottslyftsarbete kan kanske förstås som en naturlig förlängning av det här 
avproblematiserandet? När den rådande uppfattningen är att det inte existerar några mer 
avancerade jämställdhetsproblem faller det sig naturligt att ge jämställdhetsfrågorna en mer 
undanskymd plats i idrottslyftsarbetet.  

I våra ögon har en del intervjupersoner har entydiga uppfattningar om frågor som kan 
betraktas som ganska mångfacetterade och komplicerade. Även om SVBF har visat höga 
ambitioner och varit framgångsrika inom just jämställdhetsområdet, skulle kanske en något 
mer självkritisk hållning vara fruktbar? För hur mäter man jämställdhet? Ofta finns 
visserligen officiella, centralt formulerade, definitioner av begreppet att tillgå – RF:s tolkning 
av jämställdhet avspeglas ju t.ex. tydligt i SVBF:s jämställdhetsplan från 2009. Men är inte 
jämställdhetsområdet ganska komplext när det kommer till kritan? Jämställdhetsfrågorna 
rymmer ju flera olika dimensioner på en och samma gång (representationsbetingade, 
organisatoriska och ekonomiska dimensioner såväl som sociala, kulturella och 
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identitetsrelaterade). Och dessutom kan jämställdhet betyda olika saker i olika sammanhang. I 
intervjuavsnitten ovan ser vi t.ex. hur förbundsrepresentanternas tolkningar av jämställdhet 
skiljer sig åt. Den första intervjupersonen kopplar spontant samman jämställdhet med att 
arbeta för jämn könsfördelning i olika styrelsesammanhang. För den andra 
förbundsrepresentanten handlar jämställdhet istället om jämställd representation i 
valberedningar, om domarutbildningar för kvinnor och om en strävan efter att rekrytera fler 
kvinnliga spelare. Den tredje intervjupersonen associerar jämställdhet till en könsrättvis 
fördelning av prispengar och tv-tid. Den fjärde förbundsrepresentanten tycker i sin tur att 
jämställdhet handlar om sociala eller kulturella dimensioner, om människosyn och 
verksamhetskultur samt om bemötande och respekt snarare än om instrumentella och 
materiella (representationsorienterade och ekonomiska) aspekter. När 
förbundsrepresentanterna hävdar att volleybollsporten är jämställd och att det inte existerar 
några jämställdhetsproblem så sker detta alltså delvis utifrån olika horisonter: de har olika 
grundförståelser av vad jämställdhet är och bör vara. 

I ljuset av resonemangen ovan blir avgörande frågor för SVBF: Hur ska SVBF hantera och 
förhålla sig till den mångsidighet som jämställdhetsfrågorna rymmer? Vilken grundförståelse 
av jämställdhet vill SVBF ta avstamp i och införliva i sin verksamhet? Vilka dimensioner av 
jämställdhet står i fokus när ”allt arbete ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv”? 

Har då inte volleybollförbundets representanter rätt när de lyfter fram svensk volleyboll som 
föregångare i jämställdhetsfrågorna? Är inte volleyboll en i huvudsak jämställd idrott? Ja, vår 
huvuduppgift här är inte att slå fast hur det förhåller sig med jämställdheten inom svensk 
volleyboll i stort, den frågan har vi inte haft för ögonen i vårt uppföljningsarbete. Däremot 
kan vi, med inspiration hämtad från den jämställdhetsrelaterade idrottsforskningen och med 
avstamp i vårt insamlade material, bidra med några funderingar. Mot bakgrund av 
förbundsrepresentanternas syn på jämställdhet som ”inget problem” är det, menar vi, befogat 
att resa vissa tvivel både vad gäller den relativt låga andelen kvinnor på högre poster och 
positioner i förbundet (på central och regional, såväl som på lokal nivå) samt vad gäller de 
låga andelarna kvinnliga ledare, tränare och domare inom sporten. Dessutom kan kanske 
kvoten unga aktiva killar och män inom volleybollen, uppskattningsvis 25 procent (SVBF, 
2011), betraktas som relativt låg. Noterbart här är att ”killfrågan” inte lyfts fram som en 
prioriterad jämställdhetsfråga på förbundsnivå. I de besökta föreningarna ses killfrågan 
däremot som en av de viktigaste jämställdhetsfrågorna (mer om detta senare). Hur ska den 
skeva könsfördelningen förstås? Är den problematisk?  

Under uppföljningsarbetets gång har vi träffat i huvudsak män: tio män och två kvinnor har 
intervjuats. Är snedfördelningen en slump eller kan den betraktas som ett tecken på eventuella 
könsrelaterade skevheter i SVBF:s verksamhet? Hur det än ligger till med den saken, så är det 
framför allt mäns röster som får göra sig hörda. Vi upptäckte vidare att målen kring 
jämställdhet och jämlikhet försvann i SVBF:s information kring Idrottslyftet på förbundets 
hemsida i samband med att inriktningen för år tre presenterades. 

Ytterligare en notering vi gör i relation till SVBF:s jämställdhetsarbete är att det saknas ett 
systematiskt bruk av mer kvalitativa jämställdhetsansatser, ansatser som syftar till att utmana 
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traditionella könsmönster och könsstereotypier. Jämställdhetsarbetet blir i stor utsträckning 
sifferorienterat och ekonomiskt till sin karaktär – det koncentreras i första hand kring att 
”räkna huvuden” (andelar män och kvinnor) och pengar – och ges sällan sociala och kulturella 
innebörder. Målsättningen med ett identitetsorienterat normkritiskt arbete är bl.a. att i någon 
mån vidga gränserna för hur killar och tjejer, män och kvinnor, ”får” vara i det aktuella 
sammanhanget. Kanske finns en utvecklingspotential för SVBF just här, när det gäller att 
utmana traditionella föreställningar om könen? 

Från jämställdhet till jämlikhet. Hur har SVBF:s idrottslyftsarbete genomsyrats av ett 
jämlikhetstänkande? Vad handlar jämlikhet om i svensk volleyboll? Vad handlar det inte om? 
Vi börjar med de två senare frågorna. En formulering från SVBF:s utvecklingsplan (2007) ger 
en första övergripande bild av hur jämlikhet definieras i förbundet: 

Volleyboll ska vara tillgänglig för alla, oavsett etnicitet, ålder, religion, kön, sexuell läggning, 
fysisk förmåga, social bakgrund […]. Vi vill att så många som möjligt ska ges tillfälle att ta del 
av volleybollen oavsett om man vill tävla, motionera, leda, döma eller titta på. (SVBF:s 
Utvecklingsplan för Idrottslyftet, SVBF 2007) 

När förbundsrepresentanterna talar om jämlikhet gör de det delvis i samma anda som i den här 
passagen, men jämlikhetsfrågorna tycks inte ha en helt självskriven eller naturlig plats i 
förbundet. Frågorna dyker sällan upp av sig själva i intervjuerna. När de väl ”kommer upp” 
avhandlas de en aning pliktskyldigt. När förbundsrepresentanterna får chansen att stanna upp 
och tänka ett extra varv kring vad jämlikhet handlar om inom svensk volleyboll 
utkristalliserar sig dock ett par teman. 

• Volleybollsporten ska vara öppen för alla: ”Alla som vill ska få vara med och ha 
samma möjligheter att spela.” Det här kan t.ex. handla om att uppfinna, marknadsföra 
och etablera lättillgängliga och inkluderande spel- och tävlingsformer (Kidsvolley- 
satsningen är ett bra exempel).  

• När förbundsrepresentanterna får bestämma handlar jämlikhet även om 
”handikappfrågan”: Hur inkluderande och välkomnande bör volleybollen vara när det 
kommer till funktionshindrades spelande – har förbundet några skyldigheter här eller 
bör allt ansvar ligga hos Svenska Handikappidrottsförbundet? 

• Jämlikhet handlar också, i viss utsträckning, om mångfaldsfrågor eller 
integrationsfrågor: Hur ska SVBF nå fler ”nysvenskar”? Varför når inte SVBF fler 
”nysvenskar”?  

Något som saknas i förbundsrepresentanternas jämlikhetsresonemang är klassrelaterade idéer 
och perspektiv. Är vissa socialgrupper – människor från vissa samhällsskikt, yrkesgrupper 
eller med en viss utbildningsgrad – underrepresenterade inom volleybollen? Om så är fallet, 
varför? Hur är det med den s.k. ”toppningsfrågan” inom svensk volleyboll– skulle den kunna 
betraktas som en jämlikhetsfråga? Finns det en toppningsproblematik inom svensk volleyboll, 
trots de delvis inbyggda ”anti-toppningsmekanismerna” (vi tänker på roteringssystemet)? 
Ytterligare frågor som, menar vi, skulle kunna sorteras in i jämlikhetsfacket men som inte 
lyfts fram eller uppmärksammas i intervjuerna är hbt- frågorna. Erbjuder svensk volleyboll 
och beachvolley en välkomnande och inkluderande atmosfär för hbt- personer? 
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Det går att se likheter mellan SVBF:s relation till jämlikhetsfrågorna och SVBF:s relation till 
jämställdhetsfrågorna: i anslutning till jämlikhetsfrågorna har förbundsrepresentanterna 
spontant, precis som i fallet med jämställdhetsfrågorna, svårt att definiera eller ringa in 
eventuella jämlikhetsproblem i en mer konkret mening. Även om det går att hitta tydliga 
formuleringar i olika dokument, och även om enskilda intervjupersoner ger uttryck för 
genomtänkta jämlikhetsresonemang, tycks det inte finnas någon gemensam eller enhetlig 
förståelse av vad ett jämlikhetsperspektiv står för och ska stå för inom ramen för SVBF:s 
verksamhet. Det finns ingen enhetlig uppfattning om vilka jämlikhetsproblemen är och det 
finns ingen gemensam färdigförhandlad jämlikhetsstrategi. Jämlikhetsidéerna tycks i någon 
mån få stå tillbaka för såväl jämställdhetsidéerna som idéerna om att öppna dörrarna för fler. 
Om SVBF vill och ska bedriva ett aktivt jämlikhetsarbete kan man kanske, precis som i fallet 
med jämställdhetsfrågorna, börja med att fördjupa sig i och ringa in vad man i så fall, mer 
exakt, tycker sig behöva arbeta med och varför? 

Idrotten	  vill	  
Idrotten vill är ett känt begrepp bland intervjupersonerna på SVBF. Hur det är känt varierar 
emellertid något bland de intervjuade personerna. Vi låter några förbundsrepresentanter tala: 

SF: Ja, men Idrotten vill har vi jobbat mycket med. 

F: Hur då? 

SF: Alltså, vi har tagit med den i våra referensgrupper och i diskussionerna med [handläggaren]: 
”uppfyller det här Idrotten vill?” ”Ligger det i fas med det?” och så där. Men vi har inte gått ut i 
föreningarna och sagt ”det här vill Idrotten vill”, eller ”det här står i Idrotten vill”, det har vi inte 
gjort. 

 

Jag tror många gånger det är så här med de här dokumenten, att de lever den dagen man läser 
dem eller i anslutning till att det är något större möte […] och det blir en diskussion om det. 

En av intervjupersonerna framhåller betydelsen av att vara mitt i ett visionsarbete. Då blir 
kopplingen till idrottens mer övergripande idéprogram tydligare: 

… hos oss är det ju jättelevande eftersom vi är inne i ett visionsarbete just nu och liksom aktivt 
bearbetar sådana här frågeställningar som ”vår egen värdegrund, hur vill vi att den ska se ut nu 
då?” […] Så … svaret på din fråga är, ja, Idrotten vill är väldigt levande för vi jämför oss med 
den och konstaterar att ”ja, det här delar vi”, ”det ligger i botten för vårt eget tänk” och sedan 
tänker vi utveckla våra särarter, så att säga, vi tänker utveckla volleybollkaraktären i våra egna 
styrdokument. 

Helt klart är alltså att Idrotten vill är känd och använd, åtminstone i det visionära arbetet på 
förbundet. Samtidigt finns det hos några av intervjupersonerna en intressant spänning mellan 
att arbeta med Idrotten vill och att arbeta med annat. De två följande citaten utgör svar på 
frågan om Idrotten vill är ett levande dokument inom volleybollen: 
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… jag tycker man ska vara medveten om att, med oss ideellt arbetande människor […] man 
måste ha respekt för att det finns begränsad tid […] vi måste ta hand om det vi så att säga i 
första hand är satta att sköta. 

… det känns som att ”vi gör rätt nu”, vi är på väg att snurra in i en ny vision, in i nya idéer så vi 
inte fastnar i våra gamla styrdokument. Men det hamnar ju liksom i att, när det är som värst då, 
då går du liksom inte en tränarkurs och lär dig teknik, utan då är hela kursen full av att ”nu ska 
vi ha lite Idrotten vill-info” och vi ska köra lite kost, och så ska vi köra lite anti-doping … och 
så ska vi köra lite anti-droger, och … så ska vi väl ta lite jämställdhet också för säkerhets skull.” 
Så liksom … ”jag åkte på kurs här, men dom pratade om precis allt utom hur man lirar 
fingerslag”, alltså där hamnar du ju om du, in absurdum tycker att ”de här väldigt viktiga 
styrdokumenten måste vi medvetandegöra hela befolkningen om” […] Och då blir man ju 
liksom styrdokument-struktur-fascist … 

Den första av de två citerade personerna verkar göra skillnad mellan värdegrundsarbete 
(vilket vi tror att arbetet med Idrotten vill handlar om) och sådant man inom idrottsrörelsen ”i 
första hand är satta att sköta”. Denna spänning mellan värdegrundsarbete (som är något 
extraordinärt) och "det normala", volleybollteknik och fingerslag, märks även i det andra 
citatet. I volleyboll, liksom i flera andra idrotter, ter sig värdegrundfrågor vara relativt 
oproblematiska, något som man sällan befattar sig med (om det inte är stora förändringar 
avseende verksamhetsinriktning och mål på gång). Vid några tillfällen framhåller man att "det 
kan bli för mycket" av den här typen av frågor. 

Idrottslyftets	  administration	  
Medlen inom Idrottslyftet är uppdelade i tre delar, förbundsutveckling, verksamhetsutveckling 
och föreningsutveckling. Inom volleybollförbundet har förbundsutvecklingsmedlen i hög 
utsträckning använts till att utveckla och förändra distriktsorganisationen i förbundet. Så här 
säger en av de intervjuade: 

Det kom en motion till årsmötet [...] om att vi skulle förändra SDF-organisationen, som inte 
funkade, [...] och så kom det dessutom pengar så att vi kunde förverkliga det, så att säga, i 
snabbare takt. Så ekonomin ser ut ungefär så, tre delar ... en som vi administrerar upp, en som vi 
använder till att utveckla ... eller huvudsakliga kraften har vi ju satsat på att utveckla distrikten. 

Parallellt med utvecklingen av distrikten har även en satsning på en utveckling av det 
nationella förbundet skett. Ny personal har anställts för att arbeta med denna utveckling. I det 
följande citatet reflekterar en av förbundsrepresentanterna över problematiken kring just 
skillnaden mellan att ha anställd personal (som på ett förbund och i stora föreningar) och i en 
förening utan anställd personal: 

... där man har anställd personal, där kan den anställda personalen sitta och klura ut: "ja, hur fan 
ska vi göra nu?", "nu när det finns de här stora resurserna kan vi göra de här fina projekten", 
men så är det ju inte i volleyboll, för där hinner man ju knappt med vardagen ... 

En annan förbundsrepresentant fyller i med ett exempel: 

... okej: "här har vi identifierat ett par föräldrar som skulle behöva en liten utbildning för barn- 
och ungdomsverksamhet", då blir det ganska knöligt för den föreningen att ta sig igenom hela 
administrationen för att få loss 5000 spänn till att utbilda tre föräldrar. Då ska man in med sin 
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verksamhetsberättelse och man ska skriva på en överenskommelse om att man blir 
återbetalningsskyldig om man inte gör rätt, bla, bla, bla ... det är rätt många steg där för rätt lite 
pengar och det här kan nog uppfattas som ganska knöligt. Det blir naturligare om man söker 100 
000 kronor, då kanske det är lite pappersarbete också. 

Denne intervjuperson avlutar med att konstatera att ”Idrottslyftet är en sådan här oerhört 
svensk konstruktion med onödigt mycket byråkrati.” Dessa speciella villkor, att små 
föreningar har begränsade personella (och delvis också kunskapsmässiga) resurser, har 
medfört att förbundet styrt idrottslyftssatsningen mer mot fasta "paket". Framför allt betonas 
ett "rekryteringspaket" som har använts för att förstärka små föreningar, för att starta upp ny 
verksamhet i vilande föreningar eller för att starta nya volleybollföreningar. Dessa paket ses 
också som konkreta kriterier för hur projektansökningar bedöms, vilket illustreras med 
nedanstående citat (där även andra paketsatsningar redovisas): 

F: Finns det några precisa kriterier ni utgått ifrån när ni behandlat ansökningarna? [...] 

SF: Ja, här har vi kriterierna (visar på sin handdator): volleybollspecifik utbildning, rekrytering i 
skolan, specialinriktade tränarkurser för blivande idrottslärare, certifiering av våra föreningar – 
där har vi en process ihop med SISU som vi jobbat mycket med - och sedan har vi 
lägerverksamhet för att behålla spelarna längre, både Beach time camp och Volley time [...] och 
sedan har vi speciella startpaket för nya föreningar: när man startar en ny förening får man ta del 
av ett startpaket, man får hjälp med hur man startar upp, bollar och så vidare, men också hur 
man skriver stadgar och så vidare, och också hjälp och stöd om man ska starta en 
rekryteringskampanj eller så. 

Formuleringsarenans betoning på jämställdhet, jämlikhet och Idrotten vill kommer inte till 
uttryck som konkreta kriterier på transformeringsarenan när projekt ska bedömas och medel 
fördelas. Eller som en annan förbundsrepresentant uttrycker det: "Inom Handslaget så fanns 
det ju fem eller sex kriterier, inom Idrottslyftet är det ju bara två, det vill säga att fler ska spela 
volleyboll och att de som spelar volleyboll ska spela längre, det är de två kriterier som finns, i 
föreningsdelen." 

Ett särskilt volleybollspecifikt tema som går igen hos flera av de intervjuade 
förbundsrepresentanterna handlar om det ärliga uppsåtet från föreningar med, åtminstone i 
intervjupersonernas tycke, orealistiska ansökningar. 

Om man säger att en förening vill göra stor skillnad, underverk, "nu ska vi popularisera 
volleyboll här", "oj, vad många ungar som ska börjar spela volleyboll genom insatser i skolan 
eller i några andra miljöer", ja, då kan man ju kontrollfråga: "ja, okej, hur ser det ut i era 
måldokument?", "hur många träningsgrupper vill ni ha i den här föreningen?" Och när det där 
haltar brukar vi slå in bromsen. 

En av intervjupersonerna talar också om att "behålla pengarna [idrottslyftsmedlen] som 
gisslan ... all utbildning, de får pengarna efteråt". Denna omsorg om att pengarna ska 
användas på rätt sätt kan kopplas till en viss skepsis mot att det finns föreningar i förbundet 
som, i förbundsrepresentanternas ögon, fungerar mer som en kommersiell verksamhet än som 
en förening. 
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... sedan har jag även fått rollen mot ett par föreningar - eller en förening egentligen - att gå in 
och säga: "stopp, var en förening först, innan ni får medel", för de har fått väldigt mycket medel 
och så har vi upptäckt att de inte har någon riktigt fungerande styrelse, utan att de är mer av ett 
aktiebolag som driver en hall, och då har jag fått rollen att gå in och säga "stopp, sätt inte fart på 
något mer. Var en förening!" 

Oron för att pengarna inte ska användas på rätt sätt kan också kopplas till en oro för att 
idrottslyftsmedlen i allt för stor utsträckning ska gå till försörjning av utländska spelare i de 
svenska elitlagen. 

... det man varit rädd för [...] det är ju alltså att framför allt elitföreningarna som har 
internationella spelare, att de ska se det som en försörjningsmöjlighet. 

Dessa funderingar till trots kan volleybollförbundets idrottslyftssatsning sägas präglas av 
flexibilitet (löpande möjlighet för föreningarna att söka pengar) och kommunikation (mellan 
förening och förbund kring hur satsningen bör vinklas), även om det i viss utsträckning verkar 
ha varit svårt för förbundet att nå ut brett till landets volleybollföreningar. Satsningarna på att 
rekrytera och behålla barn och ungdomar i verksamheten märks bland de kriterier som 
används i samband med bedömning av projekt och tilldelning av medel, men inte 
jämställdhet, jämlikhet och andra värdegrundsfrågor i samma utsträckning. 

Realiseringsarenan	  

Fler	  och	  mer	  –	  vad	  innebär	  det?	  
Frågan som nu ska belysas handlar om vad Idrottslyftets övergripande intentioner, att öppna 
dörrarna för fler och att utveckla verksamheten så att fler väljer att idrotta längre, innebär för 
de volleybollföreningar vi har besökt. I en förening har de främst använt idrottslyftsmedel till 
tränarutbildning. De har många tränare i klubben och dessa har de kunnat skicka på så kallade 
steg-utbildningar som genomförts i förbundets regi. Tack vara stödet har de kunnat utbilda ett 
tiotal tränare per år i flera års tid. För några år sedan fick en föreningsledare emellertid en 
annan idé om vad de skulle söka medel för:  

Jag fick en idé… vi har ju utomhusbanor … och jag tyckte att vi kan ju söka för 
sommarverksamhet där, och ha en kille på plats som kunde ta hand om ungdomar och rekrytera 
nya ungdomar och så vidare. Och nu har vi haft sommarverksamhet där i fyra år som vi har fått 
en slant till.  

Ovanstående beskrivning är ganska signifikativ för hur det kan gå till. Någon person i 
föreningen får en idé som, i volleybollens fall, ofta har att göra med rekrytering. Denna idé 
vinner gehör av förbundet och den resulterar inte sällan i någon form av rekrytering eller 
uppsökande verksamhet. Som nämndes i inledningen av rapporten är det en mängd olika 
saker, så kallade ramfaktorer, som påverkar vad som blir innebörden i Idrottslyftet när 
satsningen ska realiseras i olika förbund och föreningar. I volleybollens fall, kanske särskilt 
inom beachvolleyboll, handlar det till stor del, vilket vi beskrev på transformeringsarenan, om 
att rekrytera fler då sporten är relativt liten i Sverige. Eftersom ungdomar inte sällan börjar 
lite senare i volleyboll än i andra bollidrotter, är det inte lika angeläget att få dem att vilja 
hålla på längre – de har ju precis börjat. En föreningsrepresentant berättar: 
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Alltså, vi går inte ut och jobbar aktivt för att få in yngre ungdomar, de börjar med att spela 
handboll och fotboll och de etablerade sporterna. Och sen kommer de till oss i högstadiet när de 
slutat … eller blivit utslagna … det beror på hur man ser det.  

Ovanstående ledare fick också en idé, en idé som i de etablerade sporter han talar om kanske 
inte är så unik, men som i beachvolleybollens fall är mer ovanlig, nämligen att hitta någon 
som kan informera om sporten redan på mellanstadiet och också hålla i lägerverksamhet och 
turneringar. Målet är att rekrytera yngre barn. Att ’hitta någon’ innebär i det här fallet att 
anställa en person som kan hålla i nämnda aktiviteter. Huruvida det är möjligt att anställa en 
person för idrottslyftmedel verkar inte vara helt enkelt att reda ut och föreningsledaren för ett 
resonemang runt vari skillnaden egentligen ligger mellan att ha någon anställd, som de först 
inte fick medel för, och att arvodera en ledare per timme som gör samma jobb som den 
anställde.  

Föreningsledaren förklarar att inom volleybollen är den pyramid som i många andra idrotter 
består av en bred bas med yngre barn och en smalare topp med äldre spelare istället den 
omvända. Gymnasieungdomar utgör merparten av spelarna, men med hjälp av 
idrottslyftsmedel har ledaren lyckats förändra det så att, som han uttrycker det, ”pyramiden är 
ingen pyramid nu, den ser ut som en kvadrat ungefär”. Sammantaget har föreningen nått ut till 
mellan 150 och 200 barn på mellanstadiet. 

I en annan förening har man tagit hjälp av klubbens A-lagsspelare (på herrsidan får man 
förmoda, även om det inte nämns explicit) som har gått ut i skolor och hållit i lektioner för att 
propagera för volleyboll. En ledare berättar: 

Jag vet att vi haft elitspelare ute … och de har ju någon schemalagd volleybollektion, och de 
flesta lärarna har ju inte typ koll på volleyboll, och då har vi erbjudit … att elitspelare tar hand 
om volleybollektioner, och det måste ju vara jättekul för eleverna, för de [spelarna] är ju två 
meter långa och nästan proffs och de kommer dit och visar volleyboll… så det är ju jättehäftigt! 

På frågan om hur man egentligen ska gå till väga för att få fler att börja svarar en ledare att det 
i mångt och mycket handlar om att göra volleybollen synlig: ”vi gör allt för att synas, vi 
informerar, vi är i skolorna, på beachen, vi har läger, vi ordnar prova-på-dagar”. Den bärande 
tanken är att exponering leder till rekrytering. Relativt sällan i intervjuerna (i volleyboll såväl 
som i de andra idrotterna) förs något mer djuplodat resonemang om hur det egentligen är 
möjligt att rekrytera nya grupper av barn och ungdomar eller huruvida det räcker med att 
exponera dem för idrotten ifråga för att dörrarna ska öppnas.  

Att Idrottslyftet används till att utveckla den egna idrotten – och att de övergripande 
intentionerna kommer med på köpet men inte är huvudmålet – framkommer även i 
föreningsintervjuerna. En ledare är mycket tydlig med att de inte är intresserade av att göra 
något som inte passar in i den egna föreningens verksamhet och att de aldrig skulle anpassa 
sig till ”vad SVBF vill eller vad staten vill” utan de har sina egna tankar, de ”går inte i några 
led för att någon däruppe säger att det ska se ut på ett visst sätt”. Att föreningen är en 
självständig enhet råder det ingen tvekan om. Det verkar dock sällan vara så att det finns 
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några motstridiga viljor om vad som ska åstadkommas och nämnde ledare betonar också att 
när föreningen berättade vad de ville göra, så var det inga problem. Deras idéer stämde väl 
överens med de övergripande idéerna.   

Hur är det då med tillgängligheten inom de volleybollföreningar vi besökt? Är dörrarna 
öppna? På frågan: ”Vad skulle du säga att idrottslyftssatsningen syftar till i er förening, vad 
vill ni åstadkomma?” svarar en ledare som följer:  

Sprida vår förening, få den att synas och utvecklas och bli så bra som möjligt. Vi har ju väldigt 
stor konkurrens mellan idrotterna i vår stad, ja konkurrensen om de ungdomar som finns är ju 
stenhård.  

Enligt ovanstående ledare verkar det inte vara något problem att få ungdomar att börja idrotta 
eller att idrottens dörrar inte skulle vara tillräckligt öppna. Tvärtom är det så många idrotter 
vars dörrar står på vid gavel, att de ungdomar som finns på orten inte riktigt räcker till. Flera 
är inne på samma idé och i de sammanhang som volleybolledarna ingår är dörren redan 
vidöppen, vilket åskådliggörs av nedanstående ledares resonemang runt målformuleringen att 
”öppna dörrarna för fler”: 

Det är en konstig slogan helt enkelt, för det har ju aldrig varit så att dörrarna har varit stängda 
för nå’n. Vi har aldrig sagt att ”du får komma in, men inte du”. Det hade varit mycket mer 
slagkraftigt om vi inte hade haft plats för några... men i vår värld har dörrarna alltid varit öppna. 

Samtidigt så framkommer i samtalet med en föreningsrepresentant att man funderar över 
varför volleybollen är ”så svensk”, varför det inte finns fler med invandrarbakgrund som 
spelar när volleyboll är en världssport. Det borde finnas många nya svenskar som har 
erfarenhet av volleyboll från sina födelseländer, och var är de? Eller som en ledare frågade sig 
något självkritiskt: ”Var är alla iranier och irakier som är uppvuxna med volleyboll? Vilken 
förening är de med i?” Hon har verkligen funderat över vad det är i volleybollen som gör att 
sporten inte lockar fler invandrare: ”de finns ju i basket”, konstaterar hon, ”men varför finns 
de inte hos oss?”  

Andra ledare återkommer också till att volleyboll är en mycket ”svensk” idrott och att man 
inte i högre grad riktat in sig på att ändra det förhållandet har säkert flera orsaker. I en intervju 
med en föreningsledare framkommer att ledaren ifråga inte förstår varför man ska ha med en 
större mångfald i heterogena idrotter. Han ställer sig undrande till varför man ska verka för att 
få fler flickor att spela ishockey, till exempel. ”Varför ska det blir fler tjejer där? Varför ska 
fler killar behöva åka konståkning (vår kursivering)? Alltså, jag ser inte problemet riktigt … 
varför kan inte alla få göra det de vill göra?” Han menar att man tvingar fram en verksamhet 
som det ”egentligen inte finns behov av”. Han har heller aldrig förstått: 

Varför ska vi bygga ishallar till invandrare när de inte är intresserade av att åka skridskor? […] 
Ska vi köpa skridskor, klubba och hjälm åt dom också eller? […] Alltså de vill ju spela fotboll 
eller basket… ja, men låt dem göra det då. 
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Han återkommer gång på gång till att han inte har förstått varför man ska ”konstruera saker 
för att få lika många som håller på med olika idrotter”. Med hans sätt att resonera beror den 
sociala stratifiering som finns i många idrotter på att olika sociala grupper, det kan vara tjejer 
eller invandrare, ”ändå inte vill” utöva idrotten ifråga. Dörrarna är öppna men av någon 
anledning (som idrotten inte rår på) har de ingen lust att gå in genom den öppna dörren (och 
det är inget man kan eller ska försöka göra något åt). Att deltagande på något sätt kan vara 
förknippade med de villkor som råder i en idrott eller en förening och som kan göra att dörren 
inte känns särskilt öppen, är inte något som denne ledare har funderat över. Tvärtom, han 
förstår inte poängen med att rekrytera ”de som ändå inte vill”. 

Att man i volleyboll främst riktar in sig på att öppna dörrar, alltså på att rekrytera nya barn 
och ungdomar har nämnts vid flera tillfällen. Det har att göra med att det är expansion som 
främst är volleybollförbundets mål, men kan det också ha att göra med att det är lättare att nå 
fler än att utveckla nya verksamhetsformer som får fler att ha kvar intresset längre? Flera 
ledare ger uttryck för att de inte riktig vet hur de ska gå till väga för att få fler att idrotta 
längre. I en förening som jobbat aktivt med att vara ute i skolorna för att rekrytera 
mellanstadiebarn och fått många nya som börjat spela, märkte de emellertid att många 
försvann ganska snart. De blev därför tvungna att tänka om: 

Så, för att inte så många skulle försvinna, så hade jag mer tid med grupperna, både som tränare 
och för att ge information och prata med föräldrarna och också för att prata med ungdomarna så 
att allt var bra liksom. Och det gjorde ett jättelyft! 

I ovanstående citat blir det tydligt att en till synes enkel åtgärd, att lägga lite mer tid på att 
vara med ungdomar och att prata med dem, gjorde stor skillnad för ungdomarnas vilja att 
stanna kvar i föreningen. Ledaren själv menar att det gav barnen och ungdomarna en bättre 
känsla för klubben och att de kände sig mer hemma då de kom till träningen. 

Avslutningsvis vill vi också lyfta fram att även om det inte alltid är så lätt att utröna vad 
Idrottslyftet har inneburit i mer konkreta termer, är föreningsledarna ense om att stödet är 
viktigt och att det gör skillnad. Det är många saker de har kunnat göra tack vara Idrottslyftet, 
som inte hade varit möjliga annars. Framför allt menar flera ledare att det har blivit högre 
kvalité på de aktiviteter man kunnat genomföra, till exempel är ledarna bättre utbildade och 
föreningen bedriver en mer genomtänkt verksamhet. Samtidigt är det ofta ideella ledare vi har 
att göra med och de har begränsade möjligheter att uppfylla alla stolta mål. De har helt enkelt 
inte den kunskap som krävs, men de gör så gott de kan. På frågan om de skulle gjort något 
annorlunda om de fick chansen att göra om jobbet, svarar en ledare: 

Jag hade velat utveckla en strategi tidigare. Vi kom ju in och skulle göra ett jobb vi aldrig gjort 
förut. […] Det hade kunnat gå ännu bättre om man vetat vad det är man ska göra egentligen. 
Hur ska man få dem att stanna kvar, vad är viktigt liksom? Sen så saknar jag utbildning, både 
tränarutbildning och annan utbildning. 
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De övergripande målen med Idrottslyftet formuleras på en professionella arena, men målen 
ska sedan realiseras på en icke-professionell arena där andra villkor råder, vilket blir tydligt i 
ovanstående ledares berättelse om hur det har gått att arbeta med att få fler att stanna kvar. 

Jämställdhet	  och	  jämlikhet	  
I den här delen av rapporten riktas vår uppmärksamhet mot realiseringsarenan inom 
volleybollen och det (eventuella) genomslag Idrottslyftets mer övergripande jämställdhets- 
och jämlikhetsdirektiv fått där. Nyckelfrågan är även här: Vad innebär det att utgå från ett 
jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i de verksamheter i föreningarna som är knutna till 
Idrottslyftet? 

Om vi till att börja med tittar på vad som hänt rent konkret i de föreningar som besökts kan vi 
konstatera att jämställdhets- och jämlikhetsfrågorna getts en undanskymd plats i 
föreningarnas idrottslyftsprojekt. Nästan inga projekt har uttryckligen handlat om jämställdhet 
eller jämlikhet. Det finns dock ett undantag. I ett fall har man sökt och fått idrottslyftspengar 
för att jämna ut den skeva könsfördelningen i den egna föreningen. Andelen killar och män 
har legat kring 30 procent och med målet att höja den siffran har en större 
killrekryteringsinsats genomförts. Insatsen bestod i att klubben gjorde ett stort postutskick till 
killar i kommunen i vilket de marknadsförde verksamheten. Satsningen har varit lyckad enligt 
representanter för föreningen. 

”Killfrågan” – snedfördelningen inom volleyboll och beachvolley mellan killar och tjejer – är 
en prioriterad fråga i samtliga föreningar vi besökt, möjligtvis med undantag för en förening. 
Vanliga frågor som dyker upp när ämnet kommer på tal är: ”Varför är det så få killar som 
spelar?” och ”hur får vi fler killar till föreningen?” Det flitiga uppmärksammandet av frågan 
på föreningsnivån är kanske extra intressant i ett avseende: Frågan tycks inte vara lika 
uppmärksammad eller ”brännande” på förbundsnivån. Vi återkommer till det här lite senare, 
men förbundet och föreningarna verkar inte vara i fas här. Det tycks inte finnas någon 
gemensam strategi för hur frågan ska förstås och hanteras.   

Vad säger då föreningsrepresentanterna om jämställdhet och jämlikhet? Till att börja med kan 
man se att jämställdhet och jämlikhet ofta flyter ihop och blir samma sak i föreningarna. ”Vad 
är vad?” tycks man undra. ”Jag ser ingen skillnad på jämställdhet och jämlikhet, hur tänker 
man då?”, säger t.ex. en föreningsledare.  

Om vi koncentrerar oss på jämlikhet en stund, översätts jämlikhet bl.a. i termer av att bygga 
upp och utforma en inkluderande och välkomnande klubbatmosfär. I en av de besökta 
föreningarna satsar man hårt på det här arbetet (och vår bild är att de varit framgångsrika i 
många avseenden). I föreningens verksamhetsplan står att läsa: ”Vi är mycket stolta över att 
vara en klubb där alla, oavsett ålder, kön, ambition, längd och IQ-kvot kan finna en plats. Vi 
känner också ett socialt ansvar för den vanliga [medborgaren], där vi känner en skyldighet att 
hjälpa till att bibehålla folkhälsan.” En intervjuperson beskriver klubbmiljön och klubbens 
inkluderings- och jämlikhetssträvanden så här: 

Jag har spelat fotboll i hela mitt liv och jag var väl en av de som inte blev petad […] men jag har 
ju sett väldigt många killar och tjejer som har åkt ur lag, de är inte välkomna där, ”nej, du är 
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tyvärr inte tillräckligt duktig”… […] de har ju aldrig skapat en plats för alla människor […] vi 
har ju skapat en plats för alla i den här klubben… […] oavsett vem du är så finns det en plats för 
dig någonstans, och vi ska jobba för att du ska hitta den. […] Vi satt på ett styrelsemöte och 
skrev ner lite mål […], var vill klubben nå? Och vi kom fram till att vi ville vara en breddklubb. 
[…] Oavsett om du är 48, 50 och vill börja spela […] eller 10, 11 och […] är ensam och inte 
hållit på med sport tidigare… du ska känna dig välkommen. 

Även i en av de andra föreningarna tycks jämlikhet i viss utsträckning förknippas med 
skapandet av en välkomnande och inkluderande klubbmiljö. I ett försök att beskriva klubbens 
vision skriver klubben t.ex. på sin hemsida, under rubriken ”Sveriges bästa 
volleybollförening”, att de vill ”erbjuda barn, ungdomar och vuxna möjlighet till: god social 
samvaro och fostran oavsett ålder och etnisk bakgrund; och klubbkänsla med mycket glädje, 
skratt och omsorg om varandra.” 

Utöver en allmän strävan efter att vara ”öppna för alla”, är det ingen annan av de föreningar 
inom volleyboll vi besökt som betonar en medvetenhet avseende människors olika sociala 
förutsättningar i förhållande till deltagande i volleybollverksamheter. 

Om vi rör oss över till jämställdhetsfrågorna kan vi konstatera att den relativa avsaknad av 
jämställdhetsfrågorna som märktes på förbundsnivå, också märks hos föreningarna. 
Jämställdhetsfrågorna är nästintill osynliga på föreningsnivån. I intervjuerna aktualiseras 
sällan jämställdhetsfrågorna av sig själva, och frågorna tycks inte heller vara närvarande i 
klubbvardagen. Det finns helt enkelt inga allvarligare jämställdhetsproblem menar man 
(möjligen med undantag för ”killfrågan” – vi kommer till den snart). 

När vi gör en djupdykning i intervjumaterialet och tittar närmare på hur 
föreningsrepresentanterna tolkar jämställdhet står det också klart att jämställdhet, med något 
undantag, betyder ungefär samma sak på föreningsnivån som på förbundsnivån. Jämställdhet 
översätts t.ex. i termer av: könsrättvis fördelning av resurser; material och träningstider; 
representation i styrelser; och i termer av könsfördelning vad gäller aktiva, tränare och ledare. 
En annan jämställdhetsfråga handlar om vilket elitlag klubben ska satsa på: dam- eller 
herrlaget?  

Precis som på förbundsnivå blir det emellertid samtidigt uppenbart att jämställdhet kan betyda 
olika saker i olika klubbar och för olika personer. Så här säger en föreningsrepresentant på 
temat jämställdhet:  

IF: [F]rågan är ju vad som menas med jämställt. 

F: Ja, vad menar du? Vad är jämställdhet för dig? 

IF: Jämställdhet är ju att alla får vara med och att killarna inte betyder mer än tjejerna eller 
tvärtom. Det är inte så att vi prioriterar våra kvinnliga deltagare mer än vad vi prioriterar 
manliga, utan det är exakt samma… […] uppifrån styrelsenivå ner till oss som arbetar. Jag satt 
själv som elitansvarig […] och där har vi alltid bara delat rakt av. Hälften till damerna och 
hälften till herrarna, oavsett om damerna är mycket bättre eller om herrarna är mycket bättre. 
[…] [D]et finns inga fördelar med träningstider beroende om man är man eller kvinna. 
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Denna intervjuperson ger uttryck för ett synsätt på jämställdhet som handlar om ”lika 
fördelning av resurser”. Personen undviker att rättfärdiga olika fördelning till kvinnor och 
män baserat på exempelvis prestationsnivå. Ambitionen är "hälften till damerna och hälften 
till herrarna". Vad betyder inte jämställdhet i föreningarna? Är det några frågor som skulle 
kunna vara eller bli jämställdhetsfrågor men som är osynliga i vårt material? Ja, något som 
precis som på förbundsnivå kanske kan ses som lite problematiskt och därmed utvecklingsbart 
i föreningarnas förhållningssätt till jämställdhet är att de ofta grundas i ett ganska traditionellt 
och stereotypt könstänkande. De problematiserande jämställdhetsidéerna och perspektiven 
saknas. I linje med hur jämställdhet översätts på förbundsnivå blir jämställdhet (när 
jämställdhet väl kommer upp) nästan uteslutande synonymt med ett ”räknande” 
förhållningssätt. De kulturella och sociala jämställdhetsdimensionerna – frågor om t.ex. 
föreningskultur, stereotypa könsmönster och identitet – är frånvarande i stor utsträckning 
(precis som på förbundsnivån). 

Men, vad menar vi egentligen med att de ”kvalitativa jämställdhetsidéerna” och de ”sociala 
och kulturella jämställdhetsdimensionerna” saknas? Vi ska försöka förklara med hjälp av ett 
par intervjuavsnitt hämtade från föreningsintervjuerna. Så här säger en föreningsordförande i 
en diskussion om relationen mellan könstillhörighet och rekrytering av nya medlemmar till 
volleyboll och beachvolley:  

IF: Framför allt är det flickor som söker [sig till beachvolley], ”det här vill vi börja med!” […]. 
Killar i den åldern (gymnasieåldern, vår kommentar) är ju fortfarande fotbollskillar … […] de 
är lite svårflirtade… tjejer är nog mer, ”ja, men det här vara kul”. 

F: Varför då? 

IF: ja, det tilltalar dem på något sätt… alltså, social sport… alltså det är ju så, det är en idrott där 
man inte har tacklingar och kroppskontakt egentligen. […] [M]an har en boll som man bollar 
mellan varandra och så går det ut på att man ska döda bollen på andra sidan, och det kanske 
tilltalar tjejgruppen mer – ingen kontaktsport… […] det är mer socialt på något sätt… det är 
kompisarna… det kanske inte spelar någon roll vad de gör, bara de gör något ihop… och 
volleyboll kanske är en sådan sport som gör att de ändå känner… det är mycket samspel mellan 
varandra, det är en ganska liten yta – planen – man är sex stycken på planen när man spelar, och 
alla är viktiga […] för att det ska fungera totalt sett […] och tjejer kanske känner att de vill bli 
bekräftade, […] sedda, känna att de är med och betyder något i ett lag… […] Sedan är det ju 
inte… spela fotboll idag, det är inte så jäkla kul… massa skit, lerhögar, man blir blöt… 
inomhusidrott – titta på innebandyns framgångar – det beror nog mycket på att det är mer 
bekvämt att springa inne än ute på grusvägar...  

I avsnittet förstås och förklaras tjejernas relation till beachvolley och volleyboll främst med att 
volleyboll är en ”social sport”. Intervjupersonen hävdar att lagspelsformen och samarbetet på 
den ”lilla ytan tilltalar tjejgruppen mer”. Han poängterar även vikten av att tjejerna får tillgång 
till kompisskapet och samvaron: ”Det kanske inte spelar så stor roll vad de gör, bara de gör 
något ihop, tjejer kanske känner att de vill bli bekräftade, sedda, känna att de är med och 
betyder något i ett lag”. Tjejernas positiva inställning till volleyboll förklaras även med att det 
inte är någon ”kontaktsport” – att man inte får ”tacklas”. Samtidigt menar den intervjuade att 
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det är ”bekvämare” att spela volleyboll än t.ex. fotboll och att det också kan ses som en 
eventuell förklaring till tjejernas volleybollintresse.  

Lite senare i samma intervju diskuteras killars och mäns underrepresentation i volleyboll. 
Många killar tycks välja bort volleybollen till förmån för andra idrotter. Varför då? Kan det 
förklaras med att volleyboll inte ses som tillräckligt macho (epitet som ”fjollsport” och 
”hänga tvätt” förekommer inom volleybollen, får vi höra)? Volleyboll och beachvolley 
presenteras och karakteriseras nu på ett helt annat sätt än i avsnittet ovan, trots att det är 
samma person som talar:  

F: Jag hörde att killarna tycker att, ”det är ingen machosport”… och att de inte är med p.g.a. 
det… 

IF: Nej, men alltså […] fördomar har vi ju hela tiden, runt våra sporter […] … alltså, de som 
tittar på matcher och aldrig sett volleyboll tidigare, och går ner och tittar på herrvolleybollen, de 
blir helt fascinerade, det är världens bästa sport att titta på… liten yta, häftig sport, … och […] 
de anfall, de attacker som görs, alltså det är enorm kraft som används för att kunna slå till en 
boll hårt… det är inga hockeyspelare som går in och vilar var trettionde sekund, här är det 
volleybollspelare som spelar på plan i två timmar, hela tiden, hoppar hela tiden… de är mer 
fysiska än kanske både fotbolls- och ishockeyspelare… inte så mycket mjölksyra då kanske, 
men det är mycket fysik, mycket hoppande, mycket spänst. 

Lägg märke till de skarpa kontrasterna i passagerna. I det nedre citatet betyder ”liten yta” 
något annat än tidigare, och volleybollen beskrivs med ord som ”häftig”, ”fascinerande”, 
”anfall”, ”attack” och ”fysisk”. Det är ”världens bästa sport att titta på”, det är en ”enorm 
kraft” som används i slagen och ”det är mycket hoppande” och ”mycket spänst”. Spelarna är 
kanske mer ”fysiska än både fotbolls- och ishockeyspelare”. Beroende på vilka spelare 
intervjupersonen har i åtanke, gestaltas volleyboll på mycket olika sätt. Hur kan man förstå de 
här skilda utsagorna? Handlar det om att vi lärt oss värdera och se olika egenskaper hos 
volleybollspelande tjejer respektive killar? 

Att man kollektivt, på ett ganska förenklat sätt, tillskriver tjejer och killar, kvinnor och män, 
olika generella egenskaper, behov, intressen och beteenden återkommer hos flera 
intervjupersoner. Bilden av idrottstjejer som icke-prestations- och -tävlingsinriktade och mer 
sociala, mer samvaro- och samarbetssökande, än killar tycks vara ganska djupt rotad i 
föreningarna. På samma gång beskrivs killarna som självständiga, effektiva och prestations- 
och tävlingsinriktade. Vi hämtar ett andra exempel från en annan föreningsrepresentant: 

IF: Det häftigaste som killar vet i volleyboll, det är… snabbt, det ska slås, det ska röras […] det 
här va… och det når du inte förrän du […]. Med lite tur kan faktiskt en sexåring [i fotboll] bli 
Zlatan dag två. Det kan man inte i volleyboll… […] det är en tekniskt svår sport vilket gör att 
du ska ha öga, hand, koordination innan du kan hoppa upp… och det här med styrka och 
alltihop […] det där häftiga som killarna kräver och tänder på, det kan du få från dag ett [inom 
fotbollen], det kan du inte få inom volleybollen […] många killar testar och blir besvikna. 

F: Så du menar att tjejerna inte förväntar sig att kunna göra så i samma utsträckning? 
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IF: Nej, nej, nej, det gör de inte […] de attraheras mer av att det är en gruppdynamik, de jobbar 
ihop… alltså tjejer är mycket mer sociala. Killarna är lite mer ego tror jag, […] de ska vara i 
mitten och vara stjärnor och så. Tjejerna är mer attraherade av gruppen och samarbete och jobba 
ihop och så. […] killarna är mycket mer tävlingsinriktade. 

Ytterligare ett exempel (från en tredje förening): 

F: Hur ser det ut inom volleyboll […] är det lika många flickor som pojkar? 

IF: Nej, det är en övervägande del flickor. […] Det är väl för att, jag vet inte, jag kanske har 
fördomar själv, men det är inga tacklingar […], och så är det en sport där både stjärnor och 
mindre begåvade kan blandas utan att man sticker ut för mycket. […] Och sen är det väl… min 
bedömning är att det är en social sport vilket tilltalar tjejer. Det är en lagsport, social, det är 
mycket tid för att prata med varandra. Det passar dem ganska bra.  

De generaliserande och kanske något stereotypa synsätt på killar och tjejer och deras 
volleyboll- och beachvolleyspelande som är närvarande i föreningarna går även att finna på 
förbundsnivån. Vi återvänder dit för ett kort ögonblick. Så här formulerar sig en 
förbundsrepresentant: 

[J]ag har ju själv tränat både killar och tjejer i alla åldrar, och jag tror att man måste 
medvetandegöra om att det är skillnad på att träna tjejer och killar. […] Jag kan ju ta ett roligt 
exempel från min egen tränarkarriär… Jag tränade killar […] 15- 16 år då… och så skulle jag 
driva med dem en dag: ”upp för den här backen nu 10 gånger”, och de kräktes ju blod till slut, 
men de gjorde det. Sedan tänkte jag, ”jag ska testa det här på tjejerna också” – tjejerna var ett år 
äldre – och då sa jag så här, ”idag ska vi köra lite konditionsträning, så upp och ner för den här 
backen”. Efter fem gånger kommer en tjej fram till mig och säger, ”är du dum i huvudet, det här 
ger ju ingenting”… så… att liksom veta att, en kille kan du faktiskt få att träna som en dåre för 
han ifrågasätter inte, för han är van vid någon slags auktoritet, jag vet inte varför… om pojkar är 
uppfostrade… medan tjejerna ifrågasätter […] men man måste ändå få klart för sig som tränare 
att, tjejer är inte beredda att ge upp allt i livet för att träna och bli duktiga. Många är inte det. 
Alltså många är ju ”jag ska bli bäst i världen”, men det är ju en annan sak. Men om vi säger de 
normala tjejerna, de vill ha den här normala samvaron också – som det blir i ett lag eller som det 
blir när man tränar individuellt i en grupp, så vill man ändå ha den sociala delen. 

Vilka är problemen med de här sätten att resonera och tänka kring tjejer och killar och deras 
volley- och beachvolleyspelande? Jo, det man kan fundera över är hur de attityder och 
förhållningssätt som intervjupersonerna ger uttryck för påverkar killar och tjejer som spelar 
volleyboll och beachvolley i en vardaglig mening? I citatet sägs ju att flickor visserligen kan 
säga att de ska bli bäst i världen, men då är man inte en "normal" flicka. En normal flicka vill 
något annat, framför allt framhålla sociala värden. Det är möjligt att det i många avseenden är 
som intervjupersonerna ovan säger – att många tjejer är sociala och samarbetssökande medan 
många killar är mer tävlingsinriktade och prestationssökande – men varför är det så, och är 
det bara så? De här ganska förenklade och generella resonemangen riskerar att bli 
självuppfyllande profetior? De kanske redan är självuppfyllande profetior? I så fall hämmas 
många tjejer och killar och begränsas i sin utveckling i vissa avseenden? Uppskattar inte 
många killar – precis som många tjejer – laganda, samvaro, vänskap, gemenskap och 
gruppkänsla om de väl får chansen och möjligheten? Tycker inte många tjejer, precis som 
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många killar, om att träna hårt, prestera och tävla mycket om de väl får chansen? Möjligen 
skulle SVBF i längden vinna på att utmana dessa stereotypier?  

”Killfrågan” – hur man ska förstå och potentiellt förändra att killar i hög utsträckning väljer 
bort volleyboll och beachvolley till förmån för andra idrotter – är uppenbarligen en fråga som 
står högt upp på föreningarnas dagordning. Vår tolkning är att just den frågan skulle kunna 
förstås på ett nytt sätt med hjälp av ett något mer flexibelt och nyanserat förhållningssätt till 
tjejers och killars volleyboll- och beachvolleyspelande. Som komplement till de 
jämställdhetstolkningar som dominerar nu (t.ex. betonandet av könsrättvis representation och 
könsrättvis resurs- och materialfördelning) skulle jämställdhet inom volleyboll och 
beachvolley även kunna handla om att diskutera, och kanske utmana och förändra, stereotypa 
synsätt på killar och tjejer och deras volleyboll- och beachvolleyspelande. I SVBF:s 
utvecklingsplan för Idrottslyftet (SVBF, 2007) skriver förbundet att ”volleybollyftet ska 
präglas av kärnvärdena modern och spektakulär”. Jämställdhetsarbetet i SVBF skulle kanske 
bli mer ”modernt” (och även mer ”spektakulärt”) om det kompletterades med ett visst mått av 
kvalitativt, kanske normkritiskt, tänkande?  

En av huvudmålsättningarna i SVBF:s jämställdhetsplan är att ”kvinnors och mäns 
idrottsutövning [ska] värderas lika och prioriteras på ett likvärdigt sätt”. Kan den här 
målsättningen uppnås utan att man utmanar stereotypa föreställningar om könen i 
verksamheten? 

Idrotten	  vill	  
Idrottslyftssatsningen ska genomsyras av riktlinjerna i Idrotten vill. Vi har närmat oss detta 
ledmotiv på två sätt i föreningsintervjuerna, dels har vi frågat föreningsrepresentanterna om 
de känner till Idrotten vill, dels har vi frågat dem om de på något annat sätt har arbetat med 
värdegrundsfrågor inom föreningen (om det t ex finns någon sorts policydokument). Bland 
flera volleybollföreningar är Idrotten vill ett okänt begrepp. Flera intervjupersoner svarar rätt 
och slätt "nej" på frågan om man känner till Idrotten vill. Andra svarar lite trevande, ungefär 
som följande person: 

IF: Idrotten vill är väl ett samlingsprogram med lite allmän, alltså en stadga, är det inte det? 

F: Jo, det kan man väl säga, alltså någon sorts handlingsprogram ... 

IF: Ja, precis, vad man vill helt enkelt, med lite allmänna ståndpunkter och att vi är öppna för 
alla oavsett etnisk bakgrund eller sexuell läggning och så vidare. Att alla, ja, vilka som vill kan 
man säga. 

F: Känner du att, eller ... skulle du säga att den här verksamheten [i den besökta föreningen] 
bedrivs i linje med Idrotten vill? 

IF: Ja, alltså i min värld och i vår värld så är Idrotten vill-handlingsprogrammet ett rent sunt 
förnuft kan jag tycka. Det är för oss helt främmande att vi skulle ha något som helst hinder mot 
någon oavsett bakgrund eller vad som helst. Så att, ska jag vara ärlig så har jag nog inte 
reflekterat och gått igenom och kollat av varje punkt utan jag och föreningen ser det som helt 
sunt förnuft att alla får vara med på olika nivåer. 
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En annan föreningsrepresentant svarar så här på frågan "finns Idrotten vill med hos er?" 

Ja, det finns absolut med [...] man har ju ändrat Idrotten vill, så det är klart, nu finns ju 
elitsatsning på ungdomssidan, vilket tilltalar oss då ... Förr fanns ju inte den här elitdelen med 
för ungdomar. 

Även om Idrotten vill i viss utsträckning är ett känt begrepp, så är det få föreningar som – om 
de har någon form av policydokument – tar sin utgångspunkt i Idrotten vill. Vi lyssnar på en 
föreningsrepresentant: 

F: När du nämner er egen policy, har ni hämtat näring därifrån [från Idrotten vill] eller har ni 
näring någon annanstans ifrån? 

IF: Alltså det ... nej, jag tror inte, jag skulle nog våga säga att det inte är hämtat därifrån annat 
än att det kanske råkar sammanfalla med det dom skriver. För att dom dokumenten som jag har 
tagit över [...] det är tradition inom klubben. Så har det varit sedan sjuttiotalet. Jag tror inte att 
man har sneglat på RF:s mål där. 

Ibland verkar också en uttalad policy saknas i föreningen, lite grann till förundran för nya 
styrelseledamöter: 

F: […] Finns det någon sorts policy, eller ”hur vill vi att verksamheten ska se ut?” 

IF: Ja, och jag sitter i styrelsen så jag borde veta, men. Jag, delvis har jag varit förvånad över 
vad lite det finns. Jag frågade om det finns någon, eh, policy vad det gäller toppning av lag och 
såna här saker. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att Idrotten vill är okänt eller delvis känt, men att 
föreningsrepresentanterna framför allt uppfattar innehållet i idéprogrammet som "sunt 
förnuft", det vill säga att man upplever innehållet som oproblematiskt. Lokala handlings- eller 
policyprogram verkar finnas i några föreningar, men dessa tar inte sin utgångspunkt i Idrotten 
vill. 

Idrottslyftets	  administration	  
Vilken syn har då föreningsrepresentanterna på administrationen kring Idrottslyftet? Några av 
intervjupersonerna - genomgående de som har sökt och fått projektmedel - beskriver 
administrationen i positiva ordalag. Inte minst lyfts möjligheterna att diskutera ansökan med 
volleybollförbundets handläggare fram som något positivt. Vid andra tillfällen har 
kommunikationen inte löpt lika smidigt. En av de föreningar vi besökte har inte sökt och fått 
idrottslyftsmedel i någon större utsträckning: 

IF: För oss har det nog spruckit mest på att det är för komplicerat att söka bidrag. 

F: Har du pratat med någon från Volleybollförbundet kring det här? [...] 

IF: Ja, mm, vi har pratats vid. Det är lite lustigt, det är inte så många som man hamnar hos till 
slut. Vi har gått två vägar, dels så är det [en person på] Stockholmsidrotten, men [...] han är 
otroligt svår att få tag på, men det är ju jag också så jag ska inte gnälla. [...] Jag tror att det är tre 
eller fyra gånger så har vi varit intresserade av att försöka hitta lösningar, ringt upp och pratat 
med honom, men svaret kommer från [en person på volleybollförbundet]. Så att det känns 
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liksom som, det landar liksom, det landar tillbaks där i alla fall. Och när man har pratat med 
[volleybollförbundet] ... så hamnar man tillbaks till dom här grundprinciperna liksom att, ja, det 
ska vara tre stycken och det ska vara på det här sättet. Och det, ja, men då säger vi att då hittar 
vi ingen lösning den här gången heller. 

Trots att intervjun inleddes med information kring vilka delar av Idrottslyftet som skulle 
beröras (nämligen volleybollspecifika projekt via SVBF och inte skolsamverkansprojekt via 
Stockholmsidrotten), så halkade intervjun med föreningsrepresentanten ovan in på 
skolsamverkan och de kriterier som gäller för att man ska få pengar då. Denna svårighet att 
hålla isär de medel som kan sökas via SVBF och de medel som kan sökas via länets 
distriktsidrottsförbund (skolsamverkan) - och även de medel som söks för ledarutveckling via 
SISU - märks tydligt i intervjuerna med föreningsrepresentanter inom volleybollen. När 
intervjupersonerna får allmänna frågor kring inriktningen på idrottslyftssatsningen är det i 
huvudsak skolsamverkan som nämns, trots att vi betonat att detta faller utanför vår 
uppföljning i inledningen av intervjun. 

En av de föreningar vi besökte hade en organisation som redan före Handslaget och 
Idrottslyftet var projektinriktat. Vi lyssnar på en representant för denna förening, en person 
som presenterar sig själv som "administratör på styrelsenivå bara": 

F: Ja, du kan väl berätta om din relation till Idrottslyftet. Du har jobbat med ansökningar och 
projekt? 

IF: Vi har varit med ända från handslagstiden och haft olika projekt hela tiden då. Eh och det 
har passat vår förening bra, för redan innan Handslaget kom så jobbade vi fram en, eller vi 
jobbade en hel del projektinriktat. Vi hade ett projekt på den tiden för hur vi arbetade i klubben 
med olika saker, så att det var liksom, det fanns en projekttanke för att det passar ganska bra i en 
idrottsförening: att jobba med ett projekt, att man får ett uppdrag som man ska slutföra. 

F: Och du har varit med i själva ansökningsprocessen då? 

IF: Ja, hela tiden. Ja, det har varit lite att jag har hållit mig á jour med vad dom här kriterierna 
har varit och hur det har sett ut och så har jag ... någon har bollat idén till mig så har jag varit 
den som formellt ansöker för att ha liksom en väg mot distrikts... Skåneidrotten och mot 
volleybollförbundet då, för att då vet vi, ja, så man får lite samordning på det. 

Till sitt stöd har denna styrelseledamot haft en föreningskonsulent som arbetat med vissa 
administrativa rutiner. Arbetet i den här föreningen skiljer sig från arbetet i den förening ovan 
som inte sökt idrottslyftsmedel. I den första föreningen fanns även där en föreningskonsulent, 
men ingen i föreningen hade i särskilt uppdrag att arbeta med projektmedel. Intervjupersonen 
i den senare föreningen kombinerade inte sitt styrelseuppdrag med ett uppdrag som tränare, 
utan kunde helt fokusera på sitt ledaruppdrag/administrativa uppdrag. Skillnaden mellan de 
båda föreningarna kan tyckas liten, men det kan vara skillnaden mellan om föreningen klarar 
av att söka och administrera projektmedel eller ej. 
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Kapitel	  7.	  Jämförande	  analys	  

De	  fyra	  förbunden	  
De fyra förbund vi har granskat uppvisar likheter och skillnader i olika avseenden. En skillnad 
som många uppmärksammat oss på, inte minst de andra förbunden, är att fotbollförbundet är 
så stort och har så stora resurser att det är lönlöst att göra jämförelser med denna verksamhet. 
Detta är sant om man ser till omfattningen av hela fotbollförbundets verksamhet - ett 
"uppifrån-perspektiv". Men om man anlägger ett "nerifrån-perspektiv" och betraktar 
fotbollförbundets verksamheter från föreningshållet blir skillnaderna betydligt mindre. Vår 
bedömning är att de fotbollsföreningar vi har besökt inte i något avgörande avseende skiljer 
sig från föreningarna i de tre andra förbunden. Detta är viktigt att konstatera med tanke på 
Idrottslyftets utformning, där projektmedel i största möjliga utsträckning ska fördelas direkt 
till förbundens föreningar. Man kan se skillnader mellan olika föreningar, men det har varit 
svårare att se skillnader mellan olika förbunds föreningar. 

De fyra förbunden har nått ut till sina föreningar med idrottslyftsmedel i olika utsträckning 
(under Idrottslyftets tredje år). Enligt statistiken erhöll 229 badmintonföreningar 
idrottslyftsmedel, men detta berodde på att föreningarna bidrog till en särskild satsning på SF-
nivå. Med detta följer att badmintonförbundet ser ut att ha fördelat den minsta genomsnittliga 
summan per förening: 10 000 kronor. Bordtennisförbundet är det förbund som fördelat medel 
till minst andel föreningar, 157 av de 409 som fick lokalt aktivitetsstöd under 2009. Det 
innebär 34 procent av föreningar med barn- och ungdomsverksamhet. I genomsnitt erhöll 
dessa föreningar 22 000 kronor i projektstöd. Detta är intressant med tanke på att 
bordtennisförbundet initialt gav föreningarna möjlighet att söka medel fyra gånger om året. 
Dessutom menar man från förbundets håll att man haft ett stort antal ansökningar per 
ansökningstillfälle. Fotbollförbundet och volleybollförbundet har nått ut i ungefär lika hög 
utsträckning med projektmedel till sina föreningar: 54 respektive 49 procent av föreningarna 
med barn- och ungdomsverksamhet erhöll projektmedel. Inom dessa förbund har föreningarna 
fått stora projektbelopp jämfört med de andra två förbunden, cirka 35 000 kronor förening. 

Vi har inte riktigt kunnat avgöra vad dessa skillnader inneburit för föreningarna inom 
respektive förbund. Framför allt har detta att göra med att i stort sett alla de föreningar vi 
besökte (med undantag av en förening inom volleyboll) har varit framgångsrika när det gäller 
att erhålla projektmedel och därigenom förvaltat relativt stora belopp ur idrottslyftssatsningen. 
Möjligen är det också därför det har varit svårt att se skillnader mellan förbunden i de olika 
föreningarna. 

Det finns smärre skillnader i administrationen av idrottslyftsmedlen vid de fyra förbunden. 
Fotbollförbundet har, som enda förbund, involverat SDF:en i sin process. Medan SvFF haft 
ett övergripande ansvar för att konkretisera inriktningen på satsningen inom förbundet, har 
SDF:en haft i uppgift att administrera ansökningar och fördelning av projektmedel. Vid 
samtliga förbund har en anställd tjänsteman haft ett särskilt ansvar för Idrottslyftet. I 
fotbollförbundet har tjänstemannen samverkat med företrädare för SDF:en i sitt arbete. I 
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övriga tre förbund (i badmintonförbundet först i ett sent skede) har tjänstemannen haft hjälp 
av en referensgrupp. Referensgruppen har, utöver tjänstemannen, i huvudsak varit sammansatt 
av en blandning av förtroendevalda personer (på förbundsnivå) och särskilt utvalda personer 
(på distrikts- och föreningsnivå). Tjänstemannen har i badminton och volleyboll haft ett något 
större mandat när det gäller beslutstagande jämfört med tjänstemannen i bordtennis, där 
referensgruppen haft ett större gemensamt ansvar. 

Transformeringsarenan	  

Fler	  och	  mer	  
Samtliga förbund framhåller betydelsen av Idrottslyftet; att det är en viktig satsning som gör 
skillnad. De övergripande målen faller väl in i den verksamhetsutveckling som förbunden 
ändå ser som sin uppgift. Det råder med andra ord ingen konflikt mellan vad förbunden åtar 
sig att göra i och med att de erhåller 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 för hur man kan och ska arbeta för att nå de övergripande målen, gör också 
att förbunden har relativt fria händer att utforma satsningen så som de önskar. Det gäller inte 
minst mot bakgrund av vad denna rapport visar; att vissa kriterier för att få medlen är 
nedtonade och ibland inte alls använda. 

Hur har då de olika förbunden handskats med ambitionerna att få fler att idrotta och att få fler 
att vilja göra det mer – eller åtminstone längre? Innebörden av Idrottslyftets övergripande mål 
i de fyra olika förbunden – de inriktningar de valt för sina satsningar – speglar i mångt och 
mycket de olika idrotternas behov. I de tre mindre förbunden, badminton, bordtennis och 
volleyboll, har det främst handlat om att öka medlemskadern och försöka bli fler. I 
Badmintonförbundets fall, och i början av Idrottslyftet också i Fotbollförbundets, har det även 
handlat om att rekrytera fler av en särskild sort – flickor. För fotbollförbundet som redan har 
ett stort medlemsantal och inte behöver satsa så hårt på att rekrytera barn, har satsningen dock 
främst riktats mot att utveckla den befintliga verksamheten – så att fler, både spelare och 
ledare, vill vara kvar längre. Högre kvalité på den verksamhet som bedrivs, främst genom 
föreningsutvecklande insatser och utbildning av ledare, är det man velat åstadkomma från 
förbundshåll. De övriga förbunden har förvisso också ambitionen att utveckla sin idrott, men 
där är målet främst expansion och tillväxt.  

Fotbollförbundet tar avstamp i tidigare forskning då de under rubriken Nulägesanalys i sin 
utvecklingsplan för år 1-4, beskriver motivet för att satsa på att behålla fler. Att hänvisa till 
forskning är annars ovanligt. Vi har inte stött på något annat exempel, varken i de skriftliga 
materialen eller i de många och långa samtal vi har haft med ledare från förbund och 
föreningar. Förbunden stöder sig istället på beprövad erfarenhet när de motiverar hur de går 
till väga och de har stor erfarenhet av hur man ska öppna idrottens dörrar för barn och 
ungdomar. Så är dock inte fallet när det gäller att utveckla verksamheten så att fler väljer att 
vara kvar längre. Många arbetar med att få fler att stanna, men inte särskilt systematiskt. De 
vida tolkningsramarna gör, vilket redan nämnts, att de flesta aktiviteter går att legitimera 
under målet ”fler och mer”. Utbildning är ett sådant exempel – den underförstådda tanken är 
att utbildning i sig – oavsett innehåll eller inriktning – leder till verksamhetsutveckling vilket i 
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sin tur bidrar till ’mer och fler’. Exakt hur den relationen ser ut eller om den verkligen 
stämmer, verkar sällan problematiseras på förbundshåll (och inte heller i föreningar). Vi 
menar att det är rimligt att fundera över om alla former av utbildning är lika viktiga för att 
kunna möta nya barn. Kanske borde några av dem specialinriktas?  

Paketlösningar har använts på lite olika sätt. En del förbund menar att utformandet av paket är 
ett sätt att visa föreningar vilken inriktning som åsyftas med Idrottslyftet (Varsågod, det här 
kan ni söka för!). Andra ser det mer som ett sätt att hjälpa mindre föreningar som inte har så 
lätt att få till en ansökan att också komma i åtnjutande av stödet. Ytterligare ett skäl som 
nämns är att det spar mycket administrativt arbete, inte minst tid som annars går åt till att läsa 
ansökningar. Huruvida paketen är ”bra” eller inte diskuteras i viss utsträckning på förbunden 
(liksom i föreningarna). Vissa frågar sig om man inte tar bort den viktiga kreativa processen, 
då föreningar själva ska formulera sig och tänka igenom vad den egna föreningen skulle 
behöva arbeta med om de fick extra stöd.  

Att det finns ett implicit kontrakt mellan staten och idrottsrörelsen pekade vi på i rapportens 
inledning och ett sådant kontrakt verkar också finnas mellan de båda självständiga 
organisationerna RF och SF, liksom mellan SF och föreningarna (med mellanledet SDF i 
fotbollens fall). Parterna litar på varandra och på att alla gör det de ska på sin respektive 
arena. Visserligen förekommer det en del tvivelsmål över hur vissa föreningar har handskats 
med sina medel men inte i någon större utsträckning.  

Sammanfattningsvis kan man konstatera att målet att öppna dörrarna för fler, på förbundshåll 
främst inneburit att föreningar ska göra traditionella och direkta rekryteringsinsatser som 
leder till att barn på olika sätt ska få komma i kontakt med och exponeras för idrotten ifråga. 
Den bakomliggande tanken har vi berört tidigare och den utgår från att exponering leder till 
rekrytering. För att få fler att vilja stanna längre har förbunden främst arbetat med indirekta 
satsningar av olika slag. Satsningarna har riktats mot att utveckla verksamheten så att den på 
olika sätt håller högre kvalité och helt enkelt är ”bättre”. Den tanken utgår från att fler vill 
vara kvar i en sådan verksamhet. Ledordet handlar här om utbildning. Mer och bättre 
utbildade ledare leder till fler barn och ungdomar (och ledare) som vill stanna längre.  

Jämställdhet	  och	  jämlikhet	  
Vad har det inneburit att utgå från ett jämställdhets- och ett jämlikhetsperspektiv i de fyra 
förbundens idrottslyftssatsningar? Vad är likt och vad skiljer sig åt mellan de fyra idrotterna? 
Det övergripande mönstret är att dessa frågor inte prioriterats högt i förbundens 
idrottslyftsarbete. Inget av förbunden framhåller att allt arbete har utgått från ett 
jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. När förbunden har satsat på jämställdhets- och 
jämlikhetsrelaterade insatser, så har det varit särskilda satsningar och inte generella 
överväganden. Specifika satsningar har genomförts i alla fyra förbund, i större eller mindre 
skala. Badmintonförbundet skiljer sig från de andra tre idrotterna med sin satsning på ”Girls 
of badminton” (GOB). Även bordtennisen utmärker sig i viss mån med sin satsning på ”fler 
tjejer” under Idrottslyftets första år (och delvis även under år 2-4). Dessutom har ett par 
paketsatsningar på SDF-nivå inom fotboll varit jämställdhets- eller jämlikhetsrelaterade. Vi 
tänker t.ex. på de ”inspirationskvällar/dagar för tjejer med invandrarbakgrund” som 
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arrangerades av ett SDF. I volleybollförbundet saknas exempel på direkta 
idrottslyftsrelaterade jämställdhets- eller jämlikhetsinitiativ.  

Vilka dimensioner av jämställdhet och jämlikhet har stått i centrum när förbunden tolkat RF:s 
jämställdhets- och jämlikhetsdirektiv? Det går att urskilja ett par återkommande och 
dominerande jämställdhets- och jämlikhetsteman. Till att börja med kan vi dock konstatera att 
jämställdhet och jämlikhet tenderar att flyta ihop och bli till samma sak i förbunden. Den här 
tendensen till sammanblandning är starkare på föreningsnivån, men kan även skönjas på 
förbundsnivån. ”Det är samma sak”, säger några förbundsrepresentanter, och resultatet blir att 
jämställdhet och jämlikhet ofta kokas ner till något som kan beskrivas som ”alla är välkomna” 
eller ”alla ska ha samma förutsättningar och möjligheter att vara med” (med betoning på alla). 
Tydligt är att jämställdhet ibland betraktas som något oproblematiskt och, tillfälligtvis, nästan 
ovidkommande: ”Det handlar väl om alla människor?”; ”Varför ska bara kön räknas?” 

Om vi riktar fokus på jämställdhet och förbundens tolkningar av jämställdhetsbegreppet, är en 
röd tråd i vårt material att begreppet först och främst ges kvantitativa innebörder. Detta är ett 
dominerande mönster. I förbundens verksamheter och i förbundsintervjuerna handlar 
jämställdhet ofta om något mätbart. Det ser olika ut i olika förbund, men generellt sett handlar 
detta om: könsfördelning bland aktiva (här sker i sin tur ofta en indelning efter ålder – den 
låga andelen tonårstjejer inom flera av idrotterna är t.ex. en uppmärksammad grupp); 
fördelning av resurser till tjej-/dam- kontra kill-/herridrott; representation bland ledare och 
tränare såväl som i olika styrelser och bland domare; träningstider; dam- kontra 
herrprestationer på elitnivå; samt materialfrågor (har och får tjejer och kvinnor samma 
materiella villkor och förutsättningar som killar och män?). Även här finns undantag. Ett 
förbund som återigen urskiljer sig en aning är badmintonförbundet, med sin ”Girls of 
badminton”- satsning. I GOB finns visserligen tydligt kvantitativa inslag – projektet tar 
avstamp i ett kvantitativt jämställdhetstänkande – men samtidigt får även andra typer av 
jämställdhetsidéer genomslag. I projektet jobbar man t.ex. med att stärka och utveckla 
badmintonspelande tjejers självkänsla och självförtroende, och dessutom förs organiserade 
och systematiska diskussioner kring tjejers och kvinnors positioner och roller i den svenska 
badmintonkulturen. 

En annan röd tråd i vårt material vad gäller jämställdhet har med tonårstjejers idrottande att 
göra. En hög andel tjejer lämnar idrotten i de övre tonåren, varför? Hur kan man gå tillväga 
för att bryta och förändra detta mönster? Denna problematik tolkas ibland som en 
jämställdhetsfråga i förbunden. 

Ytterligare en jämställdhetsdimension som finns i samtliga förbund, om än inte i lika stor 
utsträckning, är tankar om att jämställdhet hänger ihop med att utmana ”mansdominansen”, 
”grabbigheten” eller den ”manliga strukturen” (inom idrotten i stort, men även i den egna 
idrotten). Detta är ett synsätt som rimmar med betoningen på att förändra styrkeförhållandet 
mellan gruppen kvinnor och gruppen män som kommer till uttryck i Idrottens 
jämställdhetsplan. 

I badmintonförbundet översätts, avslutningsvis, jämställdhet på ett lite annorlunda sätt än i de 
övriga idrotterna. Badminton rymmer ett mixedtänkande eller en mixedkultur som inte går att 
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spåra i de andra idrotterna, och det här påverkar jämställdhetsresonemangen. Killar och tjejer, 
män och kvinnor, tränar och tävlar ihop i badminton, individuellt och i lag. Man umgås över 
könsgränserna på ”ett självklart sätt”, som flera badmintonrepresentanter uttrycker det. Den 
”självklara” mixedkulturen kopplas i sin tur, både på förbunds- och på föreningsnivå, ofta 
ihop med jämställdhet. För flera av intervjupersonerna blir jämställdhet, och även jämlikhet i 
viss utsträckning, synonymt med ett bejakande av den här kulturen. Något man kanske kan 
fråga sig i relation till badmintonsportens mixedkaraktär är ifall det finns ett samband mellan 
mixedkulturen och GOB:s framväxt (och framgångar)? Liknande projekt saknas ju i de andra 
förbunden. Har badmintonsportens mixedkaraktär underlättat för genomförandet av GOB? 
Har de andra förbunden något att lära av badminton här, vad gäller mixedtänkandet? 
Samtidigt är det värt att påpeka att utgångspunkten för arbetet med GOB i viss mån ”krockar” 
med samma mixedtänkande. Som namnet antyder har ju GOB endast handlat om tjejer och 
kvinnor. Hur går det ihop med tanken att mixedkulturen i sig själv skulle vara jämställdhets- 
och jämlikhetsskapande? 

Vi går över till jämlikhetsfrågorna. Vilka dimensioner av jämlikhet har stått i centrum när 
förbunden tolkat RF:s direktiv? Förbundens tolkningar av jämlikhet ringas även de in av ett 
”alla ska med”- eller ett ”alla är välkomna”- tänkande. Lite mer ingående handlar detta 
tänkande om att alla ska ha samma förutsättningar, möjligheter och rättigheter att delta i 
idrotten ifråga, eller om att man inte ska göra skillnad på människor. I fotbollen förs även en 
demokratisk dimension in i den här typen av resonemang, man talar t.ex. om ”demokratisk 
skolning”. I idrottslyftstermer blir jämlikhet i förbunden ofta synonymt med att ”öppna 
dörrarna” till den egna idrotten (och hålla dem öppna) för så många som möjligt. 

Det finns ytterligare några jämlikhetsteman. För det första ges mångfalds- eller 
integrationsfrågor ett visst utrymme i samtliga förbund, även när det gäller 
funktionsnedsättning. Frågor om funktionshindrades deltagande tycks vara frågor som 
frekvent diskuteras i alla fyra förbund. Hur aktivt inkluderande bör förbunden vara i relation 
till funktionshindrade? Vilka skyldigheter har man? Hur ska respektive relationer till Svenska 
Handikappidrottsförbundet se ut? Med utgångspunkt i vårt material är det, när det kommer till 
dessa frågor, svårt att finna tydliga skillnader i hur förbunden tänker och resonerar. 

Vad har inte jämställdhet och jämlikhet blivit i förbundens idrottslyftsverksamheter? Ett 
tydligt och återkommande mönster är inledningsvis att förbundens jämställdhetsrelaterade 
idrottslyftsarbete ofta bottnat i konventionella och relativt oproblematiserade synsätt på kön 
och könsmönster. Förbundens jämställdhetsarbete inom ramen för Idrottslyftet skulle i denna 
mening ha kunnat handla om att ifrågasätta och utmana traditionella könsmönster och 
stereotypa föreställningar om könen inom den egna idrotten. Det har det oftast inte gjort. 
Badminton utgör åter delvis ett undantag. 

En annan dimension som visserligen är synlig i alla fyra förbunden, men som ändå får sägas 
vara mycket nedtonad i förbundens idrottslyftsarbete är mångfaldsdimensionen. De fyra 
förbundens idrottslyftsarbete handlar inte i särskilt hög grad om ”invandrares” eller 
nysvenskars villkor, möjligheter eller förutsättningar inom idrotten. 



118	  
	  

Något som också saknas i materialet är ”tvåkönade” jämställdhetsperspektiv. Jämställdhet 
görs till en tjej- och kvinnofråga i förbunden. I RF:s jämställdhetsplan kopplas dock även 
killars och mäns idrottande samman med jämställdhet. Jämställdhet handlar om båda könen, 
och om styrkeförhållandet mellan gruppen pojkar/män och gruppen flickor/kvinnor. 

Vad som därtill kan sägas saknas i samtliga förbunds jämställdhets- och jämlikhetsrelaterade 
idrottslyftsarbete är en mer problematiserande hållning till jämställdhets- och 
jämlikhetsarbetet i sig. Varför behövs jämställdhets- och jämlikhetsperspektiven 
överhuvudtaget? Varför behövs flick- och tjejsatsningarna? Det har inte skapats något ”Boys 
of Badminton” eller någon ”Herrprojektil” (inom fotbollen finns det en satsning som kallas 
”Damprojektilen”), varför då? Varför behövs inga specifika ”killsatsningar” inom 
bordtennisen? Vad är det i förbundens egna verksamheter som gör att pojkars och mäns 
deltagande inte kräver samma typ av satsningar som flickors och kvinnors? 

Vidare är även klassrelaterade idéer och perspektiv nedtonade i vårt material. Det förs få 
djuplodande diskussioner i något av förbunden kring om eller varför vissa ”socialgrupper” – 
människor från olika samhällsskikt, nivåer eller yrkesgrupper, eller med viss utbildningsgrad 
– är över- eller underrepresenterade i de respektive verksamheterna. 

Avslutningsvis saknas hbt-dimensionen. Hbt-frågorna är icke-frågor i förbunden. Inga 
idrottslyftsprojekt har berört eller snuddat vid de här frågorna, och vi kan heller inte se att 
frågorna diskuterats i förbundens verksamheter. Erbjuder de granskade förbunden en 
inkluderande och välkomnande atmosfär för hbt-personer? 

Idrotten	  vill	  
Idéprogrammet Idrotten vill är ett känt begrepp bland alla förbundsrepresentanter. De flesta är 
också övertygade om att den egna barn- och ungdomsverksamheten – och 
idrottslyftssatsningen – ligger i linje med riktlinjerna i Idrotten vill. Det kan förvisso vara så, 
men flera av de intervjuade personerna medger att de inte är fullständigt förtrogna med 
innehållet i Idrotten vill, som upplevs vara ett omfattande dokument med ett innehåll som i 
huvudsak uppfattas som självklart. Rent konkret är det ganska få direkta kopplingar mellan 
satsningen på Idrottslyftet och Idrotten vill. 

Detta förhållningssätt kan kopplas till en uppfattning som framkommer hos några 
intervjupersoner, nämligen att man inom idrottsrörelsen sällan diskuterar "de stora frågorna" 
inom idrotten (vilket åtminstone delvis verkar handla om idrottens värdegrundsfrågor); ett 
förhållande, om man ska tro en av förbundsrepresentanterna i bordtennis, som också 
genomsyrar RF:s arbete. Det är också i bordtennis som intresset för att diskutera 
värdegrundsfrågor ter sig som störst. Ett vanligare förhållningssätt om man ser till alla fyra 
idrotter är trots allt att temat Idrotten vill av några intervjupersoner ses som något sekundärt i 
förhållande till det man på förbunden ”i första hand är satta att sköta”. 

Tydligt är att Idrotten vill – och innehållet i idéprogrammet – inte på något konkret sätt har 
legat till grund för utformningen av Idrottslyftets inriktning i de olika förbunden och inte 
heller i samband med bedömning av projektansökningar. Detta gäller även avseende 
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fotbollförbundet och Fotbollens spela, lek och lär. Denna skrift har däremot på ett tydligt sätt 
haft en särskild funktion i förhållande till innehållet i idrottslyftssatsningen. 

Idrottslyftets	  administration	  
Arbetet med Idrottslyftet har gått till på ett likartat sätt i samtliga fyra förbund, med undantag 
av att SDF:en i fotbollens fall skött bedömning och beslut kring projektmedel. I fotbollens 
SDF liknar dock handläggningen den ordning som gäller vid de tre andra nationella 
förbunden. I samtliga fyra förbund har handläggare, alternativt referensgrupp, haft ett stort 
mandat att besluta kring medelsfördelning. Detta verkar dock inte ha lett till avgörande 
skillnader mellan de olika förbunden. 

Tre av förbunden har använt sig av "paketsatsningar", det vill säga projekt som har designats 
av SF:et och som sedan erbjudits till föreningarna inom förbundet (om innehållet i dessa 
"paketsatsningar", se vidare under rubriken "Fler och mer"). Paketen motiveras från 
förbundens sida med att man från centralt håll "vet vad föreningarna vill ha/behöver" och att 
handläggningen på detta sätt förenklas så att även mindre och mindre resursstarka föreningar 
ska få en lättillgänglig möjlighet att få projektmedel. Undantaget är badmintonförbundet. 
Istället för "paket" har två projekt på förbundsnivå blivit tongivande i satsningen inom detta 
förbund. Flera föreningar har skickat representanter som deltagare i dessa projekt 
("Ambassadörsprojektet" och "Girls of Badminton"). 

När det gäller de kriterier som man på förbundet har använt för att bedöma föreningarnas 
projektförslag, märks Idrottslyftets ledmotiv i varierande utsträckning. Temana "öppna 
dörrarna för fler" och "utveckla verksamheten så att fler väljer att fortsätta längre" finns delvis 
med bland kriterierna. Detsamma kan emellertid inte sägas om jämställdhets- och 
jämlikhetsperspektiv. Jämställdhet och jämlikhet har snarare hanterats som särskilda 
satsningar enligt den modell som skapades i samband med Handslaget. I stort sett alla 
förbund betonar utvecklingsdimensionen, vilken i huvudsak handlar om "nya verksamheter". 
Man vinnlägger sig om att idrottslyftsmedlen inte ska gå till "ordinarie verksamheter", även 
om man är införstådd med att det knappast går att dra en tydlig gräns mellan "ordinarie 
verksamheter" och "utvecklingsverksamheter". 

Idrottslyftets ledmotiv har varit svåra att identifiera i de rent konkreta kriterier som gällt i 
samband med projektbedömning. Desto oftare har mer konkreta kriterier arbetats fram för 
bedömningen, inte minst avseende vad man inte ger medel till, till exempel arvoden, 
planhyror och lägerresor – även om samtliga dessa kriterier också finns med som motiv för att 
tilldela medel. Vad vi har kunnat se, finns det inga centrala riktlinjer som till exempel 
förbjuder förbunden att betala ut idrottslyftsmedel som syftar till att bekosta löner eller 
arvodering. 

Vår sammanfattande bedömning är att förbunden vinnlägger sig om att "göra rätt" i sitt arbete 
med Idrottslyftet – och man gör också rätt utifrån ett mer allmänt perspektiv. Utifrån en något 
strängare tolkningsram blir emellertid vår slutsats att inget av förbunden vinnlagt sig om att 
satsningen ska genomsyras av riktlinjerna i Idrotten vill. Kunskaperna om idéprogrammet är 
alldeles för vaga. 
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Realiseringsarenan	  

Fler	  och	  mer	  	  
Samtliga föreningsledare vi intervjuat framhåller betydelsen av Idrottslyftet. Stödet är 
värdefullt och innebär att föreningar kan göra sådana satsningar de som annars inte skulle 
kunna. De anser inte att pengarna är särskilt styrda utan inriktningen ligger i linje med vad 
som uppfattas är föreningens uppgifter. En viss motsägelse ligger i dessa konstateranden: Å 
ena sidan gör alltså Idrottslyftet skillnad och betyder mycket, å andra sidan rimmar målen väl 
med hur föreningarna arbetar ändå – eller i all fall så som de skulle vilja arbeta. Det sista 
tillägget är viktigt, då stödet främst har möjliggjort satsningar som föreningar har på sin 
önskelista men inte tidigare haft resurser till eller mäktat med. Vad som blivit utfallet i mer 
konkreta termer skiljer sig delvis åt mellan de olika idrotterna, delvis mellan olika föreningar, 
oavsett idrott. Hur man resonerar runt målet att öppna dörrar för fler verkar mer vara beroende 
av de olika föreningarnas villkor och traditioner än av förbundens förutsättningar. Att pingis 
satsat hårt på att placera ut så kallade utomhusbord på strategiskt utvalda platser, har 
visserligen ingen liknande motsvarighet, vad vi sett, i andra idrotter. Annars är vår 
uppfattning att föreningarnas arbeten med att rekrytera barn ter sig mer lika än olika i de fyra 
idrotterna.  

Att utfallet av satsningarna inte skiljer sig mer åt, har kanske att göra med hur man ser på 
själva uppgiften att ”öppna dörrar” och vi ska resonera lite runt det. I de föreningar vi har 
besökt förekommer det att man gör riktade rekryteringsinsatser mot specifika eller 
marginaliserade grupper, men det är inte så vanligt (några exempel är t ex en förening som har 
verksamhet för särskolebarn, en förening som aktivt arbetar för att få med fler killar [se 
avsnittet om jämställdhet], eller föreningar som bedriver uppsökande verksamhet i 
invandrartäta området). En mängd olika insatser genomförs givetvis, men dessa verkar mer 
riktas mot barn i allmänhet än mot specifika grupper av barn. På en fråga om det finns någon 
tanke om att verka för till exempel etnisk mångfald, svarar en föreningsrepresentant ”Nej, 
men alla får vara med. Vi har inte gjort något speciellt arbete, men vi säger inte nej till 
någon”. Att öppna dörrarna kan med ett sådant resonemang tolkas som att det egentligen 
handlar om att dörren inte är stängd för någon. Många föreningsrepresentanter resonerar just 
så: ”alla får vara med i vår förening, så vad är problemet?” Att det sedan finns grupper som 
inte är representerade och inte verkar intresserade av att vara med, ses sällan som föreningens 
bekymmer; de stänger ju inte dörren för någon. Visserligen hade de just nu ingen med 
funktionshinder i en av de föreningar vi besökte, ”men om vi hade haft det”, som en 
föreningsledare sa, ”så hade vi ju naturligtvis inte stoppat det”. Detsamma gällde en annan 
förening där en grupp särskolebarn var med. De hade inte börjat på grund av aktiv rekrytering, 
utan de ”råkade” mer komma med av en slump då föreningen vände sig till samtliga klasser i 
en skola, och nu har de bildat en grupp. Med andra ord så handlar metaforen att öppna 
dörrarna ofta om att den inte ska vara stängd för någon – om att inte säga nej. Vi skulle säga 
att det är en viss skillnad mellan de två synsätten. Få frågar sig varför den medlemskader som 
föreningen har är så homogen, även om det förekommer. Och när vi ställer frågor runt 
tillgänglighet – hur många flickor i övre tonåren som är med, nya svenskar eller 
funktionshindrade grupper, etc. så blir svaret oftast att alla är välkomna eller att de har försökt 
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nå ut, men att det är svårt. Svårigheten beror ofta på dem (det finns ett visst ”vi” och ”dom” 
tänkande) inte är intresserade, slutar snabbt eller har andra traditioner. Att föreningen önskar 
att fler – och nya grupper – ska delta går det dock inte att ta miste på. Ambitionen är god och 
inställningen välvillig, men en vanlig attityd är att det inte är så mycket föreningen kan göra. 
Problemet ligger hos dem som inte är där, snarare än i den verksamhet föreningen bedriver. 

Hur arbetar man då med Idrottslyftets andra mål: att utveckla verksamheten så att fler väljer 
att vara kvar längre? Föreningarna tycker generellt sett att det arbetet är svårt. I nedanstående 
citat ger en ledare tydligt uttryck för att han inte vet hur man gör för att få fler att vilja 
fortsätta. Han säger att det är väldigt svårt att göra någonting av det. Vår följdfråga blir: 

F: Det är svårt att påverka menar du? 
IF: Ja, alltså där har jag inte sett hur de här projektmedlen ska kunna komma oss till godo. 
Alltså vad är det vi ska söka pengar för – att få fler att fortsätta längre? Det har varit så diffust 
och svårt att jobba med. Jag vet inte riktigt vad man ska söka. […] jag tycker att det har varit en 
konstig del att söka pengar för. Vi har inte utnyttjat det till någonting. 

Att arbeta för att få med fler deltagare känns lättare för de flesta – även om de metoderna inte 
heller så ofta problematiseras – då gäller det att informera, att söka upp och att erbjuda en 
verksamhet. Därför kan vi konstatera att i samtliga förbund arbetar man mer aktivt med 
rekrytering av nya än med att behålla gamla. Detta gäller även i de fotbollsföreningar vi 
besökt, även om målet främst är verksamhetsutveckling på transformeringsnivån.  

Hur gör man då för att få barn och ungdomar att fortsätta idrotta längre? Ledaren som 
citerades ovan ger uttryck för att det är betydligt mer komplicerat att få fler att vilja vara med 
längre. Han inget svar på hur man ska arbeta för att få fler att vilja idrotta längre. Att 
ungdomar slutar verkar många också se som en naturlig sak och inget de direkt kan påverka; 
de unga får andra intressen helt enkelt. Att det kan ha att göra med i vilken utsträckning den 
egna föreningens verksamhet förmår möta de ungas behov och önskemål, diskuteras sällan. 
På ett sätt kan man därför konstatera att föreningarna bedriver en gigantisk 
experimentverkstad, men det är inte så ofta som experimenterandet verkar ha föregåtts av en 
djupare diskussion runt eller reflektion över vad som krävs av verksamheten får att ungdomar 
ska vilja stanna. Vilka behov och önskemål har ungdomar? Har de något inflytande och 
känner de sig delaktiga i föreningens verksamhet? Att föreningarna skulle behöva mer 
systematiskt utvecklad kunskap om hur man går till väga båda för att rekrytera och för att 
hålla kvar barn och ungdomar, står klart.  

Jämställdhet	  och	  jämlikhet	  
Vad har det inneburit att utgå från ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv på 
föreningsnivå i de fyra idrotterna – i de verksamheter i föreningarna som är knutna till 
Idrottslyftet? Till att börja med kan vi konstatera att det övergripande mönstret är att 
jämställdhets- och jämlikhetsfrågor givits ett begränsat utrymme i föreningarnas 
idrottslyftsverksamheter. Precis som på transformeringsarenan har föreningarnas 
jämställdhets- och jämlikhetsinsatser varit specifika och inte generella. 
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De enskilda jämställdhets- och jämlikhetsrelaterade föreningsprojekten går att finna i samtliga 
idrotter. I de besökta fotbollsföreningarna handlar det om: subventionering av en årligen 
återkommande sommarlägerverksamhet, subventionering av två (mindre) satsningar på fotboll 
för funktionshindrade, de etikkurser som en av föreningarna anordnat vid ett par tillfällen, ett 
kostprojekt för tjejer med ätstörningar, samt en enskild social rekryteringsinsats riktad 
specifikt mot tjejer och kvinnor. I pingis rör det sig om: de två större tjejsatsningarna i två 
föreningar (i de här två satsningarna finns en kontinuitet som saknas i många andra projekt), 
det invandrarrekryteringsprojekt som en förening iscensatte, en enskild ”behålla fler tjejer”- 
satsning samt en förenings framtagande av ett policydokument. I badminton finns: 
nyrekryterings- och breddsatsning riktad mot ”nya grupper” (t.ex. funktionshindrade 
respektive breddinriktade ungdomar), breddinriktad och inkluderande lägerverksamhet och, 
inte minst, GOB, som med sin omfattande tjejinriktade föreningsverksamhet runt om i landet 
utmärker sig även i detta sammanhang. I volleyboll finns ett projekt som syftar till rekrytera 
fler killar på den aktuella orten. Överlag rör det sig alltså om specifika initiativ, punktinsatser, 
och knappast om att all verksamhet utgår från ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. 

Vilka dimensioner av jämställdhet och jämlikhet har fått genomslag i föreningarna? I många 
avseenden känns de jämställdhets- och jämlikhetstolkningar som dominerar på förbundsnivån 
igen även på föreningsnivån. Något som dock återigen är viktigt att notera är att många 
föreningsrepresentanter inte skiljer på jämställdhet och jämlikhet. Precis som på 
transformeringsarenan flyter begreppen ihop, men på realiseringsarenan är mönstret ännu 
tydligare. Jämställdhet och jämlikhet är samma sak för flera föreningsrepresentanter. Ibland 
använder föreningsrepresentanterna begreppet jämställdhet för att relatera till frågor eller 
fenomen som skulle kunna sorteras in under jämlikhet och vice versa. I linje med vad som 
sker på förbundsnivå kokas jämställdhet och jämlikhet ofta ner till en ”alla är välkomna”- 
tanke. Uttryck som dyker upp i anknytning till ”alla är välkomna”-tanken är t.ex. 
”gemenskap”, ”socialt engagemang”, ”lika möjligheter och förutsättningar” och ”alla ska få 
chansen att spela”. I en förening talar man om att ”bygga upp och utforma en inkluderande 
och välkomnande klubbatmosfär”. 

Att jämställdhet och jämlikhet flyter ihop påverkar, i sin tur, hur begreppen förstås var för sig, 
eller rättare sagt, hur de inte förstås. Majoriteten av de intervjuade föreningsrepresentanterna 
gör inte någon distinktion mellan jämställdhet och jämlikhet, vilket naturligtvis gör det svårt 
att säga något om vad de betyder var för sig. 

När väl jämställdhetsresonemangen utkristalliseras från jämlikhetsresonemangen – för så blir 
det i vissa fall när intervjupersonerna får tillfälle att reflektera – så handlar jämställdhet oftast 
om liknande saker som på transformeringsarenan. Jämställdhet definieras som en tjej- och 
kvinnofråga och oftast i kvantitativa termer. En annan återkommande jämställdhetsfråga på 
föreningsnivå är, precis som på förbundsnivå, varför många tonårstjejer (och inte killar) slutar 
med idrotten under sin tonårstid. 

Vad har inte jämställdhet och jämlikhet ”blivit” i föreningarna? Ja, återigen ser vi likheter 
mellan transformerings- och realiseringsarenan. Saknas gör, liksom i förbunden, tvåkönade 
jämställdhetsperspektiv.  
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Precis som på förbundsnivå saknas också mer problematiserande och utmanande 
jämställdhets- och jämlikhetsansatser i föreningarna: Varför behöver föreningarna 
överhuvudtaget arbeta med jämställdhet och/eller jämlikhet? Saknas gör även satsningar som 
utmanar stereotypa och traditionella synsätt på kön och könsmönster. Två pingisföreningar 
sticker ut här. I en pingisförening har man använt idrottslyftsmedel till att bedriva ett 
policyarbete som syftar till att utmana traditionella könsmönster. I en annan förening har man 
i viss mån utmanat traditionella och stereotypa föreställningar om flickors idrottande genom 
att, med hjälp av idrottslyftsmedel, sjösätta ett tjejrekryteringsprojekt som rymmer en tydlig 
tävlingsdimension (trenden i vårt material är annars att nyrekrytering av flickor och tjejer 
kopplas samman med sociala dimensioner). 

Även om mångfalds- eller integrationsfrågorna och frågor om funktionshinder varit 
närvarande och levande i någon enstaka förening i varje idrott, kan vi ändå fortsättningsvis 
konstatera att sådana frågor inte uppmärksammats i någon mer generell eller genomgripande 
mening på föreningsnivån. 

Vi noterar också att ”klassfrågor” på liknande sätt diskuteras i någon enstaka förening, men 
inte generellt. En del projekt skulle kanske kunna definieras som klassrelaterade (i ett antal 
föreningar – minst en förening i varje idrott – har man satsat idrottslyftsmedel på att starta upp 
och hålla igång olika former av breddinriktade och inkluderande verksamheter). Projekten 
sätts dock inte uttryckligen in i ett sammanhang som har med sociala villkor att göra. Något 
som också, avslutningsvis, saknas i föreningarnas idrottslyftsrelaterade verksamheter är hbt-
frågorna. 

Idrotten	  vill	  
Bland de intervjuade föreningsrepresentanterna i samtliga idrotter är Idrotten vill ett i 
huvudsak okänt begrepp. I den utsträckning man känner till idéprogrammet, så uppfattas 
innehållet som oproblematiskt. Innehållet i Idrotten vill ter sig därigenom inte som ett 
instrument för verksamhetsutveckling och -styrning. Flera föreningsrepresentanter uppger att 
man har policydokument och handlingsplaner i föreningen, men dessa har utarbetats i stort 
sett utan stöd i idrottens mer övergripande dokument. Även om kopplingarna till dessa 
dokument är vaga, reflekterar flera föreningsledare över frågor kring idrottens värdegrund. 
Det kan handla om förhållandet mellan tävling och 'drop outs', flickors, invandrares och 
funktionshindrades villkor samt frågor som på ett mer indirekt sätt relaterar till föreningens 
verksamhet: trafiksituationen i närsamhället, droger, alkoholbruk och mobbning. 

I fallet med Fotbollens spela, lek och lär (FSLL) är förhållandet delvis annorlunda jämfört 
med Idrotten vill. FSLL är i huvudsak känd i de besökta föreningarna. Framför allt är 
materialet känt som innehåll i tränarkurser. Däremot verkar FSLL inte ligga till grund för 
verksamhetsutveckling och -styrning och utarbetandet av lokala policydokument och 
handlingsplaner. 

Idrottslyftets	  administration	  
I samtliga idrotter utom i volleyboll har vi besökt föreningar som varit framgångsrika när det 
gäller att söka och få medel från Idrottslyftet. I volleybollens fall var det en förening som inte 
motsvarar denna beskrivning. De hade inte sökt medel. Situationen i föreningarna påvisar de 
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särskilda problem som är förknippade med en storskalig satsning som Idrottslyftet då medel 
ska fördelas till ett stort antal små och ofta ideellt ledda föreningar. Oavsett idrott blir det helt 
tydligt att "rätt person på rätt plats" ytterst kan vara helt avgörande för i vilken utsträckning en 
förening har kunnat arbeta med Idrottslyftet. Påfallande ofta har den framgångsrika 
föreningen haft en person med goda administrativa kunskaper och erfarenheter som hållit i 
ansökan och rapportering, medan andra personer har lett de specifika utvecklingsprojekten. 
Det är heller inte alltid som ledaren av idrottsverksamheter har känt till så mycket om vad 
Idrottslyftet egentligen är och vilka ledmotiven i denna satsning är. Detta behöver förvisso 
inte medföra att projekten inte rimmar med ledmotiven. Vår bedömning är att skillnaderna 
mellan olika föreningar överskuggar eventuella skillnader mellan förbunden. 

De flesta av de föreningar vi har besökt i samtliga idrotter är positiva till förbundens 
handläggning av Idrottslyftet. Det gäller såväl avseende informationsflöde och 
kommunikationsmöjligheter som i vilken utsträckning man fått de medel som man sökt. I 
några föreningar framkommer att man upplever kommunikationen som knapphändig 
("förbundet känns långt borta") och handläggningstiden (från projektansökan till meddelande 
om beslut) som onödigt lång. Vi har dock svårt att se några avgörande skillnader mellan 
föreningarna i de olika förbunden avseende synen på administrationen. 
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Kapitel	  8.	  Diskussion	  och	  avslutande	  reflektioner	  
Vi har nu nått fram till slutet av rapporten. Vår ambition med detta avslutande kapitel är att, 
utifrån resultaten av våra studier av Idrottslyftet på formulerings- (regering och RF), 
transformerings- (SF – och SDF i fotbollens fall) och realiseringsarenan (IF), erbjuda några 
reflektioner kring satsningen. Vi väljer ordet reflektioner och inte ordet slutsatser framför allt 
av två skäl. Ett skäl har att göra med studiens upplägg och ett har att göra med vår strävan 
efter att vara idrottens kritiska vänner. Trots ett betydande arbete som resulterat i ett 
omfattande skriftligt material, inte minst de drygt 700 sidorna intervjutexter, är studiens 
upplägg begränsat. Vårt arbete bygger på intervjuer med fyra personer vid respektive SF och 
besök i fyra föreningar samt intervjuer med åtta föreningsrepresentanter i respektive idrott. 
Vår känsla är att SF:en haft god förmåga att styra oss mot föreningar som fungerat som 
mycket illustrativa exempel på hur man har genomfört idrottslyftssatsningar, men vi kan inte 
ta ställning till i vilken utsträckning de utvalda föreningarna är representativa för respektive 
idrott. I vår strävan efter att vara idrottens kritiska vänner, har vi kontinuerligt funderat 
ingående över på vilken nivå vi ska "lägga ribban". Med detta menas att vi har frågat oss 
själva vilka krav som egentligen är rimliga att ställa på SF respektive IF när det gäller 
uttolkningen av Idrottslyftets intentioner. När kan man till exempel säga att "all verksamhet 
utgår från ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv"? Och när kan man säga att 
verksamheten "genomsyras av riktlinjerna i Idrotten vill"? Vad skulle det innebära? 

Framställningen i detta kapitel kommer, precis som i tidigare kapitel, att disponeras med 
utgångspunkt i läroplansteorins tre arenor: formuleringsarenan, transformeringsarenan och 
realiseringsarenan. Under rubriken Formuleringsarenan kommer vi att erbjuda några 
reflektioner kring formuleringen av intentionerna i Idrottslyftet med en förhoppning om att 
detta ska kunna utveckla kvaliteten på framtida uppdrag av samma slag. Under rubriken 
Transformeringsarenan kommer vi att erbjuda SF:en några reflektioner kring deras arbete med 
att transformera intentionerna i Idrottslyftet. Ambitionen är här att detta ska kunna utveckla 
förbundens förmåga att tolka och konkretisera riktlinjerna i satsningar av den här typen. 
Under rubriken Realiseringsarenan, slutligen, kommer vi att erbjuda föreningarna några 
reflektioner kring deras arbete med att realisera intentionerna i Idrottslyftet. Då vi utgår från 
att denna rapport främst kommer RF och SF:en tillgodo, är även reflektionerna kring 
föreningarnas arbete primärt riktade till RF och SF:en. 

Formuleringsarenan	  
Under vårt arbete med uppföljningen av Idrottslyftet har vi slagits av hur sparsmakade 
riktlinjerna är på den översta nivån i systemet. Vi har inte kunna finna några mer fylliga 
anvisningar till SF:en angående vad det skulle kunna tänkas innebära att öppna dörrarna för 
fler eller att utveckla verksamheten så att fler väljer att fortsätta längre, och heller inte vad 
som avses med att satsningarna ska utgå från ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. Hur 
ska man förstå de kortfattade anvisningarna? Möjligen kan man tänka sig att innehållet i 
formuleringarna uppfattas som så pass självklara att de inte behöver ges någon mer 
uttömmande tolkning på den övergripande nivån. Inte heller gentemot staten krävs RF på 
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några mer uttömmande tolkningar. Genom att bejaka en önskvärd målsättning för staten följer 
man det implicita kontraktet och kommer i åtnjutande av de ekonomiska medel som är 
förknippade med Idrottslyftet. 

Målsättningen att öppna dörrarna för fler kan måhända ses som en relativt okomplicerad 
ambition, men vi vill framhålla motsatsen. Inte minst efter att ha besökt ”våra” förbund och 
föreningar. Det finns minst tre sätt att förstå vad "öppna dörrarna" kan tänkas betyda. Och 
med dessa olika tolkningar följer, sannolikt, olika typer av satsningar. På en mycket 
övergripande nivå kan man tänka sig att ambitionen handlar om att öppna dörrarna för fler 
barn och ungdomar till idrottsrörelsen. Med denna tolkning handlar Idrottslyftet om en 
strävan efter att nå de barn och ungdomar som inte annars deltar i idrottsverksamheter. Denna 
tolkning är rimlig utifrån ett nationellt folkhälsoperspektiv och finns möjligen i bakhuvudet 
hos de politiker på det nationella planet som hyser förhoppningar om att idrottsrörelsen ska 
"lösa" samhällets folkhälsoproblem. Sett ur SF:ens perspektiv handlar ambitionen om att 
öppna dörrarna för fler barn och ungdomar till den egna idrotten. Med denna tolkning handlar 
Idrottslyftet inte lika tydligt om de barn och ungdomar som inte annars idrottar. Vår 
uppföljning påvisar att förbunden, i sin strävan efter att bli större, ser sig själva och andra 
förbund som konkurrenter om ett begränsat antal barn och ungdomar – de som vill hålla på 
med idrott så som den normalt sett är utformad. Sett ur föreningarnas perspektiv handlar 
ambitionen om att öppna dörrarna för fler barn och ungdomar till den egna föreningen. 
Uppföljningen påvisar att föreningarna, i sin strävan efter att bli större (ibland för att 
"överleva"), ser sig själva och andra föreningar i lokalsamhället som konkurrenter om ett 
begränsat antal barn och ungdomar. Även här handlar det om barn och ungdomar som vill 
hålla på med idrott så som den normalt sett är utformad. 

Ju längre "ner" i systemet vi kommer, det vill säga ju mer vi närmar oss föreningarnas 
verksamheter, desto mer svårbegriplig ter sig ambitionen att öppna dörrarna. I föreningarna 
upplever man tvärtom att dörrarna jämnt är vidöppna. Vi har inte besökt någon förening som 
inget hellre skulle vilja än att utöka sitt medlemsantal. Utifrån denna iakttagelse kan vi dra 
slutsatsen att ambitionen med Idrottslyftet skulle bli mer begriplig och hanterbar för förbund 
och föreningar om det fanns åtminstone en eller några övergripande uttolkningar av vad 
öppna dörrarna skulle kunna tänkas innebära. 

Att utveckla verksamheten så att fler väljer att fortsätta längre kan kanske också ses som en 
relativt okomplicerad ambition, men i våra ögon ter den sig om möjligt ännu mer 
komplicerad. För att kunna utveckla verksamheten så att fler väljer att fortsätta längre krävs 
det att man har någon sorts kunskap både om varför barn och ungdomar kommer till 
föreningens verksamheter och om varför de förr eller senare slutar i föreningen. Denna 
kunskap är idag ytterst begränsad. Inte oväntat lyser uppfattningar om den egna idrottens 
förträfflighet igenom tydligt och vad annat skulle man kunna förvänta i ett 
ledarrekryteringssystem som i så pass hög grad förutsätter egna goda erfarenheter av idrotten 
ifråga. Bristen på kunskap om vad som får barn att börja – och sluta – med en idrott medför 
att förbund och föreningar experimenterar med olika försök att få de unga att fortsätta längre, 
men det finns endast begränsade förutsättningar att kunna avgöra om satsningarna "träffar 
rätt", eller är effektiva i förhållande till målet att få fler att fortsätta längre. Experimenten 
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handlar både om att utveckla den ordinarie verksamheten, men relativt ofta också om att 
bredda verksamheten, allt för att i större utsträckning tillgodose olika (åtminstone antagna) 
behov hos deltagarna. 

Av de fyra idrotter som vi har följt upp, lägger fotbollförbundet relativt sett störst vikt vid 
intentionen att utveckla verksamheten. Antagligen hänger detta samman med att man 
upplever rekrytering som ett begränsat problem. En tongivande tankefigur inom fotbollen är 
att verksamheterna utvecklas bäst dels genom att man utbildar ledare och ibland även spelare, 
dels genom att man utvecklar föreningarna (inte minst avseende värdegrundsfrågor). Inom 
badminton, bordtennis och volleyboll är ambitionerna att "växa" mycket mer uttalade än 
ambitionerna att utveckla verksamheten, även om det också finns projekt som tar sikte på det 
senare. 

Satsningarna i Idrottslyftet ska utgå från ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv och 
genomsyras av riktlinjerna i Idrotten vill. Vad kan detta tänkas innebära? Vi kan konstatera att 
RF har en jämställdhetsplan och att Idrotten vill är idrottsrörelsens gemensamma idéprogram. 
Däremot är jämlikhet ett begrepp som normalt sett inte ingår i RF:s terminologi. Man kan 
tänka sig att jämlikhet går att relatera till den avsiktsförklaring 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 föreningsdriven idrotts-
verksamhet" (Idrotten vill, s. 4). Problemet är att inte någon av de som vi har mött i förbund 
och föreningar gör denna koppling. I själva verket är jämlikhet något av ett icke-begrepp i 
verksamheterna. Däremot gör enstaka föreningar inom alla fyra idrotter satsningar som, 
åtminstone indirekt, kan relateras till begreppet jämlikhet. Påpekas bör vidare att ingen heller 
har ställt sig frågande till begreppet. Att det i den relativt kortfattade formuleringen kring 
Idrottslyftets intentioner dyker upp ett begrepp som inte är känt inom idrottsrörelsen 
föranleder inte någon undran alls från rörelsen. Detta är i sig en intressant problematik. 

Jämlikhetsfrågor kan med fördel relateras såväl till ambitionen att öppna idrottens dörrar för 
fler som till ambitionen att utveckla verksamheten så att fler väljer att fortsätta idrotta längre. 
En i våra ögon självklar tolkning av Idrottslyftets intentioner är att man inom de olika 
idrotterna bör skapa sig en bild av i vilken utsträckning den ordinarie verksamheten lockar 
både flickor och pojkar, barn och ungdomar av olika nationaliteter och med olika ursprung, 
såväl socialt som etniskt och så vidare. En bra utgångspunkt kan vara att ta reda på hur 
deltagarmönstret ser ut i detta nu och fundera över vad en eventuell social stratifiering kan 
bero på i den aktuella idrotten. Man bör också fråga sig vad det är i den egna verksamheten 
som lockar (eller inte lockar) deltagare. Man bör vidare fråga sig vad det är i den egna 
verksamheten som gör att barn och ungdomar fortsätter – eller slutar. 

I Idrottens jämställdhetsplan har idrottsrörelsen ett utmärkt verktyg som grund både för 
diskussion och för verksamhetsutveckling. Vår uppföljning har emellertid visat att man endast 
i begränsad utsträckning, i föreningarna inte alls, är införstådd med hur jämställdhet definieras 
i jämställdhetsplanen och vilka ambitioner om jämställdhetsarbete inom idrotten som kommer 
till uttryck där. De flesta av de personer vi har träffat har uppfattningar om vad jämställdhet 
är, men de är mycket varierande och man gör i stort sett inga hänvisningar alls till den 
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övergripande jämställdhetsplanen. Det verkar alltså finnas ett problem på formuleringsarenan 
med att sprida kunskap om Idrottens jämställdhetsplan neråt i organisationen. 

Detsamma kan i stort sett sägas om Idrotten vill. Innehållet i idéprogrammet är mera känt på 
förbundsnivå jämfört med jämställdhetsplanen, men på föreningsnivå är kännedomen om 
Idrotten vill begränsad. 

Om vi tolkar vårt uppföljningsuppdrag som att undersöka i vilken utsträckning man inom 
idrottsrörelsen är bekant med och arbetar utifrån sina egna övergripande styrdokument i 
arbetet med Idrottslyftet, blir resultatet således nedslående. Nu har vi inte (endast) haft denna 
utgångspunkt i arbetet, men resultatet utifrån en sådan utgångspunkt är värt att begrunda. Om 
man från statens och RF:s sida har ambitionen att satsningar av Idrottslyftets slag ska betyda 
något särskilt, att den ska leda till förändring i något avseende, går det inte att utforma 
uppdraget på det sätt som nu har skett. Om man från statens och RF:s sida är nöjda med 
verksamheten som den är och vill ge den extra resurser, om man vill att den ska fortgå i 
nuvarande utformning, då räcker det naturligtvis med en mycket kortfattad och allmän 
anvisning. 

Transformeringsarenan	  
Vad innebär Idrottslyftets ambition att öppna dörrarna till idrotten för fler barn- och ungdomar 
och utveckla verksamheten så att de väljer att idrotta längre upp i åldrarna på 
transformeringsarenan? Ja, vi har redan framhållit att öppna dörrarna i huvudsak tolkas som 
att den egna idrotten ska bli större. Denna ambition konkretiseras ofta i olika försök att 
exponera den egna idrotten för fler barn och unga. Satsningarna på att öppna dörrarna för 
flera är ganska direkta - och utvärderingsbara. Att utveckla verksamheten uppfattas som ett 
mer komplicerat mål och kopplas gärna till utbildningsinsatser och olika försök att stimulera 
till värdegrundsarbete i föreningarna. Sådana satsningar kan beskrivas som mera indirekta och 
blir därmed också svårare att utvärdera. 

Då så pass många barn och ungdomar någon gång under sin uppväxttid deltar i en förenings 
verksamheter får man utgå från att idrottens dörrar i grund och botten näst intill står på vid 
gavel. I den utsträckning rekryteringen är socialt stratifierad på något sätt (skev avseende kön, 
social och etnisk bakgrund, sexuell läggning, med mera), så märks det inte tillräckligt mycket 
för att förbundsföreträdarna ska uppfatta det som ett problem, med vissa undantag. Ibland 
framkommer frågor kring varför idrotten i fråga inte i större utsträckning lockar flickor 
(framför allt inom bordtennis), eller pojkar (framför allt inom volleyboll). Men dessa 
funderingar kopplas inte automatiskt till frågor om jämställdhet och jämlikhet. Detsamma kan 
sägas om ”avbrottsproblematiken”. Flera grubblar över varför flickor slutar tidigare än pojkar, 
men få ser det som ett uttryck för en jämställdhetsproblematik. 

Vi har funderat mycket över vad förbundens och föreningarnas begränsade vilja att relatera de 
problem man själv identifierar till jämställdhet och jämlikhet. Vad står det för? Istället för att 
tänka i termer av jämställdhet och jämlikhet väljer man oftare att förklara mönstren med att 
flickorna "får andra intressen" eller att barn i invandrarfamiljer "inte vill" delta och så vidare. 
Vi tror att detta hänger samman med ett mer eller mindre dominerande förhållningssätt till 
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jämställdhets- och jämlikhetsfrågor som något naturligt, något som kommer av sig själv, 
något som har med common sense att göra. Ur ett utvecklingsperspektiv är detta troligen inte 
ett fruktbart synsätt. Sannolikt hade det varit mer utvecklande för verksamheten att se social 
stratifiering i rekrytering och deltagarmönstren som ett uttryck för olika villkor, det vill säga 
som potentiella jämställdhets- och jämlikhetsfrågor. 

Benägenheten att se jämställdhet och jämlikhet som något naturligt och oproblematiskt kan 
möjligen också förklara det relativa ointresset för idrottens övergripande styrdokument, i 
första hand Idrotten vill och Idrottens jämställdhetsplan. I korthet skulle man kunna 
sammanfatta problematiken på följande sätt: problem med att rekrytera flickor (eller pojkar), 
problem med att flickor (eller pojkar) slutar tidigare, problem med att rekrytera kvinnliga 
ledare, etcetera, ses inte som jämställdhetsrelaterade problem och därför är intresset för att ta 
reda på vad som står i Idrottens jämställdhetsplan också relativt lågt. Vi har noterat med stort 
intresse att Idrottslyftet, precis som Handslaget gjorde, rymmer många satsningar på flickors 
idrott.  Dessa satsningar verkar dock inte mana till eftertanke kring jämställdheten inom den 
egna idrotten. Antagligen hänger detta samman med att "problemet" antas vara flickorna och 
kvinnorna mer än idrotten. 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, kan med fördel kompletteras med en ambition att utmana traditionella 
föreställningar om könen. Tilläggas kan att vi i vårt arbete med uppföljningen har mött tolv 
män och fyra kvinnor. Det är alltså i huvudsak män som har fått yttra sig om förbundens 
arbete med satsningarna. 

I och med det begränsade intresset för kritiska frågor (jämställdhet, tidig selektering och 
specialisering, idrottens tävlingssystem med mera) så verkar förbunden inte som agenter och 
stöd för föreningarna när det gäller att framhålla idrottens övergripande styrdokument. 
Fotbollförbundet skiljer sig delvis från de andra tre förbunden i detta avseende. Arbetet med 
värdegrundsfrågor (men inte med jämställdhet och jämlikhet) har varit mera tongivande inom 
fotbollen jämfört med i de andra förbunden. Fotbollens studiematerial Fotbollens spela, lek 
och lär framstår som ett aktivt redskap i utvecklingen av fotbollsverksamheter. Möjligen 
hänger denna skillnad i betoningen på ideologiska frågor samman med att SvFF egentligen 
bör ses som verksamt på formuleringsarenan, som vanligtvis kan ses som en ideologisk arena 
(här diskuteras "de stora frågorna"). Fotbollens SDF är mer jämförbara med de övriga tre 
SF:en i sitt förhållningssätt till jämställdhet, jämlikhet och Idrotten vill. 

Om man menar att idrottslyftssatsningen ska betyda något särskilt avseende att öppna 
dörrarna för fler och så vidare, finns det en stor utvecklingspotential i förbunden. Om man 
menar att verksamheterna inom förbunden är bra som de är, hamnar fokus mer på hur 
idrottslyftsmedlen administrerats. Bilden blir då betydligt ljusare. Vårt intryck är att SF:en 
ansträngt sig för att göra administrationen kring ansökningar om och tilldelning av 
projektmedel så smidig som möjligt. Här stämmer uttrycket ”all verksamhet genomsyras av 
…” bättre in på arbetet jämfört med vad som gäller jämställdhet och jämlikhet. Ambitionen 
att ge så många föreningar som möjligt goda förutsättningar för att både söka och erhålla 
projektmedel har varit hög. De administrativa rutinerna har förenklats i så hög utsträckning 
som möjligt. Kommunikationen med föreningar har, såvitt vi kan avgöra, varit god. Man har 
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också genomgående varit noggranna med att idrottslyftsmedlen inte ska gå till ordinarie 
verksamhet, framför allt av rädsla för att skapa rutiner som skulle göra att föreningar fick slå 
igen om Idrottslyftet tog slut. Ser man handläggningen av Idrottslyftet som en enskild fråga, 
så blir vår värdering positiv. 

Realiseringsarenan	  
När vi närmar oss föreningarna rör vi oss från en i huvudsak professionell till en i huvudsak 
ideell arena. Detta medför konsekvenser för hur vi ser på idrottslyftssatsningen. Vår ambition 
är att ställa höga krav på den professionella arenan, men "sänka ribban" när det kommer till 
föreningarnas verksamheter. De reflektioner vi har att erbjuda när det gäller föreningarnas 
arbete med Idrottslyftet är alltså i första hand även de riktade till RF och SF:en. 

En första fråga man kan ställa sig är: Kan man se någon tydlig skillnad mellan de olika 
idrotternas föreningar? Svaret på den frågan är ett försiktigt nej. Skillnaderna mellan olika 
föreningar inom ett förbund ter sig lika stora som skillnaderna mellan olika förbunds 
föreningar. Detta innebär att fotbollsföreningar, för att ta ett exempel där många har 
uppfattningen att fotbollen är en stor och rik idrott, i hög utsträckning liknar föreningar inom 
andra, betydligt mindre och resurssvagare idrotter. Ser man till Idrottslyftets intentioner att 
öppna dörrarna för fler och att utveckla verksamheten så att fler fortsätter längre, så kan man 
inte se några avgörande skillnader mellan de olika idrotternas föreningar. Inte heller när det 
gäller om satsningen utgår från ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv och genomsyras av 
riktlinjerna i Idrotten vill. 

Vi har besökt 18 föreningar, fyra inom badminton och bordtennis respektive fem inom fotboll 
och volleyboll. Att det blev fem inom de två sistnämnda idrotterna beror mest på 
tillfälligheter. Med några få undantag har det varit fråga om väl fungerande och 
framgångsrika föreningar och i den meningen är de möjligen inte representativa för föreningar 
i allmänhet.  Kunskapen om varför barn och ungdomar väljer att idrotta – och att sluta idrotta 
– är begränsad i de besökta föreningarna liksom hos SF:en. Detta innebär inte att man gör ett 
dåligt jobb. Tvärtom har vi besökt flera föreningar med ett stort socialt patos, där man gjort 
idrottslyftssatsningar i socialt utsatta områden, där man gjort stora satsningar på tjejers idrott, 
där man öppnat upp verksamheten för barn med funktionsnedsättning och så vidare, men det 
verkar inte ha skett utifrån en nationellt förankrad idrottsövergripande strategi, utan mer efter 
lokala initiativ. Ambitionsnivån här och nu har varit hög, men man har insett att det är svårt 
att långsiktigt förändra sociala mönster. 

Flera av de föreningar vi har besökt har arbetat med någon form av föreningspolicy. I 
fotbollens fall har man ofta haft stöd i Fotbollens spela, lek och lär, men i övrigt har det 
funnits få, om några, hänvisningar till idrottens mer övergripande värdegrund så som den 
formuleras i Idrotten vill. Några föreningar har genomfört jämställdhets-, eller snarare 
tjejsatsningar, men inte heller här har idrottens övergripande handlingsplan varit 
utgångspunkten. 

Synen på jämställdhet som något naturligt och relaterat till common sense som fanns hos 
SF:en, finns även i en del föreningar. Dessutom har många föreningsledare klara 
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uppfattningar om hur pojkar och flickor ”är”, och dessa uppfattningar är ofta könsstereotypa 
(”flickor är sociala, pojkar är tävlingsinriktade”) varför det är befogat att höja ett varningens 
finger för att föråldrade idéer om kön återskapas. Ett normkritiskt förhållningssätt, där ledarna 
frågor sig hur och varför flickor och pojkar ”blir” på ett visst sätt, saknas nästan helt. Här 
finns en stor utvecklingspotential. Oviljan att tolka föreningsverkligheten i termer av 
bristande jämställdhet är ibland också påfallande stor. Vi ska ge ett illustrativt exempel: 

I en förening som vi besökte, samtalade vi med två män. Dessa manliga föreningsrepresentanter 
berättade att det i föreningen endast fanns manliga tränare och det var bara män som satt i 
styrelsen. Man oroades över svårigheter med att rekrytera flickor till verksamheten och man 
oroades över att de få flickor som ändå fanns, valde att sluta betydligt tidigare än pojkarna i 
föreningen. Man talade om behovet av att göra en tjejsatsning. Men att uttrycka det som att det i 
föreningen finns en jämställdhetsproblematik var aldrig aktuellt. 

Innan vi avslutar med några rekommendationer för framtiden, vill vi framhålla att vi besökt 
många föreningar som gör ett fantastiskt arbete med barn och ungdomar och att det arbetet 
ofta sker med mycket begränsade resurser. Den kritiska ansatsen i vår uppföljning ska ses som 
en kritik riktad "uppåt" i systemet – i syfte att utveckla svensk idrott till världens bästa (för att 
citera den vision som uttrycks i Idrotten vill). 

Avslutande	  reflektioner	  
Vi vill börja detta avslutande avsnitt med att kortfattat besvara våra frågeställningar, som då 
gäller för idrotterna badminton, bordtennis, fotboll och volleyboll. 

Ø Vad innebär intentionen att öppna dörrarna för fler och att utveckla 
verksamheten så att fler väljer att stanna kvar? 

Att öppna dörrarna för fler innebär i stor utsträckning att exponera den enskilda idrotten för 
fler barn och ungdomar. Att utveckla verksamheten så att fler väljer att stanna kvar handlar 
framför allt om att 1) bredda verksamheter för att tillfredsställa barns och ungdomars olika 
behov, 2) utveckla (utbilda) idrottens ledarkader (och här görs sällan någon åtskillnad mellan 
olika utbildningar, alla ges samma vikt) och 3) utveckla föreningarna, till exempel avseende 
deltagar- och ledarrekryteringsstrategier, värdegrundsarbete och styrelsearbete.  

Ø Vad innebär det att utgå från ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv? 

Tydligt är att den dominerande tolkningen inte har varit att allt arbete ska utgå från ett 
jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. I vissa avseenden – ofta i särskilda satsningar – har 
jämställdhets- respektive jämlikhetsperspektiven märkts. Jämställdhet tolkas genomgående 
som en flick- och kvinnofråga, en fråga om andelen flickor och kvinnor inom den aktuella 
idrotten, och inte som en fråga om styrkeförhållandet mellan gruppen kvinnor och gruppen 
män (som är den tolkning som uttrycks i Idrottens jämställdhetsplan). Jämlikhet är ett i stort 
sett obekant begrepp, men kan delvis hänföras till särskilda satsningar på resurssvaga barn 
och ungdomar (framför allt i fråga om social och etnisk bakgrund samt funktionsnedsättning). 

Ø Hur genomsyras satsningen av riktlinjerna i Idrotten vill? 



132	  
	  

Idrottslyftssatsningen har genomförts i stort sett utan några direkta hänvisningar till Idrotten 
vill. I fotbollens fall har Fotbollens spela, lek och lär (FSLL) delvis ersatt Idrotten vill och har 
då varit ett relativt aktivt redskap i idrottslyftssatsningen. Då Idrotten vill haft en så pass 
undanskymd roll är frågan i stort sett omöjlig att besvara. Om man ser till andemeningen med 
Idrotten vill, och inte bara till skriften, menar vi att Idrottslyftet delvis genomsyras av 
riktlinjerna i Idrotten vill. Tydligt är emellertid att SF och föreningar lika ofta ser sig tvingade 
att förhålla sig till yttre omständigheter (till exempel när det gäller hur tidigt selektering och 
specialisering ska gå till samt vid vilken ålder tävlingar på riksnivå ska införas), som att ha ett 
aktivt förhållningssätt till värdegrundsfrågor. 

Vi vill avsluta den här rapporten med några utvecklingsförslag som framför allt är riktade till 
RF och SF. Vi börjar med några ord till RF: 

• ta ställning till om satsningar av typen Idrottslyftet syftar till att "göra skillnad" eller 
stimulera till mer verksamhet med befintlig inriktning; 

• beakta att den idrottsrörelse som ska realisera satsningen i dagsläget har begränsade 
förutsättningar för att göra uttömmande uttolkningar av vad satsningen kan tänkas 
innebära; 

• beakta att den idrottsrörelse som ska realisera satsningen i dagsläget inte har ett aktivt 
förhållningssätt till begrepp som jämställdhet och jämlikhet och inte heller till 
idrottens övergripande idéprogram Idrotten vill; 

Därefter några förslag riktade till SF: 

• 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, till exempel avseende vilka barn och ungdomar "hittar till" idrotten, vilka 
som fortsätter, hur könsfördelningen ser ut, i vilken utsträckning barn med annan 
kulturell bakgrund än svensk deltar; 

• ta ställning till vad begrepp som jämställdhet och jämlikhet ska innebära inom SF:et; 
• ta ställning till vad idéprogrammet Idrotten vill ska innebära inom SF:et; 
• i förhållande till de tre föregående punkterna: utveckla ett mer aktivt förhållningssätt 

till ideologiska och politiska frågor; 
• agera aktiva agenter för idrottens – såväl idrottsrörelsens som den egna idrottens – 

måldokument och handlingsplaner gällande frågor om jämställdhet, jämlikhet och 
värdegrund i kommunikationen med föreningar och individer. 
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