
 

LOK-stöd våren 2022 

Bakgrund 

RF har kontinuerligt under Coronapandemin tagit fram underlag som behandlat LOK-

stödsredovisningen. I de tidigare underlagen avseende 2020 och 2021 konstaterades att 

antalet aktiviteter och deltagare hade minskat kraftigt avseende barn- och 

ungdomsidrotten. Ett flertal idrottsföreningar var tvingade att stänga ner verksamheten, 

reducera antalet i grupper eller hitta nya lösningar för att bedriva verksamheten under 

Coronapandemin och med hänsyn till de aktuella restriktionerna. 

För jämförelseåret 2019 blev 9 804 föreningar beviljade LOK-stöd för vårterminen. För 

de pandemipåverkade åren 2020 och 2021 var antalet beviljade föreningar 9 733 

respektive 8 897. I den preliminära1 redovisningen för vårterminen 2022 har siffrorna 

återigen ökat och 9 658 har preliminärt beviljats stöd för denna period. Antalet 

redovisade deltagartillfällen uppgår till 29,1 miljoner våren 2022 att jämföra med 30,3 

miljoner 2019. Fortfarande en tillbakagång jämfört med referensåret, men en klar 

förbättring i förhållande till våren 2021 då 24,9 miljoner deltagartillfällen registrerades.   

Våren 2022 

Det som presenteras i rapporten är preliminära siffror då fortfarande en mindre del av 

underlaget kontrolleras. Oavsett hur kontrollerna utfaller är denna data med i underlaget 

för att ge den mest rättvisande bilden av hur antalet aktiviteter och deltagartillfällen 

förändrats både i relation till referensåret 2019 samt föregående års rapportering av våren 

2021.  

Övergripande kan konstateras att antalet föreningar som redovisar verksamhet har 

sjunkit med 1,5 % sedan 2019. Från 9 804 föreningar till 9 558. Jämfört med 

bottennoteringen på under niotusen föreningar våren 2021 har dock antalet föreningar 

som redovisat ökat med 8,5 %. Antal redovisade aktiviteter och deltagartillfällen har 

under samma jämförelseperiod minskat med 3,6 % respektive 3,9 % (från 2,9 miljoner till 

2,8 miljoner aktiviteter och från 30,3 miljoner till 29,1 miljoner deltagartillfällen). Det 

innebär dock att även antalet deltagartillfällen och aktiviteter förbättras stort i relation till 

2021 års siffror. Uppemot 18 % är exempelvis ökningen mellan 2021 och 2022 i antalet 

aktiviteter.   

Detta innebär att den sjunkande aktivitetstrenden som har synts under pandemin har 

brutits och att många idrotter är tillbaka på samma aktivitetsnivåer för barn- och 

ungdomsidrotten som innan pandemin.  

 

 
1 16 december 2022 återstod 45 ärenden som inte granskats.  



 

 

Deltagartillfällen per ålder och kön 

LOK-stödet är indelat i fem olika ålderskategorier. Dessa är 7 - 12 år, 13 - 16 år, 17 - 20 år, 

21 - 25 år samt 26 år och äldre. För att registreras enligt den sistnämnda kategorin krävs 

att deltagarna har en funktionsnedsättning. Då det fortsatt återstår några kontroller av 

föreningar är det cirka 4 % (motsvarar cirka 100 000 tillfällen) av det totala antalet 

deltagartillfällen som inte listats åldersmässigt. Detta innebär att antalet deltagartillfällen 

uppdelat per ålder är i underkant, men det färdiga resultatet kommer enbart att justera 

siffrorna aningen uppåt. 

Jämfört med 2019 så kan vi se att det är de äldre åldersgrupperna som förlorat störst 

andelar (se tabell 1) 

Tabell 1 Deltagartillfällen 2022 jämfört med 2019 uppdelat på åldersgrupper 

 

 

I samtliga kategorier är det klara förbättringar jämfört med våren 2021. Fortsatt är det de 

äldre kategorierna som har störst tapp jämfört med tidigare. Men även dessa har 

återhämtat sig även om det sammantaget handlar om åtskilliga tusen aktiviteter färre 

som genomförts. I gruppen 21 - 25 åringar återfinns registrerad tävlingsverksamhet som 

sannolikt påverkats då många tävlingar och matcher fortsatt har varit begränsade under 

tidig vinter 2022.  

När det handlar om eventuella könsmässiga skillnader kan vi enligt diagram 1 se att det 

preliminärt finns vissa större könsmässiga skillnader. I de yngsta samt äldsta åldrarna är 

det inga större skillnader. Däremot verkar pojkar i större utsträckning kunnat genomföra 

fler aktiviteter i 13 - 16 årsgruppen samt 21 - 25 årsgruppen samtidigt som det omvända 

gäller i åldersgruppen 17 - 20 år. För den sistnämnda gruppen kan det troligen förklaras 

av att pojkar i ännu högre utsträckning deltar i tävlingsintensiva idrotter, ex lagidrotter, 

där nyårs- och januaricuper fortsatt var inställda under början av 2022. 

 

 

 

 

 

Deltagartillfällen 7-12 år 13-16 år 17-20 år 21-25 år 26 år-

2019 13 405 427  10 150 274  4 370 563  2 211 758  179 894  

2022 13 043 517  9 875 910    4 141 016  1 873 287  133 519  

Förändring -3% -3% -5% -15% -26%



 

Diagram 1 Förändring i deltagartillfällen 2022 jämfört med 2019 uppdelat på åldersgrupper och kön 

 

 

Idrotter deltagartillfällen 

Längst bak i detta material återfinns en tabell som visar deltagartillfällen för samtliga SF. 

Den återger också en procentuell förändring mellan våren 2019 och våren 2022. 

Här nedan görs en genomgång av de största barn- och ungdomsidrotterna samt ett antal 

strax utanför topp-10 där det finns rimliga antaganden om att Corona påverkat stort. 

Topp 10 

De tio största idrotterna sett till redovisat LOK-stöd (utöver Budo och Kampsport som 

redovisas tillsammans med övriga kampsporter) den senaste åren utgör ca 82 % av den 

redovisade verksamheten. Vårterminen 2021 var det enbart tennisen som i jämförelse 

med 2019 uppvisade positiva siffror. I de preliminära siffrorna nu visar tennisen fortsatt 

positiva siffror, om än dock lägre än tidigare, samtidigt som även fotbollen och ishockey 

redovisar fler deltagartillfällen än 2019. För övriga idrotter med undantag för ridsporten 

har samtliga ökat antalet deltagartillfällen jämfört med 2021, men i jämförelse med 2019 

ligger fortfarande idrotterna efter. 

Den generella förklaringen till att siffrorna ser bättre ut 2022 än 2021 är att 2021 var hela 

vårterminen påverkad av pandemin och dess restriktioner. Det var svårt att genomföra 

vissa typer av aktiviteter och framför allt större evenemang var omöjliga att genomföra. 

För 2022 låg vissa restriktioner kvar under januari månad, men i grund och botten gick 

de flesta aktiviteter att genomföra utan restriktioner. Siffrorna visas i diagram 1 

Diagram 2 Topp-10 förändring av antalet deltagartillfällen. 



 

 

Lagidrotterna har överlag en positiv utveckling i jämförelse med pandemiåren där det 

utöver tidigare nämnda kan noteras att både basket, handboll och innebandy har ökat 

sina aktiviteter kraftigt jämfört med året innan. För de individuella idrotterna har det 

också skett förbättringar med lite olika genomslag. Fortfarande brottas gymnastik och 

framför allt friidrotten med relativt stora minskningar jämfört med 2021. Beträffande 

gymnastik så inkluderar dessa siffror Cheerleading för jämförbarhetens skull.  

Cheerleading var fram till juni 2019 en gren inom gymnastiken men är numera ett eget 

förbund och därmed kan inte deras siffror jämföras med tidigare år då siffrorna 

redovisades via Gymnastikförbundet. Noteras bör här att just Cheerleading som idrott är 

en av de snabbast växande idrotterna i Sverige och förbättrar därmed även 

Gymnastikförbundets siffror.  

Kampsporter 

Utöver de tio största idrotterna så utgör kampidrotterna en grupp som sammantaget haft 

det tufft verksamhetsmässigt under pandemin. Dessa förbund utgör cirka 6,5 % av de 

totala antalet deltagartillfällen Av de sex SF som kan kategoriseras till 

kampidrottsförbund har samtliga redovisat fler aktiviteter 2022 än 2021, men att 

samtliga fortsatt ligger efter 2019 års nivåer. 

  



 

Diagram 3 kampidrotter förändring av antalet aktiviteter 

 

 

Sett både till antalet deltagartillfällen och i relation till 2019 är det Budo och Kampsport 

som fortsatt drabbats kraftigast av kampsporterna. De är det största förbundet av 

kampidrottsförbunden och även det förbund som uppvisar den största procentuella 

negativa förändringen. 

Idrott för funktionsnedsatta 

I siffrorna för de som är äldre än 25 år och då registreras som idrott för funktionsnedsatta 

är det fortsatta negativa siffror. Dock har varannan aktivitet återuppstått enligt 

statistiken. Exempelvis redovisar Parasportförbundet, det största förbundet som 

organiserar idrott för funktionsnedsatta, fortfarande cirka 40 % färre deltagartillfällen 

(tidigare över 80 %) vilket fortsatt visar att den gruppen av idrottare har det fortsatt 

kämpigt. 

  



 

Övriga idrotter 

Av övriga idrotter med skaplig omfattning av verksamheten (+25 000 deltagartillfällen) 

är det ganska varierat utfall. Cykel, segling och klättring där mycket verksamhet 

genomförs utomhus har siffror som är i paritet med 2019 års. Samtidigt dras fortfarande 

exempelvis Amerikansk Fotboll, Korpen, bowling, Akademisk idrott och Styrkelyft med 

svårighet att aktivera barn och ungdomar i samma utsträckning. Dessa idrotter uppvisar 

ett tapp på närmare 35% och uppåt jämfört med 2019. Det är i något fall snarlika siffror 

som för 2021. 

Sammantaget har 18 av 71 förbund (inräknat Cheerleadingförbundet, Islandshästförbund 

och Padelförbundet som inte var medlemmar 2019) ökat antalet deltagartillfällen sedan 

2019. Resterande 53 har fortfarande deltagartillfällen och aktiviteter att hämta ikapp. 

Noterbart i övrigt är Skolidrottsförbundet ökning på cirka 30% som beror på nystartad 

verksamhet de senaste åren där en skolidrottsförening etablerats och vuxit kraftigt i 

Stockholmsområdet. Till skillnad från en traditionell skolidrottsförening med en förening 

på en skola har denna förening verksamhet på ett 20-tal olika skolor.  

Slutligen finns det även en del större förändringar som inte särskilt kommenteras men 

kan utläsas av tabellen på nästa sida.  Noteras bör att många av idrotterna redovisar 

väldigt få deltagartillfällen och där kan de procentuella svängningarna vara kraftiga. 

Oftast är det väldigt små barn- och ungdomsidrotter med ett hundratal aktiviteter per år 

eller färre. 

 



 

 

*I Gymnastikförbundets siffror ingår Cheerleadingförbundet för jämförbarhetens skull 

Deltagartillfällen 2019 2020 2021 2022 Förändring

Akademisk Idrott 77 025                                                         43 279          17 079          35 421            -54%

Amerikansk Fotboll, Flaggfotboll och Landhockey 75 276                                                         57 576          48 851          50 565            -33%

Badminton 274 069                                                       235 376        194 185        229 798          -16%

Bandy 189 337                                                       191 908        149 313        179 927          -5%

Bangolf 4 036                                                           1 906            2 388            3 195               -21%

Baseboll och Softboll 20 158                                                         18 067          16 046          17 582            -13%

Basket 1 279 660                                                    1 034 166    963 542        1 276 312       0%

Biljard 2 481                                                           1 540            1 452            2 607               5%

Bilsport 14 224                                                         11 853          9 068            11 547            -19%

Bordtennis 310 419                                                       278 369        216 463        266 848          -14%

Boule 3 334                                                           3 049            894               2 432               -27%

Bowling 71 245                                                         46 755          17 591          44 647            -37%

Boxning 320 298                                                       204 797        182 652        287 662          -10%

Brottning 165 353                                                       110 360        104 651        143 495          -13%

Budo och Kampsport 745 997                                                       451 725        455 276        608 698          -18%

Bågskytte 31 632                                                         26 008          9 835            25 651            -19%

Casting 430                                                              379               227               299                  -30%

Cheerleading NYTT FÖRBUND - ingen data från 2019 165 147        136 019        182 655          

Cricket 17 724                                                         16 426          16 962          23 105            30%

Curling 4 732                                                           3 649            2 188            3 257               -31%

Cykel 53 675                                                         64 765          63 089          53 810            0%

Danssport 88 525                                                         63 759          50 896          67 927            -23%

Dart 90                                                                 58                 -                    475                  428%

Draghundsport 818                                                              495               529               467                  -43%

Dragkamp 2 698                                                           4 571            3 286            3 793               41%

Dövidrott 35 003                                                         27 873          22 609          32 884            -6%

Flygsport 3 385                                                           2 550            1 427            1 678               -50%

Fotboll 11 351 777                                                 11 818 139  10 818 437  11 839 535     4%

Friidrott 726 110                                                       696 132        550 316        576 868          -21%

Frisbee 12 027                                                         13 172          11 119          11 574            -4%

Fäktning 50 391                                                         42 362          41 836          48 651            -3%

Golf 197 374                                                       215 745        206 674        184 500          -7%

Gymnastik* 1 942 941                                                    1 425 428    1 291 458    1 727 944       -11%

Gång och Vandring 371                                                              559               327               333                  -10%

Handboll 1 543 393                                                    1 221 303    966 550        1 383 992       -10%

Innebandy 2 614 762                                                    2 158 035    1 394 548    2 179 338       -17%

Ishockey 1 894 104                                                    1 853 628    1 602 116    1 921 114       1%

Islandshäst NYTT FÖRBUND - ingen data från 2019 87                 3 852               

Issegling 132                                                              433               188               451                  242%

Judo 165 312                                                       100 978        104 485        146 641          -11%

Kanot 40 881                                                         38 560          31 761          30 642            -25%

Karate 402 708                                                       293 682        279 383        360 366          -11%

Klättring 31 540                                                         19 166          25 014          31 043            -2%

Konståkning 417 078                                                       423 615        399 681        440 355          6%

Korpen 104 387                                                       73 147          30 342          68 449            -34%

Motorsport 48 653                                                         50 874          47 385          38 850            -20%

Mångkamp 2 291                                                           1 438            679               1 585               -31%

Orientering 190 216                                                       183 147        154 497        156 796          -18%

Padel NYTT FÖRBUND - ingen data från 2019 591               53 289            

Parasport 113 895                                                       68 390          20 508          68 982            -39%

Ridsport 1 383 197                                                    1 376 150    1 341 551    1 331 187       -4%

Rodd 13 275                                                         12 993          10 692          9 975               -25%

Rugby 33 878                                                         28 238          28 448          26 433            -22%

Segling 39 304                                                         44 673          43 451          37 698            -4%

Simidrott 1 226 225                                                    1 142 714    1 046 508    1 123 247       -8%

Skateboard 22 822                                                         19 855          20 708          20 301            -11%

Skidor 250 204                                                       182 627        224 628        226 667          -9%

Skidskytte 8 696                                                           8 928            11 026          10 920            26%

Skolidrott 120 942                                                       92 420          119 950        157 557          30%

Skridsko, kälk-, och rullidrott 8 541                                                           9 740            10 977          11 216            31%

Skyttesport 85 313                                                         65 043          25 409          64 079            -25%

Sportdykning 14 074                                                         11 486          7 583            11 518            -18%

Squash 19 207                                                         24 806          26 489          12 877            -33%

Styrkelyft 49 652                                                         40 852          28 044          29 901            -40%

Taekwondo 385 020                                                       264 447        284 258        367 450          -5%

Tennis 754 022                                                       760 288        781 977        765 882          2%

Triathlon 11 873                                                         12 162          7 251            6 508               -45%

Tyngdlyftning 48 912                                                         46 881          40 524          40 208            -18%

Varpa 1 459                                                           1 130            803               869                  -40%

Vattenskidor och Wakeboard 10 829                                                         10 171          9 178            7 343               -32%

Volleyboll 184 961                                                       161 017        146 707        215 771          17%

Övrigt 2 600                                                           1 695            -                       

Summa 30 316 973                                                 29 144 347  29 173 475  29 126 839     -3,9%



 

FAKTA OM LOK-stöd 

De allra flesta idrottsföreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet söker det 

statliga aktivitetsstödet, LOK-stödet. Ansökan sker två gånger per år och avser då 

föregående termin. Den senast avslutade terminen är våren 2021 vilket definieras av 

perioden mellan 1 januari-30 juni. 

Föreningar söker stöd för den verksamhet, ex träningar och tävlingar, där minst tre 

personer i bidragsberättigad ålder deltar tillsammans med minst en ledare. 

Bidragsberättigad ålder är 7 - 25 år med undantaget att för personer som har en 

funktionsnedsättning2 finns ingen åldersgräns. Där kan idrottsföreningar även registrera 

aktiviteter med deltagare som är äldre än 25 år. 

Förutom att LOK-stödet är ett viktigt stöd till idrottsföreningarna (strax under 600 MSEK 

fördelas årligen) så ger även rapporteringen av aktiviteter och deltagare en bra bild av hur 

idrottsdeltagande varierar mellan åren. 

Aktiviteter och deltagartillfällen 

Inom LOK-stödet använder RF sig av ett antal begrepp för att rama i föreningarnas 

verksamhet och tydliggöra för vad föreningen kan få stöd för. Grunden i detta är 

aktiviteterna:  

• En gruppaktivitet ska pågå i minst 60 minuter, ledas av minst en ledare, som 

är minst 13 år gammal och medlem i föreningen, utsedd av föreningen och bestå 

av minst tre aktiva deltagare. Aktiviteten ska innehålla en gemensam samling 

och avslutning. 

På varje aktivitet registreras antalet deltagare inom bidragsberättigad ålder. Antalet 

deltagare utgör då antalet deltagartillfällen.  Så när statistiken presenteras är antalet 

deltagartillfällen det sammanlagda antalet deltagare som deltagit vid samtliga 

gruppaktiviteter. Det ska inte förväxlas med unika individer. 

 

 

 
2 deltagare som med anledning av en rörelsenedsättning, synnedsättning, hörselnedsättning eller intellektuell 

funktionsnedsättning har behov av särskilt anpassade träningsmetoder, specialanpassad utrustning eller 
ledare med särskild medicinsk och/eller pedagogisk kompetens.  
 


