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Sammanfattning 

 
Den svenska idrottsrörelsen har kommit att bli allt mer omfattande i dagens samhälle, 

med fler än 20 000 ideella idrottsföreningar och över 52 miljoner deltagartillfällen 

årligen finns ett stort allmänintresse. Från statens sida har idrottsrörelsens idéer sedan 

1970-talet handlat om att förbättra folkhälsan vilket även är syftet med den bidrags-

givning som sker idag. Årligen betalas det ut närmare 1,1 miljarder kronor genom 

bidragen LOK-stödet och Idrottslyftet. De statliga bidragen följer idrottsrörelsens 

bidragskedja vilket i studien innebär från Riksidrottsförbundet till Specialidrotts-

förbunden och vidare ner till föreningarna Studiens primära syfte är att undersöka 

bidragens påverkan och effekter på idrottsföreningar. Tidigare forskning har visat att 

ideella organisationer i hög grad är beroende av statliga resurser i form av bidrag. 

Resursberoendet har i kombination med krav och påtryckningar från bidragsgivarna 

bland annat lett till organisatoriska förändringar. Denna studie har använt en kvalitativ 

forskningsstrategi där sju semistrukturerade intervjuer genomförts med respondenter 

på tre olika hierarkiska nivåer i bidragskedjan. Då en rad djupare svar och en ökad 

förståelse för fenomenet var önskvärt valdes den kvalitativa metoden. Studien visar att 

utformningen av bidragen föranleder konsekvenser i delar av bidragskedjan, såväl 

positiva som negativa. Det har bland annat framkommit att en målglidning sker i olika 

nivåer på grund av bidragens utformning. Mer administrativt arbete har även i vissa fall 

kunnat påvisas i delar av bidragskedjan samt en utveckling där föreningars struktur allt 

mer liknar varandra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

 
The Swedish sports movement has become more and more wide spread in today’s 

society with more than 20 000 non-profit sports associations and over 52 million yearly 

member occasions to participate in sport activities has created a huge public interest. 

The state’s goal with the sports movements has since the 1970s been to increase the 

public health which is also why sport associations are granted contributions. 1,1 billion 

SEK are yearly distributed through local activity contribution and Idrottslyftet. The 

governmental grants are following the sport movement chain which in this study means 

from the highest Swedish Sports Confederation to the specialized sport federations and 

downwards to the sport club level. The main purpose of the study is to investigate what 

affect the contribution has on sports club level. Previous research has shown that non-

profit organizations are heavily depending on contributions from governmental grants. 

Resource dependency in combination with demands from the contributors has led to 

organizational changes. This study has used a qualitative research approach in order to 

receive in-depth answers and seven semi-structured interviews were conducted on 

three different hierarchical levels in the chain of government grants. The results of the 

study show that the shape of the grants has consequences in parts of the chain of 

funding, both positive and negative. One result of the study is that goal displacement 

occur on different levels due to the shape of the grants. More administrative work has in 

some cases been demonstrated in parts of the contribution/grants chain along with a 

development where the association’s structure is getting more and more similar to each 

other’s.  
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Förord 
 
Först och främst vill vi tacka de respondenter som medverkat i vår studie. Under 

arbetets gång har vi blivit väl mottagna av alla förbund och föreningar vi besökt samt 

fått tagit del av värdefull information.   

 

Ett speciellt stort tack vill vi rikta till vår handledare Stefan Einarsson som hjälpt och 

stöttat oss under hela studiens arbetsgång. Alla synpunkter, givande diskussioner och 

handledarträffar har bidragit till att både vi och vår studie utvecklats till något mycket 

positivt. 

 

Slutligen vill vi passa på att tacka de opponenter som läst vår studie och kommit med 

kloka åsikter under höstterminens seminarieserie.    

 

 

Stockholm, januari 2015 

 
Elin Bratland och Philip Kvist  
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1. Introduktion 

 

”Jag tycker ändå att det är bra att Idrottslyftet går från SF. Hur skulle dem annars fördela 

ut det här, om man inte har någon insikt i de olika verksamheterna? Men återigen kan man 

använda det på ett annat, mer effektivt sätt när man har pengarna.”    

 

Leif Halvorsen  

Ordförande, Nacka Hockey  

                                                                                                                                           

1.1 Problembakgrund 

Redan på 1870-talet betalades det första bidraget till svensk idrottsrörelse ut av staten 

(SOU, 2008:59). Då hette det frivilligt organiserad idrottsverksamhet och gemene man 

visste inte ens vad fenomenet idrott var. Detta kan ses som startskotten för den statliga 

bidragsgivning som pågått i över 140 år och som idag är mer omfattande än någonsin 

(Norberg & Peterson, 2013). Men med statliga bidrag till idrotten följer även motiv och 

idéer om hur staten vill att den svenska idrottsrörelsen ska bedrivas. Motiven tycks ha 

förändras i symbios med samhällsutvecklingen. Under tidigt 1900-tal stod folkhälsan 

högt i kurs då industrisamhällets hårda klimat tärde på människors hälsa. Med de 

statliga idrottsbidragen kunde man nu kompensera arbetarna för detta genom att låta 

befolkningen idrotta. Motiven till bidragen förändrades med tiden och under 1950-talet 

var det ungdomarnas allt mer kommersiella fritidssysslor som skulle ersättas med 

kollektivt idrottande. Sedan 1970-talet har de statliga idéerna om idrottsrörelsen 

återgått till att handla om förbättrad folkhälsa, vilket även genomsyrar statens syften 

med bidragen idag. Utöver folkhälsan har mål om integration, jämställdhet, mångfald 

och barnrätt trätt fram och utgör idag stommen i statens idrottspolitiska bidrag 

(Norberg, 2012). 

Motiven till de statliga bidragen har alltså förändrats över tid och likaså storleken på 

bidragen. 2014 uppgick det statliga stödet till 1,7 miljarder kronor, varav drygt 1,1 

miljarder är fördelat över de två bidragen LOK-stödet och Idrottslyftet. LOK-stödet 

infördes 1971 och har sedan 1990 fördelats ut av Riksidrottsförbundet (RF), idrottens 

offentliga myndighet (Norberg & Peterson, 2013), till idrottsföreningar i form av ett 

aktivitetsstöd (Prop.2008/09:126). Bidraget är helt baserat på antalet deltagare och 

ledare som deltar i en aktivitet som föreningen bedriver. Idrottslyftet är till skillnad från 

LOK-stödet ett tidsmässigt avgränsat utvecklingsprojekt där föreningarna söker projekt-

bidrag för egna alternativt befintliga projekt som Specialidrottsförbund (SF) tagit fram 

(LOK-stödsutredningen, 2012). Idag finns det över 20 000 ideella idrottsföreningarna 

som tillsammans anordnar drygt 52 miljoner unika deltagartillfällen varje år. Det utgör 

vad många anser vara en av de starkaste rörelserna för ideella organisationer i Sverige 

(Wijkström, Einarsson et al., 2004). 
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1.2 Problemdiskussion 

Som en direkt påföljd av de motiv som staten, mer eller mindre, har haft med sin 

bidragsgivning sedan slutet av 1800-talet har krav och regleringar skapats kring 

idrottsrörelsen. Vos, et al. (2011) menar att det finns karaktäristiska drag i statliga 

bidrag till ideella idrottsföreningar. De handlar framförallt om att bidragen kopplas till 

politiska mål och att det krävs en form av motprestation för att få bidragen. Dessa mål 

kan i sin tur uppfyllas genom att idrottsrörelsen villkoras och utsätts för krav, vilket i sin 

tur innebär en stor påverkan på föreningarna. Varför dessa villkor och krav kring 

statliga bidrag påverkar en organisation, eller förening i detta fall, ligger bland annat i 

dess beroende av bidragen (Verbruggen et al., 2011).  

 

Svenska idrottsföreningar är internationellt sett väldigt resursberoende och då speciellt 

om man tittar på beroendet av statliga bidrag (Wijkström & Einarsson, 2006; Enjolras, 

2002). Enligt många forskare innebär resursberoendet att organisationer blir mer 

benägna att följa krav och regleringar från de som tillhandahåller bidragen (Verbruggen 

et al., 2011; Gustafson, 2006). Men bidragen påverkar inte bara idrottsföreningarna, 

utan även den kedja av förbund som bidragen passerar. Denna bidragskedja är 

dessutom än mer beroende av statliga resurser (Centrum för idrottsforskning, 2013a), 

vilket innebär att organisationerna i kedjan försöker upprätthålla en verksamhet som 

motsvarar de krav som finns för att få tillgång till de resurser de behöver (Pfeffer & 

Salancik, 1979). 

 

Statens syften bakom bidragsgivningen till idrotten har sedan 1999 preciserats i en 

speciell förordning. Utöver det har den idrottspolitik som idag bedrivs fått ett mer 

explicit regelverk där kraven och systemen för uppföljning har ökat (Norberg, 2012).  

1.3 Problemformulering 

Kan de två statliga bidrag till idrotten, och arbetet i de nivåer bidragen passerar, leda till 

förändringar i ideella idrottsföreningar och vilka är i så fall dessa förändringar? Denna 

studie ämnar undersöka hur de statliga bidragen till idrottsföreningar kan påverka dem 

i andra avseenden än vad som möjligen var den idrottspolitiska tanken från början. 

Studien behandlar de två statliga bidragen LOK-stödet och Idrottslyftet samt de olika 

nivåerna som bidragen berör i den så kallade bidragskedjan. 

Syftet med studien är att öka förståelsen för hur statliga bidrag kan påverka idrotts-

föreningar, med det underliggande syftet att bidra med ny kunskap kring vilken 

inverkan bidragen har på arbetsmetoder i bidragskedjan och vad de i sin tur får för 

effekter på idrottsföreningar. 

 

Studien undersöker sambandet mellan de olika nivåerna i bidragskedjans arbete samt 

bidragen i sig. Genom denna parallella undersökningsstruktur relateras system, 
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arbetssätt och mål kopplade till bidragen, till hur de direkt eller indirekt påverkar 

idrottsföreningar. 

 Studiens forskningsfråga: Varför utformas arbetet som det gör kring de statliga 

idrottsbidragen och vilka effekter kan det få på idrottsföreningar? 

 Underliggande fråga: Hur påverkas bidragskedjan olika nivåer av sitt beroende 

av statliga resurser? 

1.4 Avgränsning 

För att anpassa det teoretiska ramverket efter studiens syfte kommer resurser i detta 

fall antas vara av monetär karaktär. Vi har således bortsett från indirekta resurser så 

som ideellt arbetande personer, subventionerade lokalhyror och skattelättnader när vi 

talar om organisationers resurser och bidrag. Denna avgränsning gör vi främst för att 

anpassa litteraturen efter syftet med studien, men också för att begränsa vår empiriska 

studie till de två huvudsakliga bidragen vi valt att studera och som är av monetär 

karaktär.  
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2. Litteraturkapitel 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 
I kapitlet presenteras inledningsvis den tidigare forskning som anses vara relevant för 
studien problemformulering. Vidare framförs två teoribildningar som utgör grunden för 
studien. Dessa två teorier är resursberoendeteorin och olika perspektiv inom den 
institutionella teorin.  
___________________________________________________________________________ 

 
2.1 Tidigare forskning 

Redovisningen i ideella föreningar skiljer sig ofta från den reglerade redovisningen i 

kommersiella och vinstdrivande organisationer. Men även om det finns mindre krav 

kring ideella organisationers redovisning (Wicker & Breuer, 2011) uppkommer det 

situationer där organisationer i den ideella sektorn möter andra problem kring sin 

redovisning. Bland annat av den anledningen att man är beroende av externa bidrag 

(Verbruggen et al., 2011). När Centrum för idrottsforskning i en rapport ställde 5480 

kassörer i olika idrottsföreningar frågan hur stor utmaning upplever du att följande är för 

er förening? svarade 49% av de tillfrågade att bidragsansökningar är den arbetsuppgift 

som är en mycket eller ganska stor utmaning. I rapporten framgår det även att resultatet 

sannolikt beror på att bidragen är en viktig inkomstkälla, att kassören måste hålla reda 

på vilka tillgängliga bidrag som finns och att ansökningarna kan medföra “en hel del 

pappersarbete” (Centrum för idrottsforskning, 2013b).  

  

Verbruggen, et al. (2011) menar att resursberoendet hos ideella organisationer i 

kombination med regler från bidragsgivare är anledningen till varför ideella föreningar 

väljer att exempelvis följa en helt ny redovisningsstandard som utfärdas. I deras 

undersökning framkommer det bland annat att eftersom den ideella sektorn är 

beroende av statliga bidrag och att det samtidigt är statliga lagar som reglerar olika 

redovisningsstandarder, så följer ideella organisationer i högre grad dessa nya 

regleringar än vad det hade gjort om bidragssambandet såg annorlunda ut. Potter 

(2002) är inne på samma spår i sin undersökning av den ideella sektorn i Australien. I 

hans studie framgår det att en ny redovisningslag som anslogs i landet tvingades fram 

utan att några frågor i den kringliggande debatten lyftes fram kring hur ideella 

föreningar skulle påverkas. Ytterligare bevis för att resursberoende samt tvingande krav 

och regler kan påverka ideella organisationers vilja att följa nya redovisningslagar finner 

vi i Gustafsons (2006) studie. Hon ser att en kombination av ideella organisationers 

resursberoende och hur de utsätts för institutionella påtryckningar har en stark 

påverkan på deras val av redovisningsmetod. Det framgår att flertalet ideella 

organisationer väljer att upprätta sin redovisning efter den kommersiella sektorns 

praxis, utan någon förankring i att det skulle vara till fördel för organisationen.  
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Skillnader förekommer mellan länders ideella idrottssektorer och inte minst när det 

handlar om beroendet av statliga bidrag och subventioner. En rad studier har påvisat att 

många länders statliga och kommunala bidrag utgör en liten del idrottsföreningarnas 

totala omsättning (Enjolras, 2002; Horch, 1992). Exempel på länder vars statsbidrag inte 

utgör någon betydande andel för idrottsföreningarna är Tyskland och Norge där ungefär 

en femtedel av en förenings genomsnittliga omsättning representeras av bidrag 

(Enjolras, 2002). Men samtidigt finns det länder där idrottsföreningarna är mer 

beroende av statliga bidrag. I snitt utgörs en tredjedel av franska och tjeckiska idrotts-

föreningars omsättning av bidrag (Vos et al., 2011). För att sätta svenska idrotts-

föreningar i paritet till detta kan sägas att en tredjedel av en genomsnittlig svensk 

förenings omsättning utgörs av statliga och kommunala bidrag (Centrum för 

idrottsforskning, 2013a). Med internationella mått mätt kan det alltså anses vara en hög 

andel (Wijkström & Einarsson, 2006). 

 

Både LOK-stödet och Idrottslyftet som denna studie undersöker är statliga bidrag. Vos, 

et al. (2011) menar att statliga bidrags villkor i allmänhet varierar men att det däremot 

finns karakteristiska drag i statliga bidrag till ideella idrottsföreningar. De ser nämligen 

att statliga bidrag är starkt sammankopplade med politiska mål som ska uppfyllas med 

hjälp av olika villkor som i sin tur påverkar idrottsföreningarna. Dessa villkor är allt 

ifrån medlemskap och specifika målgrupper till organisationsstrukturer, uppdrags-

beskrivningar och processer för olika policys. Wijkström, et al. (2004) är inne på samma 

spår, han påpekar att statliga bidrag och ersättningar kopplas till statliga styr- och 

kontrollsystem och i hög grad påverkar många organisationer.   

 

Erik Sjöstrand (2010) har utvecklat en modell över hur olika finansieringskällor för 

ideella organisationer ser ut och hur dessa kan analyseras. I modellen listar Sjöstrand 

(2010) olika krav och förväntningar han menar medföljer de olika finansieringskällorna. 

Han betonar dock att alla inte går att använda på samtliga organisationer i den ideella 

sektorn vid en analys av dess intäkter. Bland annat är icke-monetära bidrag i form av 

gåvor och sponsring förbisedda i modellen. Dessa avgränsningar gör dock inte modellen 

mindre applicerbar i vår studie då vi valt att titta på två statliga bidrag av monetär 

karaktär. Den, för vår studie, mest intressanta finansieringskällan i modellen benämner 

Sjöstrand (2010) för ”projektmedel” och syftar till bidrag vilka en organisation erhåller 

för tidsbegränsade aktiviteter eller projekt. Han menar på att det ofta ligger en politisk 

vilja i att utföra något bakom dessa bidrag. Att organisationerna får introducera olika 

förslag på vad och hur de ska göra för att åstadkomma det finansiären vill. Vidare menar 

han att det är en tidskrävande process där kunskap om förfarandet för att söka bidragen 

krävs. Sjöstrand (2010) menar också att en konsekvens av denna finansieringskälla är 

att en viss konkurrens skapas mellan organisationerna, vilket ytterligare stärker 

finansiärernas möjlighet till påverkan. 
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Statliga och kommunala bidrag till projekt är däremot inget nytt fenomen i Sverige. 

Mellan 1995 och 2003 skedde en markant ökning av denna typ av bidragsform till 

ideella organisationer, från 648 miljoner till drygt 1,3 miljarder (Stadskontoret, 2004). 

Här menar Johansson (2005) att projektbidrag utgör den finansieringsform med högst 

grad av styrning, vilket kan förklara denna ökning. Wijkström, et al. (2004) påvisar 

också exempel på denna typ av finansiering i sin rapport om hur de statliga 

bidragssystemen till idéburna organisationer har utformats och förändrats. Man ser hur 

myndigheter bidrar med resurser till ideella organisationer i form av så kallade 

projektmedel. Kravet för att ta del av bidragen är även här en grundläggande 

redogörelse för hur man ska uppnå det myndigheten, i egenskap av finansiär till 

projektet, vill åstadkomma med projektet i fråga. 

 

2.2 Teoretisk ramverk 

2.2.1 Resursberoendeteorin 

Uppsatsens teoretiska ramverk tar sin utgångspunkt i resursberoendeteorin som 

introducerades 1978 av forskarna Jeffrey Pfeffer och Gerald R. Salancik. Teorin utgår 

från organisationers förståelse för sin omgivning samt relationen mellan omgivningen 

och beteendet i organisationer (Pfeffer & Salancik, 1978). En organisations beteende och 

agerande påverkas till stor del av hur beroende organisationen är av viktiga eller 

kritiska resurser. Ett beteende i en organisation kan således förklaras genom vilken 

specifik beroendesituation den befinner sig i (Nienhüser, 2008). En måttstock för 

bedömningen av vad som anses vara en kritisk resurs för en organisation är hur pass väl 

organisationen förmår att fortsätta med sin verksamhet utan resursen i fråga (Pfeffer & 

Salancik, 2003). 

 

Pfeffer & Salancik (1978) klargör däremot att själva problemet inte är att vissa resurser 

är viktiga för organisationer. Tvärtom menar de att resurser inte alls behöver medföra 

några problem om de är stabila över tiden och väl tilltagna. Det är istället omgivningen 

som är grunden för organisationernas problem, då det är där snabba förändringar kring 

villkoren för att få tillgång till resurserna kan ske och därigenom skapa osäkerhet kring 

om resurser kan garanteras i framtiden. Fortsättningsvis förklarar Pfeffer och Salancik 

(1978) att för organisationer som erhåller knappa resurser och om resurstillgången 

redan är osäker, är sannolikheten mindre att man överlever, än för de organisationer 

som erhåller säkra resurser där stabilitet över tid är förutsägbart. Detta kan i sin tur 

medföra att organisationer över tid utvecklas utifrån vetskapen om att det är möjligt att 

erhålla resurser från en omgivning som har stabilare och bättre tillgång till sina 

resurser. Omgivningen spelar alltså även här en stor roll, då skillnaden i resurstillgångar 

varierar, och kan bidra till att en organisation blir vad man kan få resurser för, snarare 

än vad det ursprungligen syftade till (Gronbjerg, 1993; Wijkström & Malmborg, 2005). 

En organisation upprättar både mål relaterade till vad man producerar och mål för de 
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bidrag och system som gör det möjligt att producera något. När målen kring bidrag och 

system ersätter de mål som finns kring produktionen kallas det för målglidning 

(Hasenfeld, 1992; Smith, 1979).  
 

2.2.1.1 Organisationsmiljö och resursberoende 

Pfeffer & Salancik (2003) använder sig av ett antal faktorer för att beskriva en 

organisations miljö utifrån strukturella egenskaper. En viktig faktor som beskriver hur 

resursberoendet ser ut är hur beroende en organisation är av andra aktörer, vilket kan 

förklaras genom hur många finansiärer det är som kontrollerar de resurser en 

organisation är beroende av. Här råder sambandet att ju färre finansiärer det är som 

kontrollerar resurserna en organisation är beroende av, desto mer makt tillskansas 

dessa. Vidare beskriver en faktor hur beroende organisationen är av andra 

organisationer på grund av deras resurser. Detta kan enligt Pfeffer & Salancik (2003) 

bland annat förklaras genom vem som bestämmer över resurserna och hur de ska 

fördelas samt i vilken grad en organisation behöver resursen för att bedriva sin 

verksamhet och således uppnå sina mål. Även vilken möjlighet det finns för att skaffa sig 

alternativa resurskällor spelar in. 

 

En tredje faktor som beskriver organisationens miljö är hur väl en organisation förstår 

de finansiärer som bidrar med resurserna. Uppstår det svårigheter här kan fortsatt 

bidragsgivande blir svårare att försäkra sig om (Pfeffer & Salancik, 2003). 

 

Att externa parter i organisationers omgivning besitter resurser som organisationerna 

behöver för sin fortsatta existens, medför enligt Nienhüser (2008) ett makt- och 

beroendeförhållande mellan dessa parter. Genom att vissa aktörer bestämmer över 

viktiga resurser som andra organisationer behöver, tillskansas de mer makt över dessa 

och i och med det kan sannolikt också organisationernas beteende förändras över tid 

(Wicker & Breuer, 2011). För att en organisation ska vara effektiv menar även Pfeffer & 

Salancik (1978) och Froelich (1999) att den måste uppfylla de yttre krav som kommer 

från externa organisationer och grupper som bidrar till organisationens fortsatta 

överlevnad. Även detta menar man formar och begränsar beteendet hos organisationer 

och ju mer beroende en organisation är av en resurs eller extern bidragsgivare, desto 

viktigare blir det för organisationens överlevnad. Det finns alltså sammanfattningsvis 

starka samband mellan organisationer och dess ledningars uppsatta mål och krav på att 

överleva, med de yttre påfrestningarna som kommer från externa bidragsgivare. 

2.2.2 Institutionell teori 

En av utgångspunkterna i den institutionella teorin är att organisationer anpassar sig 

efter olika institutionella normer och uppfattningar för att uppnå legitimitet och inte 

enbart gentemot externa källor till resurser (Scott, 1987; Meyer & Rowan, 1977; 

DiMaggio & Powell, 1983). Dessa normer kan beskrivas som oskrivna, informella regler 
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som är frivilliga att följa men där det inom vissa miljöer ändå kan vara svårt att bryta 

mot dem då de upplevs som självklara att följa (Brunsson & Jacobsson, 1998). 

 

Fortsättningsvis finns det olika teoretiska perspektiv inom den institutionella teorin. Ett 

av dessa perspektiv är Meyer & Rowans (1977) om hur organisationers formella 

strukturer är starkt institutionaliserade och kan liknas vid myter. Med myter syftar de 

på hur organisationer väljer att till exempel tillämpa en viss redovisningsmetod eller 

teknologi som blivit en norm att använda, oavsett hur effektivt det faktiskt är för 

organisationen. De menar fortsättningsvis att en organisation kan uppfattas som 

avvikande och icke legitim, om den inte utvecklas i enighet med de normer och krav som 

finns i dess omgivning. Organisationers överlevnad beror inte bara på hur effektiva de är 

utan också på hur legitima de uppfattas. Vad som betraktas vara legitimt hos en 

organisation varierar. Men Scott (1998) konstaterar att så länge ett beteende anpassas 

till rådande lagar, regler och normer betraktas det som legitimt. Meyer & Rowans (1977) 

menar vidare att ökade krav från olika regleringar, intresseorganisationer och samhället 

också skapar en påtryckning där resultatet blir att organisationerna blir allt mer lika 

varandra i sin strävan att bli mer legitima.  

 

DiMaggio & Powell (1983) menar i likhet med Meyer & Rowans (1977) inriktning av den 

institutionella teorin att organisationer främst påverkas av strukturella förändringar i 

omgivningen samt institutionella krav. Som tidigare nämnts använder sig DiMaggio & 

Powell (1983) av tre olika processer för att förklara likformningsutvecklingen bland 

organisationer. Dessa tre processer kallas för tvingande isomorfism, mimetisk 

isomorfism samt normativ isomorfism. Den förstnämnda processen är av stort intresse 

vid studier av ideell sektor och hur ideella organisationer påverkas av sina bidragsgivare 

då den är starkt sammankopplad med resursberoendeteorin. Den utgår från viljan hos 

organisationer att tillfredsställa krav från bidragsgivare som även upprättar regler och 

bestämmelser (Verbruggen et al., 2011). 

 

Tvingande isomorfism kommer från både formell och informell press från organisationer 

eller aktörer som innehar en betydande roll över andra organisationer. Bidragsgivande 

myndigheters regler är ett exempel på tvingande påtryckningar som en organisation 

måste förhålla sig till.  Regler från inflytelserika aktörer och politiska beslut kan forma 

en organisation och även få effekter på beslut som tas inom organisationer. De olika 

regelverken utgör ett ramverk som organisationer måste följa och får konsekvensen att 

organisationerna också efterliknar varandra allt mer (DiMaggio & Powell, 1983). 

 

Mimetisk isomorfism kan enligt DiMaggio & Powell (1983) uppkomma när en 

organisation möter någon typ av osäkerhet och på grund av det väljer att efterlikna 

andra organisationer. Här handlar det alltså om att den osäkerhet som en organisation 

möter inom sin verksamhet eller som skapas utifrån, frambringar att ett slags härmande 

beteende hos organisationen. Detta beteende ligger alltid nära till hands och handlar om 

att efterlikna andra organisationer som uppfattas mer legitima eller möjligen mer 



9 
 

framgångsrika. Denna aktiva strävan efter att efterlikna andra organisationer kan skapa 

mer legitimitet vilket i sin tur kan leda till ökade bidrag, som Edwards, et al. (2009) 

menar är speciellt viktigt för ideella organisationer. 

 

Normativ isomorfism härstammar från professionalisering och innebär att 

organisationer utsätts för påtryckningar att förhålla sig till olika normer och arbetssätt 

som härstammar från professionella grupper i samhället. Genom att professionella 

yrkesgrupper, såsom ekonomer och jurister, flyttar in i organisationer och tar med sig 

tidigare normer och regler från utbildning och yrkesbakgrund, kan detta komma att 

skapa en likformighet mellan organisationerna (DiMaggio & Powell, 1983). 

2.2.2.1 Särkoppling 

När en organisation utsätts för institutionella påtryckningar kan den välja att utestänga 

det formella från den faktiska verksamheten. Utåt sätt visar organisationen upp en sida 

där man följer och anpassar sig efter omgivningens krav för att samtidigt göra något 

annat i praktiken (Meyer & Rowan, 1977). Brunsson (1989) beskriver särkoppling som 

en form av hyckleri. Han menar att en organisation kan koppla isär det man säger med 

vad man faktiskt gör. På så sätt kan organisationen klara av att hantera de krav som 

annars kan vara svåra för en organisation att leva upp till. En särkoppling behöver inte 

på något sätt vara påtaglig för alla som berörs utan kan implementeras diskret i en 

organisations verksamhet. 

 

Johansson (2005) talar om lösa kopplingar när han beskriver särkopplingen inom 

organisationer, och menar att det kan illustreras genom att organisationer utåt visar upp 

en positiv sida av verksamheten samtidigt som man ”bakom draperiet” bedriver en 

mindre allmänt accepterad verksamhet. 

 

Det bör dock nämnas att särkoppling inte alltid är något enkelt organisatoriskt verktyg 

att använda sig av. För även om ett annorlunda handlande i praktiken skulle 

effektivisera en organisation, kan regler och krav vara så pass starka att det är svårt att 

koppla bort från själva handlandet. Även allmänt vedertagna normer kan vara svåra för 

en organisation att koppla bort och en omedveten anpassning kan därför inträffa 

(Wallander, 1994). 
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2.2.3 Teoretisk konklusion 

Omfattande organisationsforskning har bedrivits med hjälp av en kombination av 

resursberoendeteorin och den institutionella teorin (Oliver, 1991; Abernethy & Chua, 

1996; Zinn, Weech & Brannon, 1998; Carpenter & Feroz, 2001). Speciellt gångbart inom 

forskning kring ideella idrottsföreningar har perspektiven om föreningars beroende av 

resurser och tvingande isomorfism varit (Verbruggen et al., 2011;Vos et al., 2011).   

Studiens analysmodell kommer delvis innefatta ett liknande samband mellan teorierna, 

som det Vos, et al. (2011) använder sig av i sin studie. De menar bland annat att 

kombinationen av de två teoretiska perspektiven är speciellt användbart på ideella 

idrottsföreningar då de ofta är beroende av resurser från statliga myndigheter i form av 

statsbidrag, vilket får konsekvensen att den tvingande isomorfismen förstärks genom 

detta samband då det är staten som utformar lagar och regler kring bidragens 

utformning. 

 

Då de två statliga bidragen som studien avser att undersöka passerar flera olika nivåer i 

den bidragskedja som empirin följer, är kombinationen av de teoretiska perspektiven 

intressanta ur två aspekter. Dels för att institutionell teori är deterministisk inriktad och 

resursberoendeteorin framhåller valmöjligheter och att strategiska beslut hela tiden tas 

inom organisationer (Greening & Gray, 1994; Oliver, 1991). Men också för att 

perspektivens påverkan på varandra bidrar till en bredare förståelse för hur statliga 

bidrag påverkar ideella idrottsföreningar (Vos et al., 2011) 
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3. Metod 

 

________________________________________________________________ 

 

I kommande kapitel presenteras den vetenskapliga metod som använts och hur 

empiriinsamlingen till studien har gått till.  Även motivering till valet av 

forskningsansatser och metodval behandlas. Inledningsvis presenteras det 

vetenskapsteoretiska förhållningssättet som används i studien. 

__________________________________________________________________________________ 

 
3.1 Introduktion 

Syftet med studien är att fördjupa kunskapen om hur de statliga bidragen kan påverka 

idrottsföreningar samt vilken inverkan bidragen har på bidragskedjans arbete med LOK-

stödet och Idrottslyftet. Med utgångspunkt att organisationerna i bidragskedjans olika 

nivåer är resursberoende samt utsatta för ett institutionellt tryck från omgivningen, är 

grunden för studien en kvalitativ forskningsstrategi. Valet av en hermeneutisk strategi 

är baserat på dels vårt tolkande förhållningssätt men också på de facto att vi ämnat att 

fördjupa förståelsen för olika förbund och föreningars behov och verksamhet.  

 

I den litteratur som presenterats framgår det att organisationer som utsätt för ett 

institutionellt tryck från omgivningen kan formas efter dess regler och normer. När en 

organisation dessutom är beroende av resurser som krävs för att verksamheten ska 

kunna uppnå sina mål, kan även viljan att följa dessa regler förstärkas (Pfeffer & 

Salancik, 1978; Froelich, 1999). Det visar sig vara speciellt påtagligt för idrotts-

föreningar, då externa bidragsgivare som exempelvis staten upprättar krav och regler 

för idrottsföreningars verksamhet, samtidigt som de bidrar med resurser i form av 

bidrag (Verbruggen et al., 2011).  

 

3.2 Vetenskapsteoretiskt förhållningssätt 

I denna studie ligger fokus på att öka förståelsen för den svenska idrottens statliga 

bidrag och bidragskedja samt vilka konsekvenser de får på idrottsföreningar, vilket 

bland annat föranlett oss att utgå från det hermeneutiska synsättet. Detta synsätt har 

utformats för tolkning eller förståelse av text och företeelser samt att en subjektiv 

förståelse av olika företeelser eftersträvas. Själva grunden för hermeneutiken är att den 

som analyserar en text ska försöka få fram meningen med texten utifrån det perspektiv 

och idéer som författaren haft (Bryman & Bell, 2013). Vi som författare har under 

arbetets gång tolkat och analyserat studiens primär- och sekundärdata för att försöka 
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skapa oss en förståelse för hur bidragskedjan ser ut, hur den uppfattas i olika led och 

vad den till sist får för konsekvenser. Det har främst skett genom samtal med personer 

på alla olika nivåer i kedjan.   

 

Vi har valt att använda oss av den kvalitativa forskningsstrategin som fokuserar på det 

talade order (Bryman & Bell, 2013). Farquhar (2012) påpekar att styrkan med den 

kvalitativa metoden är att analysen av data kan inledas så snart som insamling av 

empiriska data har påbörjats. I studien undersöks hur den statliga bidragsmodellen i 

den ideella idrottssektorn ser ut samt hur den påverkar ideella idrottsföreningar, vilket 

är ett motiv till att använda den kvalitativa metoden. Då vi ansåg att vår forskningsfråga 

krävde en rad djupare svar och förståelse för flera organisationers verksamhet var det 

en fördel att inhämta svar via den kvalitativa metoden. Den data som samlats in för att 

analysera forskningsfenomenet kommer vidare vara beskrivande, djup och detaljrik 

vilket skulle vara svårt att mäta med en annan forskningsmetod (Bryman & Bell, 2013). 

Den kvalitativa forskningsmetoden är därför mest relevant och anpassad för studiens 

syfte. Patel & Davidsson (2011) hävdar också att forskare som föredrar en forsknings-

process där analyserande av beteende och värderingar står i centrum vanligen använder 

den kvalitativa metoden, vilket vi såg som två viktiga aspekter i vårt arbete med att 

hämta in empiri från RF, SF och idrottsföreningarna. 

 

3.3 Forskningsmetod 

3.3.1 Urval och avgränsningar 

Empirin i denna studie inhämtades genom sju olika kvalitativa intervjuer med 

respondenter på olika positioner i bidragskedjan (se bilaga 1.1). Intervjuerna skedde vid 

olika tillfällen och på olika platser. Syftet med urvalet var att få med hela bidragskedjan 

som idag utgör grunden för de två största bidragen vi ämnar undersöka i den ideella 

idrottssektorn. För att göra denna bidragskedja så fullständig som möjligt, men 

samtidigt överskådlig och homogen med vår forskningsfråga har vi valt att ta med de 

steg i kedjan som på något sätt påvisar en direkt påverkan på de ideella 

idrottsföreningarna. I toppen av denna kedja finner vi RF där en representant 

intervjuats. Vidare har två intervjuer genomförts med representanter från två olika SF 

och avslutningsvis har fyra intervjuer, två inom vardera idrott, genomförts med enskilda 

idrottsföreningar. De två SF som utgör vår urvalsgrupp i bidragskedjans andra steg är 

Ishockeyförbundet och Gymnastikförbundet. De fyra intervjuer som gjorts med 

föreningarna har fördelats så att två intervjuer skett med föreningar anslutna till 

Ishockeyförbundet och två med föreningar anslutna till Gymnastikförbundet. 
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Figur 1, Översikt över studiens respondenter  

 

Möjligheten att följa hela bidragskedjan från RF till de enskilda föreningarna ser vi som 

en bra utgångspunkt för att få en så bred bild som möjligt av den statliga 

bidragsmodellen. Anledningen till att vi valde just Ishockeyförbundet och 

Gymnastikförbundet grundar sig också i möjligheten att få ett så brett spektra som 

möjligt av den ideella idrottssektorn. Dessa två förbund kan i flera hänseenden anses 

utgöra två ytterligheter inom den svenska idrotten. Först och främst är de kraftigt 

könsspecifika, då Ishockeyförbundet har en tydlig majoritet av män bland de aktiva 

(94%) och inom Gymnastikförbundet är det motsatta förhållanden med en nästan lika 

tydlig majoritet av kvinnor (83%) (Centrum för idrottsforskning, 2013a). En annan 

anledning till valet som vi fann intressant och än mer påvisar de ytterligheter som råder 

mellan dessa två förbund är hur de arbetar med bidraget Idrottslyftet. 

Gymnastikförbundet avsätter närmare 5 miljoner kronor till öppna projekt medan 

Ishockeyförbundet först 2014 började erbjuda föreningarna att söka bidrag för just 

öppna projekt och då endast en summa på femhundra tusen kronor.  

 

Vi menar att sju intervjuer ger en grund för en rättvis och trovärdig tolkning av hur 

bidragskedjans indirekta konsekvenser ser ut och hur idrottsföreningar upplever de 

praktiska delarna med bidragen som vi valt att fokuserar på. Om tidsramen för denna 

studie hade varit längre skulle troligen fler intervjuer genomförts på alla nivåer inom 

bidragskedjan för att få en än mer gedigen och trovärdig bild av bidragsmodellen och 

dess faktiska konsekvenser. Framförallt bör man ha i åtanke att det idag finns tusentals 

idrottsföreningar runt om i landet, vilket självklart minskar vår studies omfattning och 

betydelse för alla typer av föreningar.  
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Storleken på de idrottsföreningar vi valt som underlag i föreningsurvalsgruppen spelar 

också roll för studien, då större föreningar ofta har en mer avancerad och komplicerad 

organisationsstruktur att ta del av och analysera. Men storleken innebär också en 

skillnad i exempelvis utformningen av föreningars ekonomiavdelning och antalet 

anställd personal. En annan viktig aspekt vid föreningarnas storleksurval var att de 

valda föreningarna tog del av både LOK-stödet och Idrottslyftet samt att en betydande 

summa av föreningens intäkter kommer från dessa bidrag. Här råder sambandet att ju 

större en förening är, vilket förklaras genom antalet aktiva medlemmar, desto mer 

erhåller man i LOK-stöd och även ofta i Idrottslyftsbidrag. Med detta i åtanke valde vi att 

fokusera på "medelstora" föreningar, som i det här fallet betyder en årlig omsättning på 

över en miljon kronor. Ytterligare ett krav på de föreningar som deltog var en aktiv 

ungdomssektion som arbetar mot det krav och riktlinjer som RF har satt upp kring 

föreningsidrottens bidrag. Detta är av vikt för studien eftersom det främst är barn- och 

ungdomsverksamheten i föreningarna som genererar mest av de två bidragen som 

studien undersöker (Riksidrottsförbundet, 2012b).  

 

Kriterierna för de personer vi intervjuat var att de besatt grundläggande kunskap om 

den organisation de representerade och att de var mer än bekanta med verksamhetens 

finansiering. Med andra ord har personerna vi intervjuat en stor insikt i sin 

organisations bidragsstruktur och en god kännedom om hur bidragen de erhåller 

fungerar i praktiken. Detta var nödvändigt för att vi skulle kunna ställa frågor till 

respondenten kring bidragskedjan, praktiska aspekter runt bidragen samt 

organisationens operativa arbete med bidragen.  

 

Alla SF har minst en person som är ansvarig för Idrottslyftet och administrationen kring 

bidragen (Idrottslyftet, 2013a). Vid de två intervjuerna med SF var minst en ansvarig 

med vilket var till stor nytta för oss. Hos de enskilda föreningarna var kassören, 

ordföranden eller en möjlig bidragsansvarig respondent, då de besatt tillräcklig kunskap 

för att på ett tillfredsställande sätt kunna besvara våra intervjufrågor. 

3.3.2 Genomförande 

Empiriinsamlingen till studien har skett med hjälp av kvalitativa intervjuer. Inom den 

kvalitativa metoden finns det två huvudsakliga intervjumetoder, ostrukturerade 

intervjuer och semistrukturerade intervjuer (Bryman & Bell, 2013). Det viktigaste med 

våra intervjuer var att de gav oss svar på det vi ville undersöka, syftet med 

undersökningen och problemställningen. Därför startade vi arbetet med att bestämma 

intervjuteknik eller vilken grad av struktur på intervjuerna som skulle användas. I teorin 

menar Bryman & Bell (2013) att man skiljer på intervjuer med fast struktur och 

intervjuer med ostrukturerad struktur. Vid strukturerade intervjuer ställs samma frågor 

till alla respondenter. Frågorna är förutbestämda och ordningsföljden är även den 

bestämd i förväg. Under vår intervjuserie använde vi oss av den teknik som kallas 

semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att personen som intervjuar har ett antal 
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frågor eller ämnen som denne vill ha svar på men varken ordalydelse eller ordningsföljd 

bestäms i förväg. Frågorna anpassades efter hur konversationen utvecklades och vid 

behov formulerades även nya följdfrågor under intervjun. Detta strukturval gjorde vi för 

att det ofta leder till bättre och mer fria svar från respondenterna (Bryman & Bell, 

2013). Vi tog även beslutet att använda olika intervjumallar (se bilaga 1.2) under de 

olika intervjuerna på de olika nivåerna i bidragskedjan. Detta var viktigt eftersom 

nivåerna har olika roller i kedjan och därför var några ändringar i mallen nödvändigt.  

 

Under intervjuerna användes diktafon för att vi som intervjuade skulle kunna lägga allt 

fokus på att lyssna och ställa korrekta frågor under intervjutillfället. Att spela in 

intervjuerna medförde även att vi som författare efter varje intervju har kunnat lyssna 

på svaren en gång till och analysera dessa på en mer detaljerad nivå. Genom att använda 

en diktafon bör även tillförlitligheten och trovärdigheten anses stärkt, då eventuella 

oklarheter kan redas ut (Brymna & Bell, 2013). Däremot menar Bryman & Bell (2013) 

att en av nackdelarna med att spela in en intervju är att fokus hos personen som blir 

intervjuad kan hamna på att denne blir just inspelad. Om respondenten inte är van vid 

situationen kan detta leda till att den bli nervös och i värsta fall även anpassar sina svar, 

vilket skulle påverka tillförlitligheten negativt.             

 

Samspelet mellan oss som intervjuar och respondenten var även avgörande för vår 

undersökning och dess utfall (Bryman & Bell, 2013). Det kan till stor grad påverka vilken 

information som kommer fram under intervjuerna och därför var det viktigt att vi intog 

en neutral ställning utan personliga värderingar och uppträdde respektfullt. Att vara väl 

förberedd inför varje intervju spelar också en stor roll för utfallet, menar Patel & 

Davidsson (2011). Vi upplevde att en god förberedelse och ett seriöst intryck från vår 

sida ledde till bra intervjuer. 

  

3.4 Metodkritik 

3.4.1 Trovärdighet 

I en bedömning av kvalitativ forskning är trovärdighet och äkthet två viktiga begrepp. 

Trovärdighet består av fyra underkriterier vilka är tillförlitlighet, överförbarhet, 

pålitlighet och möjligheten att styrka och konfirmera (Bryman och Bell, 2013). Dessa 

fyra kriterier passar vår forskningsmetod och är relevanta för att bedöma kvaliteten på 

det insamlade empiriska materialet. 

 

För att öka studiens tillförlitlighet har vi spelat in varje intervju och därefter 

transkriberat dem för att säkerställa att vi inte missuppfattat eller glömt något viktigt 

som avhandlades. Efter varje intervju har vi även diskuterat vad vi ansåg om intervjun i 

helhet och hur vi uppfattade respondenten i olika frågor. Allt för att bidra till en 

samstämmighet om det respondenten sade. För att få en hög överförbarhet görs en så 
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fyllig redogörelse från intervjuerna som möjligt. Att citera respondenterna i texten är ett 

verktyg som vi använder för att öka överförbarheten. Studiens pålitlighet ökar då vi som 

författar använt ett granskande synsätt där vi säkerställt att en fullständig och tillgänglig 

redogörelse av alla faser av forskningsprocessen presenterats. För att styrka och 

konfirmera har vi agerat i god tro vilket innebär att vi lämnat personliga värderingar 

utanför uppsatsarbetet. Vår objektivitet har varit av stor vikt i våra intervjuer för att inte 

vilseleda respondenterna eller påverka dem.      

 

För att uppnå äkthet i studien har vi utgått från att skapa en så rättvisande bild som 

möjligt och därigenom försökt öka den autenticitet som Bryman & Bell (2013) talar om. 

Detta har gjorts genom att vi valt att intervjua personer på tre olika nivåer vilket 

bidragit till att vi fått en bild av hela bidragskedjan. Det har gett oss en klar och tydlig 

bild och skapat förståelse för olika nivåers synsätt, vilket har varit viktig för vår 

undersökning. Vår uppfattning är att vi har intervjuat lämpliga personer då de har haft 

goda kunskaper om det bidragsområde vi intresserats oss för. Vidare anser vi att 

respondenterna har kunnat svarat tillfredställande på många av de frågor vi ställt. 

Autenticitet kommer att uppnås genom att idrottsrörelsens bild av bidragskedjan och 

dess konsekvenser förhoppningsvis kommer att bli tydligare samt enklare att förstå, 

vilket gör att denna studie kan bidra med ny kunskap till föreningar men även för olika 

SF och RF. 

         

Tidigare forskning och teorier som används har valts ut genom kritisk granskning av 

vetenskapliga artiklar och böcker i aktuellt forskningsområde. För att säkerställa 

kvaliteten på dessa har kravet varit att de har blivit publicerade i “peer reviewed 

journals”. Andrahanskällor har undvikits i den mån det vart möjligt och istället har 

hänvisningar till originalkällor gjorts. En del rapporter har används för att skapa en 

tydligare bild av fenomen och begrepp samt i slutändan öka förståelsen i studien. Dessa 

rapporter har däremot enbart varit omfattande och med en svarsfrekvens som 

överstiger tusen respondenter, vilket gör de till förhållandevis pålitliga källor i 

sammanhanget.      

 

3.5 Forskningsetik 

Studien har följt och tagit hänsyn till de etiska riktlinjer som Vetenskapsrådet (2002) 

presenterar för att inte skada organisationer och de personer som medverkat i 

intervjuerna. Skydden för att inte skada kallas för individskyddskravet och delas upp i 

fyra allmänna huvudkrav i form av informationskravet, samtyckskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Alla medverkande respondenter har på 

förhand blivit informerade om vad syftet är med vår studie och vilken roll de spelar för 

vårt arbete. Respondenterna har själva kunnat ta ställning till om de vill medverka eller 

inte och vi har informerat om att deltagandet sker på frivillig basis. De medverkande har 

även accepterat att intervjuerna blivit inspelade. Alla personuppgifter om 
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respondenterna kommer att behandlas med konfidentialitet och endast användas till 

denna studie. Ingen respondent har bett om anonymitet.   
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4. Empiri 

___________________________________________________________________________ 

 

Kapitlet inleds med en beskrivning av den bidragskedja som ligger till grund för studien. 
Vidare behandlas de två bidrag som vi valt att studera i denna kedja, följt av viktiga 
begrepp som med fördel kan beskrivas ingående för en ökad förståelse för studiens syfte. 
Avslutningsvis presenteras den empiriska data vi samlat in från bidragskedjans olika 
nivåer.  
___________________________________________________________________________ 

 

4.1 Bidragskedjan 

Nedan följer kort beskrivning av kedjans olika förbund och föreningar för att skapa en 

klarare bild av dem samt deras relation till bidragen. Denna redogörelse görs även för 

att visa hur den bidragskedja vi valt att använda oss av i studien ser ut. De fyra nivåer 

som påverkar eller påverkas av LOK-stödet och Idrottslyftet kommer att beröras. 

Däremot kommer nivån med regeringen vidare inte inkluderas i den bidragskedja 

studien undersöker. 

4.1.1 Regeringen 

En idrottspolitik för 2000-talet. Det är namnet på den proposition som riksdagen år 

1999 beslutade skulle ligga till grund för statens stöd till idrotten och utgöra de riktlinjer 

för den bidragsgivning som råder än idag. I propositionen framgår det tydligt att 

regeringen inte på något sätt ska sätta upp mål för idrottsrörelsens verksamhet, men att 

mål och riktlinjer däremot ska finnas för statens bidragsgivning. Det påpekas även att 

det är statens ansvar att vara tydlig i frågan om vad man vill åstadkomma med de 

statliga bidragen till idrotten (Direktiv: 2006:88). År 2009 lämnade regeringen in en ny 

proposition till riksdagen där syftet med statens bidrag kompletterades. En av de mer 

omfattande förändringarna var att all bidragsberättigad idrott i Sverige ska bedrivas ur 

ett barnrättsperspektiv (Prop.2008/09:126). 

Uppföljningen och utvärderingen av statens stöd till idrotten ska ske regelbundet och 

även en bedömning av effekterna på främst jämställdhet, integration och folkhälsan ska 

göras (Direktiv: 2006:88). Regeringen har beslutat att Sveriges Riksidrottsförbund ska 

fördela det statsbidrag som årligen avsätts för idrottsverksamhet. Inom ramen för detta 

bidrag inkluderas LOK-stödet samt Idrottslyftet som 2013 tillsammans utgjorde drygt 

1,1 miljarder (Centrum för idrottsforskning, 2013a). 
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4.1.2 Riksidrottsförbundet 

RF är svensk idrottsrörelses paraply- och huvudorganisation med 70 olika 

medlemsförbund (SF). Dessa medlemsförbund utgör i sin tur förhållandet mellan RF och 

de omkring 20 000 idrottsföreningar som är anslutna till något SF. RF:s främsta 

uppgifter är att stödja, leda och företräda idrotten. I praktiken sker det genom att bland 

annat representera svensk idrott i kontakten med myndigheter, fördela statens bidrag 

till idrottsrörelsen och samordna arbetet med idrottens värdegrundsfrågor (Idrotten i 

Siffror, 2013). 

 

RF beslutar självständigt om hur den årliga bidragssumman som anvisas från 

stadsbudgeten fördelas. 2013 uppgick den till 1,7 miljarder och där det huvudsakliga 

ändamålet var LOK-stödet (630 miljoner) följt av Idrottslyftet (500 miljoner). RF har 

som styrande organ över svensk föreningsidrott satt upp egna prioriteringar, syften och 

mål med LOK-stödet och Idrottslyftet. Dessa ska uppnås genom olika krav och villkor 

som förbund och idrottsföreningar är tvingade att följa. Exempel på krav finns inom 

redovisningen av LOK-stödet samt inom ansöknings- och återrapporteringsprocessen av 

bidrag som erhållits genom Idrottslyftet. RF:s verksamhet är i princip helt finansierad av 

statliga medel då bidragen utgör den huvudsakliga inkomstkällan och närmare 90 % av 

intäkterna fördelas vidare till olika SF (Prop.2008/09:126). 

 

4.1.3 Specialidrottsförbund 

Specialförbunden är självständiga förbund med ansvar för respektive idrott. Ett SF:s 

huvudsakliga uppgift är att utveckla och administrera sin idrott (Prop.2008/09:126). 

Det är bland annat till SF varje enskild förening vänder sig till för att söka bidrag inom 

Idrottslyftet. Varje SF har tagit fram en egen utvecklingsplan för Idrottslyftet som ska 

spegla de behov och förutsättningar som finns inom den idrott SF representerar. Som 

tidigare nämnts har RF ett antal krav och villkor vad beträffar Idrottslyftet. Ett villkor 

varje SF måste förhålla sig till är att 50 % av det tilldelade Idrottslyftsbidraget som man 

tilldelas av RF ska gå till satsningar som genomförs av föreningar med syftet att behålla 

ungdomar inom idrotten. Varje SF har även en Idrottslyftsansvarig med uppgift att 

handlägga Idrottslyftsansökningar från föreningar samt administrera bidraget 

(Idrottslyftet, 2013a).  

4.1.4 Ideell idrottsförening 

En ideell förening kännetecknas främst av att syftet med verksamheten inte är att främja 

något ekonomiskt intresse samtidigt som en ekonomisk verksamhet bedrivs. Men även 

ett omvänt samband mellan en förenings ändamål kan finnas, utan att denna ska 

betraktas som icke ideell förening. För att en idrottsförening ska kunna erhålla ett 

medlemskap i ett SF, vilket i sin tur är ett krav för att bli bidragsberättigad, krävs det att 

fem villkor från RF:s stadgar uppfylls. Bland annat framgår det där att en förenings egna 
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stadgar ska upprättas efter RF:s normalstadgar samt att den idrottsliga verksamheten 

följer det villkor som det SF man ämnar tillhöra har (Riksidrottsförbundet, 2012b). 

     

 

 

 

Figur 2, Illustration över bidragskedjan och bidragens väg till förening 
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4.2 Två statliga bidrag 

Här presenteras de två statliga bidragen som studien ämnar undersöka med hjälp av 

bidragskedjan. Noterbart i Figur 1 är att SF inte berörs av LOK-stödet då det är ett 

renodlat föreningsbidrag. Ett SF är inte heller med och påverkar utformning eller 

fördelning av bidraget.   

4.2.1 Idrottslyftet  

Idrottslyftet är ett tidsmässigt avgränsat utvecklingsprojekt som ska bidra till att stötta 

ett begränsat antal utpekade områden inom svensk idrott. RF har från regeringen fått 

friheten att själva utforma mål, syften, inriktning och prioriteringar med bidraget 

(Prop.2008/09:126). Nära 22 % av det Idrottslyftsbidrag som tillfaller ett SF är avsatt 

för ett så kallat verksamhetsutvecklingsstöd som ska hjälpa förbundet att utveckla sin 

verksamhet. Resterande summa är avsatt till föreningarna (Idrottslyftet, 2013b).  

 

Idrottslyftet är en satsning på barn- och ungdomsidrott. Nya riktlinjer inom Idrottslyftet 

har tagits fram under åren, men huvudsyftet med bidraget kvarstår. 

 

”Idrottslyftet ska stärka och utveckla världens bästa barn- och ungdomsidrott så att fler 

flickor och pojkar väljer att idrotta i föreningar där verksamheten bedrivs utifrån Idrotten 

vill.” 

 

”I ”Idrotten vill” framgår att idrotten följer FN:s konvention om barnets rättigheter. Det 

innebär därmed att de satsningar som genomförs i Idrottslyftet ska ha ett 

barnrättsperspektiv. Dessutom ska hänsyn tas till folkhälsomålen” (Idrottslyftet, 2013a). 

 

Det andra bidraget, LOK-stödet, fungerar som en fördelningsnyckel för hur stort 

Idrottslyftsbidrag varje SF kommer att erhålla. Då RF samlar in alla närvarorapporter 

från föreningarnas LOK-redovisning har de statistik över hur många aktiva medlemmar 

som idrottar inom olika föreningar, vilket även utgör tydliga mått på antal aktiviteter 

som bedrivs inom ett specifikt SF. Denna statistik ligger sedan till grund för hur stor del 

av Idrottslyftsbidraget som RF fördelar till respektive SF (LOK-stödsutredningen, 2012). 

4.2.1.1 Paketlösningar alternativt öppna projekt  

Inom ramen för Idrottslyftet är det möjligt för föreningar att söka både öppna projekt 

och paketlösningar. Det är SF som själva avgör hur stor del av Idrottslyftet som ska vara 

öppna projekt och hur stor del som ska vara paketlösningar. En paketlösning innebär att 

SF anordnar någon form av förutbestämt projekt eller aktivitet som föreningarna i sin 

tur kan ansöka om att delta i. Motsatsen till dessa paket är de öppna projekten som 

innebär att föreningarna kan söka en summa pengar för ett projekt som de själva 

utvecklar och vill satsa på (Riksidrottsförbundet, 2012a).  
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RF har själva kommunicerat ut rekommendationer till förbund kring valet av 

dispositionen av paketlösningar eller öppna projekt. I dessa framgår det att RF bedömer 

att en kombination av båda alternativen, inom alla SF, är den mest effektiva fördelningen 

av bidraget (Idrottslyftet, 2013b).  

4.2.2 LOK-stödet 

Statligt LOK-stöd utgår till föreningar som bedriver verksamhet för barn och ungdomar 

mellan 7-25 år. Bidraget är helt baserat på kvantitativa mått då det betalas ut för antalet 

deltagare och ledare som deltar i en aktivitet som föreningen anordnar. Bidraget tar 

bland annat ingen hänsyn till vad en idrott kostar eller premierar något specifikt 

åldersgrupp, vilket flertalet förbund har framfört till RF att de skulle önska. Vidare ska 

LOK-stödet fungera som ett enkelt bidrag att kontrollera och utan att dess 

kontrollsystem medför stora kostnader för RF (LOK-stödsutredningen, 2012).  

 

4.3 Föreningens redovisning 

4.3.1 IdrottOnline  

IdrottOnline är en webbaserad plattform framtagen på initiativ av RF med kostnadsfri 

tillgång för alla föreningar anslutna till RF.  Systemet fungerar som ett administrations- 

och redovisningssystem för alla SF och de föreningar som ansluter sig till systemet. 

Genom IdrottOnline har en digitalisering av bland annat Idrottslyftsansökningar, LOK-

ansökningar och medlemsregister skett (IdrottOnline, 2014). RF har även beslutat att 

föreningars slutgiltiga närvaroregister för LOK-stödet måste skickas in via IdrottOnline. 

Om en förening däremot sköter all registrering via plattformen så erhåller de ett högre 

LOK-bidrag än de föreningar som använder någon annan plattform (Svenskidrott, 

2014b). 

 

Med hjälp av sekundärdata har en redogörelse gjorts för hur bidragskedjan, samt de två 

statliga bidragen inom svensk idrott, samverkar och fungerar. Härefter kommer vi gå 

igenom primärempirin som samlats in via intervjuer i bidragskedjans olika nivåer. 

Kapitlet struktur kommer se ut på följande sätt: RF, ishockeyförbundet följt av 

ishockeyföreningarna samt gymnastikförbundet följt av gymnastikföreningarna.  
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4.5 Riksidrottsförbundet 

I intervjun medverkade Peter Eriksson, verksamhetscontroller på RF. Peters 

huvudsakliga arbetsuppgift är verksamhetsplanering och uppföljning kopplat till olika 

bidragssystem.   

4.5.1 Bidragskedjan 

Eriksson menar att dagens bidragkedja inte är optimalt utformat om målet är att få 
idrottsföreningar att uppfylla statens syfte med bidragen. Han menar att det händer 
saker i alla led som påverkar detta. Regeringen förmedlar ett budskap till RF som i sin 
tur skickar det vidare ner till olika SF och därefter hamnar det hos föreningarna. På 
vägen urholkas budskapet och omtolkningar görs, vilket han liknar med en viskningslek. 
Eriksson menar att detta är en konsekvens av att kedjans svaga kontroll och styrning 
samt att man inom RF vill värna om det fria föreningslivet. 
 
Eriksson anser även att kedjan är relativt svag beträffande att få ut mål och syften med 
de olika bidragen som når föreningarna. Likväl menar han att dagens riktlinjer är bra 
men att RF och SF måste bli tydligare mot föreningarna med vad det är som faktiskt 
gäller. Detta skulle leda till en underlättad ansökningsprocess för att få bidrag för 
föreningarna, tror Eriksson.  

4.5.2 Kommunikationen i bidragskedjan 

Eriksson anser att kommunikationen i kedjan fungerar väldigt varierande. Ibland är den 

bra och ibland mindre bra. Kommunikationen blir ofta sämre ju längre ner i kedjan man 

kommer. Detta leder i sin tur till att olika förbund nyttjar, fördelar och återrapporterar 

Idrottslyftet på många skilda sätt, vilket Eriksson tror kan leda till att det RF från början 

avsåg med till exempel ett projekt inte uppfylls ute i föreningarna. Externa 

utvärderingar av Idrottslyftet visar också att RF har svårt att styra och påvisa de faktiska 

effekterna av Idrottslyftet (Idrottslyftet, 2013b).      

4.5.3 Bidragens utformning 

Erikssons syn på bidragen är enligt honom själv samma som det ursprungliga statliga 

syftet med dem. LOK-stödet uppfattar han som ett grundbidrag och Idrottslyftet är mer 

som ett utvecklingsbidrag. Han menar att det är förbunden själva som får avgöra hur 

man vill jobba med Idrottslyftet men däremot anser RF att det är bra om man jobbar 

med både paketlösningar och öppna projekt. Detta beror på att de öppna projekten leder 

till att alla får chansen att söka för något man verkligen brinner för och att man inte blir 

låst till fasta paket. Han konstaterar dock att det administrativa arbetet minskar i och 

med paketlösningarna samt att det är lättare att söka.        

”Tidigare var det så att hockeyn nästan bara hade paketlösningar och hade väl kanske 

inget direkt rekryteringspaket förutom Tre Koronors Hockeyskola, tror jag. Ville man då 

som hockeyförening exempelvis ha en rekryteringsverksamhet, prova-på-dagar eller något 
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liknande som var annorlunda än Tre Kronors Hockeyskola kunde man inte ansöka via 

Ishockeyförbundet för man hade inget paket där som var lämpligt.” (Eriksson, RF) 

 

Inom RF ser man också att syftet med Idrottslyftet över tid har förflyttats inom SF, men 

framförallt i föreningarna, ”syftet med det här bidraget har dels varit att utveckla 

verksamheten så att den blir bättre men framförallt för att få in fler och nya grupper.” Idag 

konstaterar RF att Idrottslyftet gått från att vara ett tillfälligt bidrag till ett stadigt inslag 

i många föreningar, ”allt eftersom så har det blivit lite mer stadigvarande och 

normalverksamhet och någonting som många föreningar räknar med att få.” 

4.5.4 Redovisningsverktyg 

Som tjänsteman har man egentligen bara har att förhålla sig till beslutet som att 

IdrottOnline ska användas, menar Eriksson. Han påpekar även att det är viktigt att 

utforma systemet så smidigt som möjligt så att föreningarna inte upplever att det är 

jobbigt att använda det. Föreningar som idag redovisar i andra system som inte är helt 

kompatibla med IdrottOnline måste dubbelredovisa vilket han menar är negativt och 

olyckligt. Däremot anser han att dagens system är nödvändigt för att RF ska kunna ge 

regeringen den redovisningsinformation som de önskar, vilket också är ett krav som 

finns på RF för att erhålla statliga bidrag. Dock leder detta till att det blir svårare att 

redovisa och att kraven ökar på föreningarna.  

 
4.6 Ishockeyförbundet 

Svenska Ishockeyförbundet är Sveriges elfte största SF med 119 630 medlemmar. 2013 

erhöll ishockeyförbundet drygt 18 miljoner i statliga bidrag, vilket motsvarar 24 % av 

den totala omsättningen (Centrum för idrottsforskning, 2013a). 

 

I intervjun med Ishockeyförbundet medverkade Henrik Haraldsson, utvecklingschef 

samt Linus Berg, Idrottslyftsansvarig.  

4.6.1 Bidragens påverkan på ishockeyföreningarna 

Haraldsson, Ishockeyförbundet ser framförallt Idrottslyftet som en möjlighet att 

rekrytera och behålla ungdomar inom svensk ishockey. Däremot menar han att inga 

bidrag från Idrottslyftet ska finansiera den ordinarie förbundsverksamheten, utan det 

ska hamna i nya projekt. Han understryker även betydelsen av bidraget, ”det är ju en 

jäkla massa pengar och en betydande del av vår utbildningsverksamhet.” Förbundet ser 

även att devisen ”Behålla och Rekrytera” genomsyrar hela den Idrottslyftsverksamhet 

man idag bedriver inom ishockeyförbundet. Utvecklingschefen beskriver de statliga 

bidragen man erhåller från RF som ”väldigt, väldigt viktiga”, då det är en mycket stor del 

av förbundets totala intäkt.  
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4.6.2 Bidragskedjans funktion 

I Ishockeyförbundet ser man bidragskedjan som sund och det är inte något konstigt att 

det finns någon form av villkor för att erhålla bidragen. Däremot menar Haraldsson att 

man kan ha synpunkter på hur bidragen fördelas mellan olika idrotter, men det är 

ingenting han väljer att utveckla. 

 

Informationen är en viktig del i Idrottslyftet, menar Berg, Idrottslyftsansvarig. Han ser 

att information kring vad som finns att söka lätt faller mellan stolarna i föreningarna. Då 

projekten i Idrottslyftet även har olika ansökningsdatum är det ännu viktigare att 

kommunicera ut det till föreningarna. ”Det handlar framförallt om att få ut budskapen 

och vad som finns, och vilka möjligheter dem har.” 

 

Ett av RF:s prioriterade mål med Idrottslyftet är att behålla barn och ungdomar inom 

idrotten. Man har därför bestämt inom ishockeyförbundet att visionen ”Behålla” ska ha 

stort fokus. Däremot är det inte lika tydligt vad detta innebär. ”Behålla”-begreppet är lite 

komplicerat. Det kan möjligen definieras som man känner för. Vi har valt att tro att en bra 

verksamhet med välutbildade ledare är det viktigaste för att behålla barn i idrotten. Så 

därför väldigt mycket ledarutbildningsfokus i våra Idrottslyftsprojekt.” (Haraldsson, 

Ishockeyförbundet) 

4.6.3 Paketlösningar och öppna projekt 

”Vi har valt att arbeta väldigt mycket med fasta paket. Man söker ett utbildningspaket och 

så levererar vi det, den utbildningen, det utbildningsmaterialet eller lägret eller vad det är 

för någonting.” (Haraldsson, Ishockeyförbundet) 

 

Under en tioårsperiod har förbundet jobbat med samma system för Idrottslyftet och 

föreningarna är ganska bekväma med detta upplägg, menar Haraldsson. Att öppna 

projekt skulle vara bättre än de färdiga paketen motsätter man sig. Genom att använda 

sig av färdiga paketlösningar och projekt ökar man nämligen möjligheterna för mindre 

föreningar att söka Idrottslyftet. Vidare ser man från förbundets sida en utmaning i att 

öka tillgängligheten till bidragen, men anser samtidigt att man använder rätt metod för 

att lösa det.  

 

”Det är ofta de stora föreningarna som har resurser och som också har förmågan att 

skriva bra ansökningar. Vi ser en styrka med våra paket. Det är enkelt att söka. Alla har 

samma möjlighet. Det finns en fast ram, och det är ingen skillnad om man har anställda 

eller inte.” (Haraldsson, Ishockeyförbundet) 

 

Med de färdiga paketen har man även utgått från att allt i processen ska vara enkelt, som 

exempelvis föreningars återrapportering till förbundet. Haraldsson ser däremot att vissa 

krav kommer att öka. ”Nu kommer vi under de här öppna projekten, halva miljonen, att 

kräva en hårdare återrapport då det faktiskt är skillnad på projekten.” 
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Avslutningsvis anser sig förbundet ha ett ansvar att bedöma de behov som finns i 

rörelsen och i och med de färdiga paketen tycker man att denna bedömning görs. 

 
4.7 Ishockeyföreningarna 

Nacka Hockey är en förening med drygt 300 aktiva ishockeyspelare. Man har framförallt 

sin verksamhet inriktad mot killar, men det finns även ett fåtal aktiva tjejer i föreningen. 

I intervjun medverkade Leif Halvorsen, ordförande. Nacka omsätter knappt 4 miljoner 

kronor och har två anställda som arbetar halvtid inom föreningen. 

Farsta Hockey har mellan 300-400 medlemmar och en omsättning på över en miljon. I 

intervjun med Farsta Hockey medverkade Magnus Mårtensson, bidragsansvarig. 

4.7.1 Bidragens påverkan 

Halvorsen, Nacka Hockey tycker att Idrottslyftet erbjuder vissa bra saker och nämner 

ishockeyförbundets paketlösning Tre Kronors Hockeyskola som riktar in sig på små 

barn som provar på ishockey för första gången. Detta paket anmäler sig Nacka till varje 

termin. Farsta anmäler sig också till hockeyskolan och är uppenbart nöjda med den. 

 

”Det bästa för oss är nog Tre Kronors Hockeyskola. Den är svinbra. Väldigt bra material 

och bra kurs och allting runt omkring. De uppskattar att den är värd 12,000 för varje 

kurs.” (Mårtensson, Farsta Hockey) 

 

Vidare är Idrottslyftet något både Nackas ordförande och Farstas bidragsansvarig tydligt 

differentierar från LOK-stödet i dess betydelse för den ekonomiska biten i föreningen. 

 

”Jag ser inte Idrottslyftet som en inkomstkälla. Definitivt LOK-stödet. Den är ju en grund 

som vi står på utifrån intäktssidan. Självklart.” (Ordförande, Nacka Hockey) 

 

”Idrottslyftet blir inga rena pengar först och främst utan i form av utbildning. De är bra för 

att man slipper betala för själva utbildningen som man annars skulle fått betala för. Så i 

slutändan är det pengar. När det gäller LOK så är det viktigt. Det är mycket viktigt. Annars 

måste vi höja medlemsavgiften. Enkelt egentligen.” (Bidragsansvarig, Farsta Hockey) 

 

Båda föreningarna anser sig på ett ungefär veta hur mycket man kommer att få i LOK-

stöd varje år. Skillnaden ligger i hur föreningarna bokför detta, då Nacka budgeterar för 

bidraget medan Mårtensson, Farsta Hockey uppskattar en summa då han vet hur mycket 

föreningen erhåller, bara alla lag tränar som vanligt. 
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4.7.2 Bidragskedjans funktion 

Både Halvorsen, Nacka Hockey och Mårtensson, Farsta Hockey är positivt inställda till 

den bidragskedja vi presenterar för dem samt att bidragen fördelas från SF. 

”Jag tycker ändå att det är bra att det går från SF. Hur skulle de annars fördela ut det här, 

om man inte har någon insikt i de olika verksamheterna? Men återigen kan man använda 

dem på ett annat, mer effektivt sätt, när man har pengarna.”(Halvorsen, Nacka Hockey) 

”Varför inte? Förbundet kan ju utöka sin utbildningsverksamhet och lägga till saker. Skulle 

man haft en kurs så kanske aldrig någon skulle sökt den. Men när det är lite gratis så.” 

(Mårtensson, Farsta Hockey) 

4.7.3 Redovisningsverktyg 

Halvorsen, Nacka Hockey har inte direkt något positivt att säga om IdrottOnline, vilket 

är föreningens redovisningsverktyg. Det är ledarna ute i verksamhetens åsikter han 

utgår ifrån i sitt uttalande om systemet.  

”Många tycker rent ut sagt att det är ett skitsystem att redovisa i. Och vissa kör andra 

system och lägger in slutklämmen i IdrottOnline.” 

 

Farsta Hockey har däremot precis övergått till IdrottOnline som plattform och de 

främsta anledningarna till bytet är att det ska underlätta redovisningen av LOK-stödet 

samt det extra ledarbidraget de erhåller. Det finns även en tro hos Mårtensson att det 

kommer bli bra med tiden. Han för även en diskussion kring plattformen SportAdmin 

som är en av konkurrenterna till RF:s system.  

 

”I min värld är det RF som äger IdrottOnline och då känns det som att den jätten borde 

kunna lösa det bättre än tre personer i Malmö. På sikt. Sen kanske inte allt i IdrottOnline 

fungerar klockrent just nu. Men det kommer vara framtiden på något sätt. Och i och med 

att RF äger det så tror jag på det. Men det är jättesvårt. Just nu kanske SportAdmin är 

bättre och enklare och hit och dit.” 

 

Halvorsen, Nacka Hockey förklarar också att många tränare och ledare har fått tagit med 

sig LOK-rapporter hem för att på kvällstid slutföra registreringen, då systemet inte 

fungerat. Han menar också att en anledning till att man håller fast vid systemet är för att 

RF trots allt äger det. Mårtensson, Farsta Hockey vittnar om liknande problem med 

systemet, men han har löst det genom att själv skriva in rapporterna.  

 

Både Halvorsen, Nacka Hockey och Mårtensson, Farsta Hockey tycker att 

ansökningsprocessen inom Idrottslyftet är enkel och tydligt. Däremot finns det delar i 

ansökningen som båda känner sig lite tveksamma till. Halvorsen tycker det finns 

tillfällen då det känns ”något stelbent.” På frågan om han skulle vilja ändra något i LOK-

stödet svarar han att ”man ska kunna rapportera på ett smidigare sätt. Att det ska vara 
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enklare” men påpekar också att ”gör man saker och ting när man ska, då är det busenkelt. 

Men om man inte gör det och kanske kör var tionde dag eller i värst fall en gång i månaden 

då blir det otroligt jobbigt.” 

 

En annan del i Idrottslyftets ansökan som nämns är huruvida en förening ska förhålla sig 

till syftet med bidraget. “Man måste ange om det [paketlösningen] tar hänsyn till någon 

form av invandrare, kön och så. Det känns lite larvigt när förbundet redan har tagit fram 

ett färdigt paket som man söker. Alltså söker man en utbildning, varför ska vi då skriva? 

Det känns lite larvigt. Deras standardgrejer i RF egentligen, som de vill få in.” (Mårtensson, 

Farsta Hockey) 

4.7.4 Paketlösningar och öppna projekt 

Halvorsen, Nacka Hockey anser att föreningen definitivt inte är i behov av alla de 

paketlösningar som ishockeyförbundet har tagit fram inom Idrottslyftet. Han tycker 

snarare att det utgår alldeles för mycket material om olika aktiviteter som kan sökas, 

och skulle hellre se en omfördelning där paketen tas bort och utbildning prioriteras. ”Det 

kan bli bättre, men jag tror man skulle kunna använda de här pengarna delvis som man 

gör men även på ett bättre sätt. Framförallt då på utbildningssidan.” 

 

Han menar också på att förbundet borde ta in sina ordinarie stegutbildning, som idag är 

ett krav från förbundet och som kostar mycket pengar att delta i. Dessa utbildningar 

skulle också hjälpa tränarna i arbetet utanför isen, ”det är generellt svårt att vara ledare 

över huvud taget idag, med krav och så. Men just när man har barn och det är många 

intressenter, föräldrar tycker mycket. Så det tycker jag man skulle kunna satsa mer, på 

själva utbildningen.” 

 

Däremot har Mårtensson, Farsta Hockey en annan syn på Idrottslyftets utbildningar och 

menar att eftersom det är gratis så söker föreningar till det, vilket kanske inte hade varit 

fallet om de kostat pengar, ”det dem har gjort är att de tagit kurser som egentligen skulle 

ha kostat pengar, så har dem bakat in de så man kan få det gratis istället. Och det är väl 

bra.” 

 

Farsta har sökt färdiga paket inom Idrottslyftet de senaste 4-5 åren och tycker att det 

fungerar väldigt bra med dessa, ”Ishockeyförbundet har egna kurser som man kallar för 

handslaget, så dem söker jag alla. Typ att vi får gå på gratis utbildningar. Så det söker vi 

och det fungerar jättebra tycker jag.”  
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4.8 Gymnastikförbundet 

Gymnastikförbundet är Sveriges femte största SF med 213 570 medlemmar, fördelade 

över 1103 föreningar. 2013 omsatte förbundet 37 miljoner och erhöll drygt 15 miljoner 

i statliga bidrag, vilket innebär ett bidragsberoende på 41 % (Centrum för 

idrottsforskning, 2013a). 

 

I intervjun med Gymnastikförbundet medverkade Jonas Juhl. Hans tjänst innefattar en 

administrativ del där handläggning och återrapportering av Idrottslyftet står i fokus. 

4.8.1 Bidragens påverkan på gymnastikföreningar 

Juhl på gymnastikförbundet upplever Idrottslyftet som ett perfekt bidrag utifrån 

gymnastikförbundets utvecklingsplan som innehåller Vision 2020. ”Vision 2020, som 

handlar om att bli fler. Det vill säga mer och fler, Idrottslyftets huvudsyfte i alla år. Det är 

perfekt utifrån vår visionstänk.” Han tycker även att Idrottslyftet är ett bra verktyg för att 

behålla ungdomar genom att exempelvis bevilja Idrottslyftsbidrag till ny utrustning som 

motiverar fortsatt idrottande. Att man från förbundets sida kan arbeta med ”Behålla”-

perspektivet tycker han är fantastiskt. 

Vidare ser Juhl olika anledningar till varför inte alla föreningar söker bidrag genom 

Idrottslyftet. ”Generellt kan man säga att de som har kanslipersonal och de som först vart 

inne i det ser det som en viktig del. Och många nya gör inte det på samma sätt. Det är inte 

lika självklart och man har inte den tiden som behövs för att göra det.” För att komma 

runt denna problematik har förbundet valt att minimera bidragets ansökningsprocess 

och målsättningen är att föreningarna här ska behöva lägga ned så lite tid som möjligt. 

”Kan man kort och koncist beskriva det bra, då kan man få bidrag. För oftast är det inte de 

som är bra på att skriva ansökningar som är bra på att genomföra dem.” 

 

Även återrapporteringen vill man hålla på en så låg nivå som möjligt för att underlätta 

för föreningarna. Tillit är också något Juhl nämner i diskussionen kring 

återrapporteringsprocessen. ”Kan du skriva en bra återrapport så kan inte jag som sitter 

som handläggare, jag har ingen garanti för att det faktiskt är det som har gjorts, så här 

går man mycket på tillit.” 

4.8.2 Bidragskedjans funktion 

Gymnastikförbundet anser att Idrottslyftets bidrag tillmötesgår de syften som RF har 

med bidraget. Däremot är idrottslyftsansvarig mer osäker på om det används optimalt 

idag. Enligt honom är det “nästan en absurd naivitet om man tänker på att 500 miljoner 

per år ska lösa allt.” Han resonerar kring att det bästa skulle vara om man kunde styra 

och bestämma över vad pengarna ska användas till så nära de som ska använda de som 

möjligt. Att skapa en bidragskedja som är flexibel skulle kunna möjliggöra inflytande till 

de som berörs av bidragen vilket han menar är helt avgörande.        
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4.8.3 Paketlösningar och öppna projekt 

Gymnastikförbundet har valt att arbeta med en blandning av färdiga paketlösningar och 

öppna projekt inom ramen för Idrottslyftet. 2014 avsatte förbundet cirka 5 miljoner av 

det totala Idrottslyftsbidraget till öppna projekt. Förbundet vill heller inte göra allt för 

stora förändringar i de riktlinjer man satt upp för Idrottslyftet där de kategorier som är 

möjliga att söka ingår, då det brukar ta tid för föreningarna att ställa om sig och lära sig 

de nya sätten. Juhl menar att det är orsaken till att strukturen för Idrottslyftet har varit 

densamma på förbundet sedan bidraget kom till. 

 

Anledningen till att Gymnastikförbundet använder sig av både färdiga paketlösningar 

och öppna projekt är flera, enligt Juhl. Feedback från RF utifrån deras tidigare analyser 

om vad som gav störst effekt, förbundets visionsarbete som handlar om att bli fler samt 

svar från enkäter som skickats ut till föreningarna är de främsta anledningarna, ”och de 

låg till grund för utformningen av våra riktlinjer.” 

 

Vidare menar Juhl att resursstarka föreningar har ett försprång i att ansöka om 

idrottslyftsbidrag. 

”Det är stor variation, det man tyvärr kan se litegrann de senaste åren är att starka 

föreningar med anställd personal är de som ligger på. De är ute snabbt, de har resurser att 

veta om att om en månad ska vi söka idrottslytet, de tar upp det på sina styrelsemöten, 

diskuterar vad det är dem ska söka när ansökningstiden öppnar och så ligger 

ansökningarna där snabbt.” 

 

Sammanfattningsvis uttrycker Gymnastikförbundet att deras grundtanke med 

Idrottslyftet är en typ av transparens där föreningarna inte ska fastna i några stela 

ramar, ”så länge de vill det som Idrottslyftet vill så kan de göra det på sitt sätt.” Att alla 

föreningar skulle behöva välja samma paketlösningar är inget som förespråkas. ”Det 

kanske passar fyra föreningar och för resten är det helt idioti. Så det känns lite dumt, 

varför ska vi styra det?” (Juhl, Gymnastikförbundet) 

 
4.9 Gymnastikföreningarna 

Brommagymnasterna har i dagsläget ungefär 4000 medlemmar. Föreningens 

omsättning är cirka 11 miljoner kronor. I Intervjun medverkade Malena Östberg som är 

LOK-stödsansvarig. Även Marcus Thorn, Idrottslyftsansvarig medverkade i intervjun. 

Brommagymnasterna har fyra anställda på kansliet och sex tränare med varierande 

anställningsgrad.  

 

Hammarbygymnasterna är en förening med ungefär 1200 medlemmar. Föreningen har 

en omsättning på cirka 6 miljoner kronor. Personen som intervjuades är Hans Goldring 
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som är föreningens sportchef. Hammarbygymnasterna har sju anställda varav fem är 

heltidsanställda.  

4.9.1 Bidragens påverkan 

Hammarbygymnasterna utnyttjar Idrottslyftet relativt mycket idag men tycker att 

kriterierna för att söka är för snäva. De menar att det är svårt att hitta vad som är 

lämpligt att söka bidrag för. Goldring, Hammarbygymnasterna tycker att utformningen 

av Idrottslyftet är lite märkligt då man inte kan söka bidrag för viss verksamhet som 

skulle gynna andra delar, ”kan vi söka pengar för tävlingsidrott exempelvis, då kan vi 

också frigöra resurser och tid för bredden och därmed öka den. Mycket lättare än att hitta 

på projekt för hur vi ska öka bredden liksom.” 

 

Thorn på Brommagymnasterna tycker att Idrottslyftet är en bra sak men samtidigt ser 

han det som ett projektbidrag och skiljer det från LOK-stödet. För några år sedan 

arbetade Brommagymnasterna mer aktivt med att söka bidrag genom 

Idrottslyftsprojekt, vilket resulterade i att bidragen också ökade. Men en konsekvens av 

det var att aktiviteterna som anordnades krävde mycket arbete och var tidskrävande, 

vilket i sin tur istället blev en kostnad för föreningen. ”I år har vi inte lagt nått jobb men 

då får vi inga pengar. Men lägger man ner mer jobb så får man mer pengar." (Thorn, 

Brommagymnasterna) 

 

Båda gymnastikföreningarna är överens om att bidragen är viktiga för deras ekonomi. 

De menar att pengarna som kommer är så betydelsefulla att utan de skulle föreningarna 

inte klara sig. Dock påpekar de att bidragen inte är den största inkomstkällan. I 

Hammarbygymnasterna utgör bidragen cirka 8 % av den totala omsättningen. 

Föreningarna är också eniga om att LOK-stödet ses som en långvarig inkomstkälla, och 

det bidraget man är i behov av. Man poängterar tydligt att Idrottslyftet skiljer sig mot 

LOK-stödet i dess betydelse för föreningens ekonomi. 

 

”Det är ju något man tar för givet, den har ju funnits så länge. Så det trillar ju in. Det är 

något som man tar förgivet som inte Idrottslyftet är.” (Thorn, Brommagymnasterna) 

 

”Vissa år har vi inga pengar från Idrottslyftet. Vi kan inte alltid se hur vi ska söka pengarna 

eller att vi inte kan uppfylla de krav som ställs för att söka.” (Goldring, 

Hammarbygymnasterna) 

 

Vidare menar båda föreningarna att Idrottslyftsbidraget kan användas till andra delar i 

verksamheten, än vad det är tilltänkt för. Brommagymnasterna syftar till att det hänt att 

man som förening påstått sig göra något inom ramen för Idrottslyftet, men i själva 

verket kanske det praktiska man utnyttjar bidragen för inte leder till något uppsatt syfte 

inom Idrottslyftet. Goldring, Hammarbygymnasterna nämner att föreningen vid vissa 

tillfällen behövt pengar till något som inte rymts inom Idrottslyftet, och då istället sökt 
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bidraget för något annat, vilket i sin tur gagnar den del av verksamheten som egentligen 

är i behov av resurser. Varför föreningarna gör detta menar man beror på det stelbenta 

systemet och att redovisningen av Idrottslyftet är lite skevt utformat. 

4.9.2 Bidragskedjans funktion 

Goldring, Hammarbygymnasterna tycker att det är sunt att en organisation som SF, där 

de kan sin idrott, ska hantera bidragen för den specifika idrotten. Däremot är han 

skeptisk till hela bidragskedjans funktion, ”den går mycket på storlek och antal. 

Förbundet får väl också 10 miljoner som en kaka från RF för att man har så mycket 

medlemmar och sådär. Hur dessa pengar fördelas kan man ju fundera över.” 

 

Vidare menar Goldring, Hammarbygymnasterna att allt som kommer från staten bara 

handlar om folkhälsoperspektivet, vilket är bra på sitt sätt. Han ser satsningen på 

folkhälsan som självklar, men att det samtidigt kanske läggs för mycket ansvar på 

föreningarna samt att bidragen helt och hållet saknar fokus på dagens elitidrottsmän- 

och kvinnor. 

 

Thorn, Brommagymnasterna ser en risk med att SF är en del av bidragskedjan, ”det 

kanske är beroende på vem som sitter där. Om det till exempel är en person så kan de vara 

helt beroende på hur den tycker och tänker vilka som ska få bidrag, om det är så att det är 

tajt mellan några. Så där kan väl jag se en fara att det sitter någon i förbundet, för oftast 

tror jag att de har en anknytning till någon förening.” 

4.9.3 Redovisningsverktyg 

Vid sin dagliga närvarorapportering använder sig båda föreningarna av en annan 

plattform än IdrottOnline, kallad SportAdmin. De har valt att inte helt gå över till 

IdrottOnline trots det extra LOK-bidraget de då erhåller. På frågan varför man inte bytt 

till IdrottOnline svarar föreningarna, 

 

”Vi använder inte det som vårt vanliga medlemsregister för det är alldeles för krångligt. 

Det är inte användarvänligt alls liksom. Det är inte anpassat, så det vill vi inte alls göra. Vi 

tycker SportAdmin är väldigt bra.” (Goldring, Hammarbygymnasterna)   

 

”Vi tittade på IdrottOnline när vi skulle byta system men vi ansåg väl inte att det var så bra 

utan vi valde SportAdmin för det är betydligt enklare att använda. Därför tycker jag det är 

lite dumt att de har det här att man får extra bidrag om man använder IdrottOnline.” 

(Östberg, Brommagymnasterna) 

 

Östberg, Brommagymnasterna konstaterar att hon skulle behövt jobba hårdare 

alternativt fler timmar om föreningen skulle använda IdrottOnline. Båda föreningarna är 

däremot överens om att det är ganska enkelt att ansöka om LOK-stöd genom 

SportAdmin. Vad gäller Idrottslyftsansökningarna har föreningarna dock delade 
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meningar. Hammarbygymnasterna upplever inte dessa som speciellt krångliga medan 

Brommagymnasterna menar att det kräver lite mer arbete vilket också är en av 

anledningarna till att föreningen i år valt att i princip inte söka några bidrag genom 

Idrottslyftet.  

 

”Det krävs ju ideella krafter för att driva runt de projekten man gör. Och jag tror att vi har 

haft väldigt mycket annat. Och sen kanske, jag vet inte men kanske också att det har något 

att göra med att vi inte fick ut så mycket av de pengarna vi fick. Det kostade liksom inte så 

mycket som vi faktiskt försökte få in, vilket gör att få till det där med 0 i slutet var mer jobb 

än vad man ska behöva göra.” (Thorn, Brommagymnasterna) 

 

”I och med att vi har SportAdmin så är det inget jobb. Idrottslyftsansökan är inte speciellt 

krångligt att göra. Det som är jobbigast för oss är att göra de här uppföljningarna och 

rapportera, som tar allt för lång tid.” (Goldring, Hammarbygymnasterna) 

 

Brommagymnasterna tycker att uppföljningen av Idrottslyftet borde bli bättre då det är 

statliga pengar det handlar om. Föreningarna är överens om att informationen kring 

LOK-stödet är tillräcklig. Informationen kring de öppna projekten inom Idrottslyftets 

ramar kan anses vara lite väl lös. 

4.9.4 Paketlösningar och öppna projekt 

Fler öppna projekt inom Idrottslyftet skulle vara bra anser Goldring, 

Hammarbygymnasterna, där en större summa pengar efterfrågas för att öka föreningens 

breddverksamhet, ”förut var det väldigt mycket att man duttar ut lite pengar här och var. 

Det tror jag inte heller på. Det är bättre att lägga mycket pengar på ett fåtal projekt, som 

är större.” 

 

Thorn på Brommagymnasterna är inne på att vissa paketlösningar från SF inte alltid 

upplevs som bidrag till föreningarna, ”de vi har nu där vi ska söka för en satsning liksom 

som har gjorts. Och så söker vi pengar men samtidigt betalar vi förbundet de pengarna. Så 

för oss blir det plus minus noll bara att förbundet säger att de sponsrar de här tre 

föreningarna som var med [i projektet], fast egentligen tar man det från Idrottslyftet som 

kanske borde varit något som skulle gått till föreningarna.” 

 

Fortsättningsvis menar Thorn att det administrativa runt paketlösningarna är aningen 

konstigt, då han inte anser att SF kan kalla det sponsring om det man delar ut pengar till 

kommer från något annat. Han ger även ytterligare ett exempel på en svaghet med 

paketlösningarna, ”Det känns som att det skulle kunna försvinna lite Idrottslyftspengar 

någonstans. Framförallt när förbundet sitter och gör sina egna paket för då kan ju de sitta 

och besluta vad de tycker är viktigt och då behöver det faktiskt inte ha att göra med vad 

föreningarna tycker att man ska satsa på.” 
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5. Analys 

___________________________________________________________________________ 

 

Nedan följer studiens genomförda analys. Med hjälp av det teoretiska ramverket som 

presenterats i litteraturkapitlet kommer empirin att analyseras.  

___________________________________________________________________________ 

 

5.1 Introduktion  

Den empiri som ansamlats genom intervjuer på de tre nivåerna i bidragskedjan samt 

den sekundärempiri som beskriver bidragskedjan och bidragen, kommer att ligga till 

grund för analysen. Tillsammans med en tolkning av de två teorierna, 

resursberoendeteorin (Pfeffer & Salancik, 1978) och den institutionella teorin 

(DiMaggio & Powells, 1983), har en analys varit möjlig att genomföra. Bidragskedjan har 

i empirin visat sig spela en stor roll i de statliga bidragens påverkan på 

idrottsföreningarna. Två andra centrala delar i studien är hur ett SF arbetar med 

Idrottslyftet samt vilka krav som ställs kring redovisningen av bidragen. Således 

kommer dessa delar behandlas i analysen.    

 
5.2 Olika nivåers resursberoenden 

Bidragskedjans olika nivåer, från RF till idrottsföreningarna, är relativt sätt väldigt 

differentierade från varandra i sitt beroende av statliga bidrag. En variabel som tydligt 

påvisats är att desto närmare en nivå befinner sig regeringen, ju mer beroende är den av 

statliga resurser i from av bidrag. Detta tydliggörs i föreningarnas svar om hur viktiga 

det två statliga bidragen är för dess verksamhet. Alla respondenter på föreningsnivån 

uppgav att båda bidragen förvisso är viktiga, men att exempelvis Idrottslyftet i flera fall 

inte ens upplevdes som ett bidrag. Samtidigt som en idrottslyftsansvarig svarade att de 

inte ens ansökte bidraget vissa år. Istället uppgav flera respondenter i föreningarna att 

medlemsavgifter och kommunala bidrag är viktigare inkomstkällor, men som erhålls 

från andra bidragskedjor än den statliga som behandlas i studien.  

 

Pfeffer & Salancik (1979) menar att en viktig faktor när man analyserar en organisations 

strukturella miljö är hur många finansiärer det är som kontrollerar de resurser 

organisationen är beroende av. Få finansiärer innebär att de får mer makt över 

organisationen som behöver resurserna. Föreningarna visar sig alltså ha ett antal andra 

kedjor av resurser som man är beroende av och inte bara resurser i form av statliga 

bidrag. Detta kan i sin tur påvisa att föreningarna tillhör den nivå i bidragskedjan som 

har minst anledning att anpassa sig efter sina bidragsgivare i kedjan, samt deras krav de 

ställer för att föreningarna ska få tillgång till de resurser de behöver. 
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Däremot visar det sig inom SF att de statliga bidragen är resurser som verksamheten är i 

stort behov av. Det är även bekräftas av Centrum för Idrottsforsknings (2013a) statistik 

om förbundens statliga bidragsberoende. Respondenterna i SF förtydligar även gärna att 

de som förbund lever upp till de krav som RF ställer på dem när det handlar om arbetet 

kring Idrottslyftet. Kopplat till Pfeffer & Salancik (1978) och Froelich (1999) skulle 

detta, i motsats till föreningarna, kunna ses som en effekt av att statliga bidrag 

finansierar en större del av verksamheten och då ökar viljan att uppnå de krav som finns 

för att erhålla bidragen.  

 

Bidragskedjans nivåer har alltså olika incitament att följa krav och regleringar som 

kommer från högre nivåer, genom sina olika beroende av statliga resurser. Vi kan se att 

respondenterna inom RF och SF har större ambitioner att faktiskt efterleva de villkor 

som ställs på dem. Mest beroende av statliga resurser i bidragskedjan är dock RF, som i 

princip inte har några andra intäktskällor. Det bör däremot påpekas att det inte är 

konstigt eller avvikande, då RF anses vara en myndighet (Norberg & Peterson, 2013). RF 

utsätts för en form av styrning genom de olika mål och krav som kommer från 

regeringen kopplade till bidragen. Detta är i enlighet med vad Vos, et al. (2011) och 

Wijkström, et al. (2004) anser om statliga bidrag, som ofta kopplas till styrning.   

 

5.3 Öppna projekt och paketlösningar  

Varje SF får själv avgöra hur de vill arbeta med projektbidraget Idrottslyftet. Däremot 

framgår det från RF att alla SF bör använda sig av en blandning av paketlösningar och 

öppna projekt. Respondenten på RF menar att fördelen med öppna projekt är att man 

får chans att söka pengar till något man verkligen vill göra. Samtidigt är de medvetna om 

att paketlösningar är lättare för föreningar att söka och administrera.  

 

Utifrån vad respondenterna i förbunden uppger arbetar man på två helt skilda sätt när 

det handlar om Idrottslyftet. Gymnastikförbundet arbetar med en kombination, men har 

valt att avsätta den största delen av Idrottslyftsbudgeten till de öppna projekten. 

Ishockeyförbundet däremot arbetar nästan uteslutande med paketlösningar. 

Respondenterna på båda förbunden ger uttryck för att resursstarka föreningar har en 

fördel när det gäller att ansöka om Idrottslyftet. De framhäver det dock som ett möjligt 

problem och inte som något positivt.  

 

Ishockeyförbundet har som bidragsgivande organisation inom sin idrott upprättat krav 

och regler i form av att i princip alla Idrottslyftsbidrag som föreningarna kan söka måste 

ske genom deras paketlösningar. Dessa tvingande regler har blivit ett ramverk som 

föreningarna måste förhålla sig till. Konsekvensen är att ishockeyföreningar på så vis 

blir styrda av en organisation högre upp i bidragskedjan, vilket respondenterna i 

föreningarna ser som en nackdel med paketlösningarna. I likhet med DiMaggio & 
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Powells (1983) teori kan det tolkas som en form av tvingande isomorfism och där en 

likformighetsprocess kan uppstå bland organisationer som utsätts för denna typ av 

tvingande regler. Inom ishockeyföreningarna går det att se tydliga exempel på denna 

process. Båda respondenterna i ishockeyföreningarna säger sig söka paketet ”Tre 

Kronors Hockeyskola” varje år. Man nämner att det är något man alltid gör för att det 

alltid finns som ett alternativ och uppger samtidigt att de är väldig nöjda med projektet. 

En annan anledning till att föreningarna söker paketet med hockeyskola framgår av 

respondenten på RF. Han menar att det helt enkelt inte finns några andra bidrag att söka 

om en förening vill satsa på att rekrytera nya ishockeyspelare. Den likformighetsprocess 

(DiMaggio & Powells, 1983) som tidigare nämndes kan tyckas stärkas med detta 

uttalande från RF.   

 
5.4 Krav på system      

I studien framgår det att RF har tydliga regler som säger att den slutgiltiga 

närvarorapporteringen av LOK-stödet samt att administrationen kring Idrottslyftet ska 

ske genom RF:s egna system IdrottOnline. Det har också beslutat att de föreningar som 

sköter all rapportering via IdrottOnlines system ska erhålla ett större ledarbidrag. Alla 

föreningsrespondenter är eniga om att IdrottOnline i dagsläget är ett komplicerat 

redovisningssystem. Ishockeyföreningarna har trots de upplevda svårigheterna och 

ineffektiviteten kring IdrottOnline valt att använda det för all sin rapportering. Två 

respondenter ger uttryck för att man använder det för att det är RF:s egna system och 

att det då faktiskt bör fungera. En respondent framhåller även att föreningen trots allt 

erhåller mer i bidrag vid användning av IdrottOnline. I likhet med tvingande isomorfism 

(DiMaggio & Powells, 1983) går det att se hur organisationer använder sig av ett 

normgivande system trots dess brister och möjliga ineffektivitet. Detta för att öka 

föreningens legitimitet i omgivningen och för att viktiga bidragsgivares regler styr 

organisationer till att anpassa sig till yttre krav och regleringar som finns. Det stärker 

även teorier som Gustafson (2006) och Verbruggen, et al. (2011) uppger om att 

organisationers resursberoende gör dem mer benägna att följa nya redovisningsregler 

som utfärdas.  

 

Respondenten på RF uppgav att dagens redovisningssystem är nödvändigt för att RF ska 

kunna tillhandahålla regeringen den redovisningsinformation som de önskar. Det ligger 

sedan till grund för att RF ska kunna erhålla statliga bidrag, vilket också kan ses som den 

kombination av resursberoende och institutionella påtryckningar som Gustafson (2006) 

talar om. Dock medger verksamhetscontrollern på RF att på det sättet som IdrottOnline 

är uppbyggd idag, leder det till svårare redovisning och högre krav på föreningsnivå. Det 

är även möjligt för föreningarna att använda andra redovisningsverktyg kring det mesta 

av administrationen, vilket också gymnastikföreningarna sa sig göra. Men det ska då 

tydliggöras att det kan leda till högre kostnader och mindre bidrag.  
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5.5 Särkoppling och målglidning  

På Gymnastikförbundet har man valt att satsa mest på de öppna projekten inom 

Idrottslyftet. Respondenterna i Gymnastikföreningarna tycker att bidragets syfte ibland 

kan vara tämligen oklart. Det bekräftas även av en respondent i en ishockeyförening 

som inte förstår varför man ska uppge syften med projekten när man söker Idrottslyftet. 

Respondenterna i gymnastikföreningarna berättar också att det hänt att de har sökt 

Idrottslyftsbidrag till ett specifikt projekt men i själva verket har pengarna man erhållit 

inte alls gått till det projekt eller till den verksamhet som var det ursprungliga syftet i 

ansökningen. Föreningarna har alltså vid olika tillfällen sökt pengar till projekt som man 

inte utfört i praktiken, vilket kan relatera till vad Meyer & Rowans (1977) menar är 

särkoppling.  

 

Respondenterna i ishockeyföreningarna uppger att det händer att de söker 

paketlösningar inom Idrottslyftet även fast behovet av resursen i verksamheten inte 

finns. En respondent menar att utbildningar ibland söks av föreningen på grund av att 

det är kostnadsfritt, “skulle man [RF] haft en kurs så kanske aldrig någon skulle sökt den. 

Men när det är lite gratis så.” Detta skulle kunna kopplas till den typ av målglidning som 

Gronbjerg (1993) och Wijkström & Malmborg (2005) beskriver, då beteendet i 

föreningarna utvecklas på ett sätt som gör att den kan erhålla mer i bidrag. 

 

Även på förbundsnivå kan kopplingar till de krav som finns på förbundet kring hur 

Idrottslyftet ska användas göras till en form av målglidning (Hasenfeld, 1992; Smith, 

1979). Hockeyförbundet menar att de varit väldigt noggranna med att inga bidrag från 

Idrottslyftet finansierar den ordinarie verksamheten. Man menar istället att man i linje 

med vad RF vill, använder allt bidrag till just Idrottslyftsprojekt. För att kunna uppnå 

dessa krav har således helt nya verksamheter inom förbundet skapats. Inom förbundets 

regi bedrivs Tre Kronors Hockeyskola, egna utbildningars paket och camper som 

föreningar kan skicka spelare till. Allt detta kan ses ha tillkommit som en följd av 

Idrottslyftes kravbild och den vilja man har inom förbundet att följa dessa. Nya former 

av verksamheter som skapas och genererar bidrag på flera miljoner kronor.  
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6. Slutsats och diskussion  

___________________________________________________________________________ 

 

Kapitlet kommer att innehålla en slutdiskussion kring bidragskedjan och bidragens effekter 

på idrottsföreningar. En redogörelse av frågeställningens resultat, samt förslag till framtida 

forskning behandlas också.  

___________________________________________________________________________ 

 
6.1 Frihet kontra styrning 

När ett förbund utvecklar ett sätt att arbeta med Idrottslyftet utgår man från en 

verksamhetsplan som upprättas utifrån idrottens behov och vad den önskade 

utvecklingen är inom idrotten knuten till förbundet. Men olika SF har självklart olika mål 

med sin idrott och tydliga skillnader går att avläsa. Valet att använda sig av öppna 

projekt eller paketlösningar kan därför även uppfattas som ett sätt för SF att styra 

idrottsföreningar mot en önskad utveckling. Samtidigt kan den utveckling som sker i ett 

förbunds idrott ses som en följd av de mål och krav som regering och RF har satt upp för 

idrottsrörelsen i helhet. Utifrån vår studie kan en kombination av ett SF:s 

verksamhetsplan och de krav och mål som finns med statens bidragsgivning ses som en 

möjlig förklaring till hur ett SF arbetar med Idrottslyftet. Således visar vår studie att 

utvecklingen i idrotten som bedrivs inom ett SF påverkas av hela bidragskedjan.  

 

En effekt av bidragskedjans utformning som vår studie har kunnat påvisa är att 

Ishockeyförbundets val av att nästan uteslutande arbeta med paketlösningar inom 

Idrottslyftet, leder till en starkare form av styrning. Styrningens effekter leder bland 

annat till en likformighetsprocess inom ishockeyföreningars arbete kring att rekrytera 

nya ishockeyspelare. Skulle detta kunna vara ett faktum för alla föreningar som främst 

kan söka paketlösningar utformade av sitt SF? Det går att likna med tvingande 

isomorfism (DiMaggio& Powell, 1983) som i detta fall innebär att förbundet, i egenskap 

av bidragsgivare, sätter upp regler kring Idrottslyftet som sedan föreningarna är 

tvungna att följa för att erhålla bidrag. Det ska däremot påpekas att dessa 

paketlösningar och styrningen som de medför, underlättar för många föreningar att 

söka bidrag och kan ses som något positivt i flera fall.  

 

I kombination med att föreningarna delvis är beroende av bidrag och att SF är en av 

deras bidragsgivare, kan tvingande isomorfism antas bli förstärkt och få mer 

genomslagskraft. Däremot bör föreningarnas resursberoende till sitt SF inte överdrivas 

då många föreningar uppger att förbundets bidrag Idrottslyftet ibland inte ens upplevs 

som ett bidrag.  

 



39 
 

 
6.2 Merjobb eller möjligheter 

Både LOK-stödet och Idrottslyftet påverkar hela bidragskedjan på fler sätt än att bidrag 

erhålls, fördelas och utnyttjas. Det finns ett arbete i hela kedjan där krav och regler 

måste uppfyllas för att dessa bidrag även i framtiden ska betalas ut från statskassan. 

Mycket av det administrativa arbetet kring bidragen får RF och SF finansierat genom 

bidragen, medan föreningarna själva sköter detta med hjälp av ideella krafter. 

Föreningarna uppger att LOK-stödet är det grundbidrag som föreningen kan luta sig mot 

då det handlar om en ansenlig summa pengar som betalas ut. Utifrån 

resursberoendeteorin överensstämmer bidragets utformning med det bidrag som 

Pfeffer & Salancik (1979) beskriver som väl tilltaget och stabilt över tid och inte vållar 

bidragsmottagaren några problem.  

 

I studien har IdrottOnline framträtt som ett system de flesta respondenter inte alls är 

nöjda med. Men systemet har blivit normgivande och tvingande i den mening alla 

föreningar som erhåller statliga bidrag på ett eller annat sätt måste slutföra sin 

redovisning i IdrottOnline. En effekt vi kan se av krav och normer kring systemet är att 

många föreningar använder sig av det till all sin redovisning och administration kring 

bidragen. Det har i sin tur visat sig leda till ett merjobb som enligt flera respondenter 

kan undvikas genom att använda sig av konkurrerande system.  

 

En koppling kring det merjobb som respondenten hänvisar till i samband med bidragens 

redovisning kan göras till bidragets fortsatta existens. RF hänvisar exempelvis till att 

den återrapportering som ska ske via det tvingande systemet IdrottOnline bland annat 

finns till för att skapa underlag för RF. Bidragskedjans alla nivåer utsätts alltså för krav 

och regleringar som kräver ett administrativt arbete, men som är en förutsättning för att 

regeringen ska ha det underlag som påvisar effekt med deras statliga bidrag till idrotten. 

Däremot tycker vi genom vår studie kunna se att om en förening inte upplever 

Idrottslyftet som en möjlighet att utveckla verksamheten eller som ett redskap att skapa 

nya aktiviteter och utbildningar, kan det lika gärna bli en administrativ börda och som 

för den delen inte heller genererar någon större utveckling inom idrotten.  

6.3 Bevara sin särart 

Statens bidrag har gått från en inriktning på att få bort ungdomar från kriminalitet och 

andra problem under mitten på 1900-talet, till dagens inriktning till folkhälsan, 

intigration och barnrätt. Vi ser att motiven bakom statens bidragsgivning till idrotten 

har förändrats med tiden och så även kraven kopplat till bidragen. För att ha möjlighet 

att erhålla statliga bidrag har även bidragskedjans förändrat sina verksamheter över tid. 

Det har skett för att anpassa olika verksamheter till de krav och motiv som finns bakom 

bidragen. Den målglidning vi har kunnat se inom både förbund och föreningars 
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organisationer kan möjligen antas vara en effekt av denna anpassning. Då vi utgår från 

att idrotten vill behålla sin särart är en målglidning negativt för idrotten, eftersom 

grundläggande mål och syften ibland tycks bli en sekundär angelägenhet.    

 

Den sammantagna bilden av gymnastikföreningarna är att en särkoppling tycks finnas 

inom verksamheterna. Då föreningarna i vissa fall uppger att det gör något men i 

praktiken gör något annat. Detta kan relateras till de öppna projekten som föreningarna 

har möjlighet att söka. Möjligtvis kan detta vara något generellt för alla de SF som 

använder sig utav mestadels öppna projekt? Då paketlösningar upplevs mer styrande 

och förutbestämda, är de öppna projekten lättare att söka utan att syftet med bidraget 

alltid måste överrensstämma med vad förbund och RF anser vara korrekt. Denna effekt 

av de öppna projekten inom Idrottslyftet är något studien sett vara positivt för 

föreningarna. En möjlig målglidning i en förening skulle kunna undvikas genom 

särkoppling och föreningarna upprätthåller på det sättet en fortsatt bidragsgivning. 

Däremot finns det förmodligen andra aspekter som också spelar in. Då själva syftet med 

Idrottslyftet upplevs som oklart av flera respondenter, kan detta vara en orsak till att 

bidrag går att söka med andra mål än vad som är tänkt från förbundens sida.  

 

6.4 Brister och begränsningar 

Studiens främsta begränsning ligger i att en kvalitativ strategi används där 

empirimaterialet bygger på för få intervjuer för att det ska vara möjligt att dra en 

generell slutsats för bidragens påverkan på bidragskedjans alla nivåer. I studien har vi 

på grund av tidsbrist enbart haft möjligheten att tittat närmare på fyra föreningar av de 

drygt tjugotusen som finns i Sverige, vilket försvårar processen till att dra allt för 

generella kopplingar och slutsatser. Ytterligare en aspekt till det kvalitativa metodvalet 

är subjektiviteten hos författarna, då vi sedan tidigare är insatta i föreningslivet skulle 

möjligen någon annan göra annorlunda tolkningar, vilket satt subjektiviteten på prov. 

Det faktum att alla tillfrågade föreningar har anställd personal, vilket absolut inte är 

representativt för alla idrottsföreningar, är något som vi möjligen kan se som en brist i 

studien. 

6.5 Förslag till vidare forskning  

Något som uppenbarade sig i vår studie genom valet av förbund och föreningar var den 

stora skillnaden i hur de i praktiken arbetar med Idrottslyftet. Ett Idrottslyftsarbete som 

i vår studie har visat sig få olika konsekvenser kring bidragens utformning och effekter 

på föreningarna. Vi har i vår studie också sett att en förenings arbete med båda bidragen 

ofta ter sig lättare i större föreningar samt i de med anställd personal. Men då vårt 

empiriska material enbart består av två förbund och fyra föreningar finner vi det både 

svårt och olönsamt att försöka analysera arbetet kring LOK-stödet och Idrottslyftet 

utifrån aspekter så som storlek på förening och vilken typ idrott som bedrivs inom 
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förbundet. Med detta sagt skulle det vara intressant att i fortsatt forskning se hur 

skillnader av dessa karaktärer mellan föreningar och SF påverkar till exempel olika 

förbunds arbete med öppna och stängda Idrottslyftsbidrag samt hur föreningarna 

påverkas av detta arbete. 

Sammanfattningsvis skulle forskning kring dessa aspekter kunna resultera i ett nytt, 

mer anpassat, bidragssystem. För den generella uppfattningen vi fått från vår insamlade 

empiri samt från tidigare forskning är att Idrottslyftet och LOK-stödets avsaknad av 

anpassning utifrån idrott, könsfördelning, storlek och personalstyrka är en brist som 

hämmar många föreningar. Båda de statliga bidragen utsätts för kontinuerlig 

uppföljning och utvärdering. Skulle ny forskning finnas tillgänglig kring detta vid nästa 

stora granskning skulle möjligen de statliga bidragen få en annorlunda utformning.   
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Appendix  

 
1.1. Respondentöversikt  

Förbund/förening Respondent/er Titel Plats/datum 

 

Riksidrottsförbundet 

Riksidrottsförbundet Peter Eriksson Verksamhetscontroller 
Idrottens Hus 

2014-12-03 

 

Specialidrottsförbund (2 intervjuer) 

Ishockeyförbundet 
Harald Haraldsson 

Linus Berg 

Utvecklingsansvarig 

Idrottslyftsansvarig 

Ishockeyförbundets huvudkontor 

2014-11-14 

Gymnastikförbundet Jonas Juhl Idrottslyftsansvarig 
Idrottens Hus 

2014-11-18 

 

Idrottsföreningar (4 intervjuer) 

Farsta Hockey Magnus Mårtensson 
Kanslist 

(Bidragsansvarig) 

Farsta Hockeys kansli 

2014-11-25 

Nacka Hockey Leif Halvorsen Ordförande 
Nacka Hockeys kansli 

2014-11-24 

Brommagymnasterna 
Malena Östberg 

Markus Thorn 

LOK-ansvarig 

Idrottslyftsansvarig 

Brommagymnasternas kansli 

2014-11-25 

Hammarbygymnasterna Hans Goldring Sportchef 
Hammarbygymnasternas kansli 

2014-12-03 
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1.3 Intervjuguide  

1.3.1 Riskidrottsförbundet 

 Berätta lite om dig själv och hur din roll ser ut inom RF. 

Bidragen 

 Vad innebär Idrottslyftet och LOK-stödet för dig? 

- Vad är RF:s generella uppfattning om bidragen? 

 Varför har ni 7-25 år som åldersgräns för bidragen? 

 Hur ser ni på bidragen som styrnings- eller stimulansverktyg? 

- Hur uppnår man de uppsatta målen för bidragen? 

 Hur ser ni på öppna projekt kontra färdiga paket inom Idrottslyftet? 

 Anser du att LOK-stödets utformning, med endast kvantitativa mått, är bra? 

 Många föreningar tycker det är svårt att söka bidragen. Varför tror du att det är 

så? 

 

Bidragskedjan 

 Hur ser du på kommunikationen mellan alla instanser i bidragskedjan? 

 Kan bidragens syften och mål tolkas olika beroende på var i kedjan man befinner 

sig? 

 Hur ser ni på bidragskedjan Regeringen -> RF -> SF -> Förening? 

- Är utformningen optimal utifrån att uppnå mål och syften med bidragen? 

 

Beskrivning, uppföljning och rapportering 

 Hur viktig är återrapporteringen av bidragen för er? 

- Er rapportering till regeringen? 

- Den ni erhåller från förbunden och föreningarna? 

 Hur ser ni på ansökningarna och sedermera återrapporteringen av Idrottslyftet 

från föreningarna? 

 IdrottOnline är ett omdiskuterat system. Vad anser ni på RF om det? 
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1.3.2 Specialidrottsförbunden  

 Berätta lite om dig själv och hur din roll på SF ser ut? 

Bidragen 

 

 Vad innebär LOK och Idrottslyftet för er? 

 Hur arbetar ni med paketlösningar och öppna projekt inom Idrottslyftet? 

 Vad innebär bidragens mål och syften för er på SF? 

- Hur tolkar ni de mål och syften som finns? 

- Berätta om er utvecklingsplan för Idrottslyftet. 

 

Bidragskedjan 

 

 Hur väl upplever ni på SF att föreningar ansöker om bidragen? 

- Upplever ni att information om syfte och mål med bidragen når ut till 

föreningarna? 

 Hur ser ni på bidragskedjan Regeringen -> RF -> SF -> Förening? 

- Är utformningen optimal utifrån att uppnå mål och syften med bidragen? 

 

Ansökningar, uppföljning och rapportering 

 

 Hur mycket uppskattar ni att det krävs från er på SF när det handlar om att 

administrera och behandla bidragsansökningar etc.? 

 Vad anser ni om de krav på uppföljning och ansökningar som idag finns för 

bidragen? 

 Utifrån vad ni anser på SF? 

 Utifrån vad ni tror föreningarna kopplade till er anser? 
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3.3.3 Idrottsföreningarna  

 Berätta lite om dig själv och hur din roll ser ut i föreningen? 

 Har ni någon fast anställd personal? 

 Vad har ni för ungefärlig årligt omsättning? 

 Hur betydelsefulla är de statliga bidragen för er förening? 

- Upplever ni LOK och Idrottslyftet som säkra och långsiktiga bidrag? 

 

Bidragen 

 

 Vad innebär LOK och Idrottslyftet för er förening? 

 Hur arbetar ni med bidragen ni erhåller? 

- Vilka bidrag söker ni och hur använder ni pengarna? 

 Vad anser ni om paketlösningar kontra öppna projekt inom Idrottslyftet? 

 RF och SF ska informera om det syfte, mål och prioriteringar man har med 

Idrottslyftet. Anser du att era Idrottslyftsansökningar alltid speglar dessa? 

 

Bidragskedjan 

 

 Vad anser er förening om det mål och syften som finns med Idrottslyftet? 

 Hur ser på informationen som kommuniceras ut kring LOK och idrottslyftet? 

 Hur ser ni på bidragskedjan Regering -> RF ->SF -> Förening? 

- Är den optimalt utformad utifrån hur väl bidragen fördelas? 

Ansökningar, uppföljning och rapportering 

 Hur ser ni i föreningen på ansökningsprocessen i Idrottslyftet? 

 Vad anser ni om de krav på uppföljning som idag finns för bidragen? 

- Inom idrottslyftet? 

- Inom LOK-stödet? 

 Hur upplever ni att IdrottOnline fungerar som redovisnings- och 

rapporteringssystem? 
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