
 
 
 

Forskningsmedel till vetenskapliga studier av barn- och 
ungdomsidrott inom ramen för Idrottslyftet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                  

                                

Riksidrottsförbundet (RF) utlyser i samarbete med Centrum för idrottsforskning (CIF) 
forskningsmedel för studier av barn- och ungdomsidrott inom ramen för den fyraåriga 
satsningen Idrottslyftet. 

Medel kan sökas för forskarinitierade projekt som har sin utgångspunkt i 
frågeställningar med anknytning till Idrottslyftets mål och syften och till idédokumentet 
Idrotten vill  

Ansökan skall vara insänd till Riksidrottsförbundet senast 2009-06-01.                
Anvisningar för ansökan finns i separat dokument 

Huvudman för projekt skall vara disputerad och beviljade medel utbetalas till respektive 
universitet och högskola. 

Projektmedel disponeras under två år och skall slutredovisas senast 2011-12-15 

Ansökningshandlingar rekvireras via RF:s hemsida www.rf.se/forskning eller CIF:s 
hemsida www.centrumforidrottsforskning.se   

RF har avsatt totalt 5 miljoner kronor till forskningsmedel inom Idrottslyftet 

Bedömning av ansökningar görs av RF och CIF i samverkan. Beslut om medel fattas av 
Riksidrottsförbundets styrelse. 



Forskning om barn- och ungdomsidrott. 
Vår kunskap om hur idrottsverksamhet med barn och ungdomar fungerar har ökat markant 
under senare år, inte minst genom en lång rad forsknings- och utvärderingsprojekt. En del 
studier har initierats av RF, andra är forskningsprojekt som CIF och idrottsforskare själva 
tagit initiativ till. Genom olika forsknings- och utvärderingsrapporter har vi fått en god 
dokumentation av viktiga områden och frågor inom barn- och ungdomsidrotten. Se t.ex. olika 
FoU-rapporter som finns att ladda ner från RF:s hemsida www.rf.se/forskning och den statliga 
idrottsutredningen SOU 2008:59 ”Föreningsfostran och tävlingsfostran” kapitel 7 och 8.  
Fortfarande finns dock många frågor och förhållanden som borde bli föremål för ytterligare 
vetenskaplig belysning. Ofta är det frågor som har anknytning till tolkningen av 
idédokumentet Idrotten vill eller till de övergripande målen för stora satsningar som 
Handslaget och Idrottslyftet. 
 
Det finns alltså ett behov av ytterligare kunskap om idrottens roll och betydelse för både 
individer och samhälle. Kunskap som dels kan ge rätt belysning av barn- och 
ungdomsidrotten i mediadebatter men som också kan ge vägledning till idrottsförbundens 
utvecklingsarbete och till idrottsföreningarnas arbete med att rekrytera och behålla fler barn 
och ungdomar inom sina verksamheter. 
 
Forskningsprogram inom Idrottslyftet 
Riksidrottsförbundet ser nu en unik möjlighet att inom ramen för Idrottslyftet genomföra ett 
forskningsprogram med inriktning på frågor om barn och ungdomars idrott. Vi anger inga 
direkta frågeställningar utan ger möjligheten att med utgångspunkt från tidigare forskning fritt 
formulera angelägna och relevanta forskningsprojekt. Vi ser gärna projekt med samverkan 
mellan olika ämnesområden men alla projektförslag välkomnas.  
RF kommer, att i samråd med CIF, göra en bedömning och prioritering av på vilket sätt de 
föreslagna projekten ger idrottsrörelsen ny och kompletterande kunskap. Samarbetet med CIF 
avser främst en granskning och bedömning av projektets vetenskapliga kvalitet. 
Riksidrottsstyrelsen kommer att fatta beslut om tilldelning av medel. 
 
En ram på 5 miljoner kronor har avsatts till forskningsmedel.. Beroende på utfallet av insända 
projektförslag förbehåller sig RF möjligheten att använda en del av resursen till viss 
beställarstyrd forskning som kan initieras senare under Idrottslyftet. 
Ansökningstiden planeras till 15 mars – 1 juni 2009. Beredning och granskning skall vara 
slutförd under september månad och beslut fastställs av Riksidrottsstyrelsen i oktober 2009. 
Medel ska kunna disponeras under två år till 2011-12-15 då slutrapport skall vara lämnad. 

Bakgrund om Idrottslyftet 
Idrottslyftet - mer och fler 
Riksidrottsförbundet har under 2007 av regeringen fått 500 miljoner kronor för satsningar på 
idrottens barn- och ungdomsverksamhet i det som kallas Idrottslyftet. Ambitionen är att 
satsningen ska fortgå under fyra år med lika stort stöd alla åren, totalt 2 miljarder kronor 

Tidsindelning 
Idrottsrörelsen får beslut om medel till Idrottslyftet för ett år i taget. Men regeringen har 
uttryckt att ambitionen är att satsningen ska pågå i fyra år. Första året omfattade tiden 1 juli 
2007-30 juni 2008. Nu pågår det andra året som avslutas 30 juni 2009. 

Inriktning 
Huvudinriktningen för Idrottslyftet är att öppna dörrarna till idrotten för fler barn- och 



ungdomar och utveckla verksamheten så de väljer att idrotta längre upp i åldrarna. Allt 
arbete ska utgå från ett jämställdhets- och ett jämlikhetsperspektiv och genomsyras av 
riktlinjerna i Idrotten vill. 

Allt som görs inom den nya särskilda satsningen har denna huvudinriktning. För att kunna 
öppna dörrarna för fler och få fler att idrotta längre upp i åldrarna ska vi arbeta med att: 

• Utveckla förbund och föreningar  
• Öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer  
• Rekrytera och utveckla ledare  
• Samverka med skolan. 

Ytterligare information om Idrottslyftet kan hämtas från RF:s hemsida 
http://www.rf.se/idrottslyftet  

Forsknings- och utvärderingsplan 

Riksidrottsstyrelsen har fastställt en plan för uppföljning och utvärdering av Idrottslyftet. 
Planen omfattar tre olika huvudområden: 

1. Interna redovisningar och rapporter 
2. Extern utvärdering 
3. Forskningsprojekt om barn- och ungdomsidrott 

RF ansvarar för en övergripande redovisning och rapportering (1.) utifrån interna 
redovisningar och rapporter som lämnas av medverkande specialidrottsförbund och 
distriktsförbund samt av SISU Idrottsutbildarna. 

Den externa utvärderingen (2.) görs med 24 SF av utvärderingsgrupper från 6 
universitet/högskolor. Även RF:s roll i Idrottslyftet kommer att utvärderas. 

Med spänd förväntan hoppas vi nu också på ett givande samarbete med landets idrottsforskare 
(3.) 

För ytterligare information om frågor som rör forskningsansökan eller Idrottslyftet kontakta:  

Lena Björk    Anders Lundin 
Riksidrottsförbundet   Riksidrottsförbundet 
Tel: 08-699 61 49   Tel: 08-699 66 30 
E-post: lena.bjork@rf.se   E-post: anders.lundin@rf.se  
 
För frågor om forskningsansökan lämnas också information av: 
 
Artur Forsberg 
Centrum för idrottsforskning 
Tel: 08-402 22 55 
E-post: artur.forsberg@gih.se 
 


