
Den svenska idrottsrörelsen 2.0 
– en idrottsrörelse redo för 
framtiden



RF-stämman 2013 beslutade

• Att uppdra till RS att genomföra ett strategiarbete om 
svensk idrotts framtida förutsättningar

• Att uppdra till RS att utifrån strategiarbetets resultat till 
stämman 2015 lägga ett förslag till strategisk plan för att 
möta framtidens utmaningar

• Att strategiarbetet också ligger till grund för de långsiktiga 
målen för RF: arbete år 2020

• Att arbetet genomfrös i nära samarbete med SF i syfte att 
utveckla och förnya föreningarna



Milstolpar

https://www.youtube.com/watch?v=oL4rYWD3yPM&x-yt-
ts=1422579428&x-yt-cl=85114404

https://www.youtube.com/watch?v=oL4rYWD3yPM&x-yt-ts=1422579428&x-yt-cl=85114404


Idrottsrörelsen

• Cirka 3 000 000 medlemmar i 20 000 föreningar

• Mer än vartannat barn mellan 7-14 år är tränar/tävlar i en 
idrottsförening

• 9 av 10 barn/ungdomar är någon gång med i en 
idrottsförening

• Hälften av alla pojkar och drygt 30 procent av alla flickor 
med utländsk bakgrund idrottar i en förening

• 14 800 organiserade barn- och ungdomsaktiviteter med 
totalt nästan 145 000 deltagare varje dag året om



Strategiarbetet

• Motion och proposition RIM 2013

• Process- och utvecklingsarbete

• Folk i rörelse

• Fakta, statistik, omvärld och trender, möten och dialoger

• Utarbetande av mål 2025 för idrottsrörelsen

• Strategisk plan



Initiativ och start på arbetet

• Framtiden - Riksidrottsforum 2010

• Föreningsmotion – RIM 2011

• Omvärldsbevakning och samhällstrender

• Metatrender

• Studiematerial ”Framtidens idrottsförening”

• Framtiden på dagordningen 







10 miljoner 

2025



IF:s SF:s svensk idrott

Strategi för framtiden – ett 

gemensamt ansvar

En stark idrottsgemensam strategi för 
framtiden är helt beroende av, och behöver 
vila på, de strategiska diskussioner som förs 
i varje SF.



Inre arbete

• En sammanhållen idrottsrörelse - Vi

• Vår gemensamma plattform och ansvar

• Aktivt beslut om det som är fastställt



Utmaningar

• Mindre erfarenhet av föreningslivet

• Mindre förståelse och insikt om föreningslivets villkor

• Ökade krav på professionalisering

• Förväntningar på leverans av tjänster

Föreningsidrottens mervärde…



Utmaningar för att fortsatt vara attraktiv…

Kvantitativa utmaningar: 

Minskade medlemssiffror i vissa åldersgrupper

Kvalitativa utmaningar:  

Värdegrund, elitsatsningar, tävlingslogik, föreningslogiken, 
konkurrens, resurser etc



När en grupp formaliseras och 

växer så ändras spelreglerna. 

Hur kombinerar vi den lilla 

gruppens engagemang med 

storskaliga omständigheter?



Trender

• https://www.youtube.com/watch?x-yt-
ts=1422579428&v=6YTdw8hNQoY&x-yt-cl=85114404

https://www.youtube.com/watch?x-yt-ts=1422579428&v=6YTdw8hNQoY&x-yt-cl=85114404


Trender 

SOM PÅVERKAR IDROTTSRÖRELSEN

gamification

de nya pensionärerna

den skapande ekonomin

den vinnande vägen

holistisk hälsa samhällskapitalism

heterogenisering

stamsamhället

lekmannens död



Krockande logiker – hur 

skapar vi goda samarbeten 

och möter samhällets 

utveckling?





Strategiska områden

• Idrott i förening – navet i idrottsrörelsen

• Värdegrunden är vår styrka

• Livslångt idrottande, engagemang och delaktighet

Idrottsrörelsen gör Sverige starkare –

vår roll som samhällsbyggare ska stärkas



Remiss

Förankring och involvering

RIM 2015 och målarbete 2015


