


Innehållsförteckning
Svensk idrott 2025

Strategiarbetets milstolpar
Allt hänger ihop

I framtidens idrott…
Utvecklingsresor 

Några strategiska vägval
Ledarskap och utveckling



Livslångt idrottande
• Svensk idrott ska vidareutveckla 

verksamheten så att barn, unga, 
vuxna och äldre väljer att idrotta i 
förening under hela livet. 

• Svensk idrott ska nå fler 
idrottsliga framgångar 
internationellt. 

Idrottens värdegrund är vår styrka
• Alla lever och leder enligt svensk 

idrotts värdegrund. 

Idrott i förening
• Svensk idrott ska vidareutvecklas, 

samverka med andra aktörer och 
ge goda möjligheter att idrotta i 
förening. 

Idrotten gör Sverige starkare
• Svensk idrott är en ännu starkare 

samhällsaktör. 



Elvaårspuckeln











Från triangel till rektangel

• Ger förutsättningar för idrott hela 
livet

• Utvecklar individer till 
framgångsrika elitidrottare





Strategiarbetets milstolpar







Fem prioriterade utvecklingsresor
• En ny syn på träning och tävling
• Inkluderande idrott för alla
• Jämställd för en framgångsrik idrott
• Den moderna föreningen engagerar
• Ett stärkt ledarskap

Förutsättningar
• Digitalisering
• Kommunikation, utbildning och bildning
• Samverkan inom och utanför svensk idrott
• Anläggningar och idrottsmiljöer

Utvecklingsresor
- tillsammans mot 2025



• Nuvarande strukturer, triangeln, bidrar till 
utslagning och höga trösklar.

• Stillasittandet är en stor utmaning för hela 
samhället. Idrotten kan bidra.

• Alla ska känna sig välkomna, oavsett ålder, ambition, 
kön, förutsättningar.

• Långsiktigt fokus ger alla en bred bas och möjlighet 
till utveckling. Kunskap, självförtroende och 
motivation ger alla verktyg för att vara aktiva hela 
livet. 

• Utvecklar individer till framgångsrika elitidrottare.

En ny syn på träning och tävling



• Inkludering av grupper som idag inte ses som norm 
i samhället

• Så mycket mer än integration. Det är inte de som 
inte är med som ska anpassa sig, utan idrotten ska 
förändras för att passa fler.

• Underrepresentation av människor med 
funktionsnedsättning och som är utomeuropeiskt 
födda

• Flera människor (exempelvis HBTQ-personer, 
ekonomiskt utsatta) känner sig inte alltid välkomna

• Alla ska känna sig välkomna till svensk idrott

Inkluderande idrott för alla





Jämställdhet för en framgångsrik idrott

• Svensk idrott har inte lyckats nå sina jämställdhetsmål. 
Krafttag krävs.

• Flera projekt genom åren men de har inte bidragit till 
att ändra strukturer, kultur och styrsystem.

• En organisation som inte arbetar för jämställdhet är 
irrelevant i dagens samhälle

• I svensk idrott ska män och kvinnor ha samma 
förutsättningar att idrotta och möjlighet att påverka.



• Engagemanget för och i svensk idrott är starkt men 
förändras.

• Det blir vanligare med engagemang av tillfällig 
karaktär.

• Skapa mer tid för idrott genom att utveckla, 
effektivisera, digitalisera.

• Utveckla nya former för att engagera sig.
• Nya engagemangsformer gör det möjligt att påverka 

på fler sätt. 

Den moderna föreningen engagerar



• Ledarna är ryggraden i svensk idrott och avgörande 
för att få alla med på tåget i utvecklingsarbetet mot 
2025.  

• Såväl tränare, ledare och förtroendevalda känner till 
och leder enligt svensk idrotts värdegrund

• Samtalen om utveckling, normer och värderingar är 
levande i idrottsföreningar och förbund. 

• Utbildningar omformas för att knyta an till målen 
2025.

Ett stärkt ledarskap





Strategiska beslut RIM 2017

• Översyn av stödformer i relation till mål 2025
• Handlingsplan för idrott för personer med 

funktionsnedsättning
• Nya jämställdhetsmål och stadgeändring 

gällande könsfördelning i SF-valda organ
• Ett samordnat elitidrottsstöd för SF
• Översyn kriterier, villkor och anslutningsformer 

för medlemskap i RF och SISU



Ett mer målstyrt SF- och IF-stöd

• Uppdrag att ta fram principer och kriterier för 
ett ekonomiskt stöd som bidrar till att styra 
svensk idrott mot målen 2025

• Utredning ska tillsättas som behandlar samtliga 
bidrag och genomförs i nära samverkan med SF

• Principerna för ett nytt ekonomiskt stödsystem 
för svensk idrott beslutas på RIM 2019



Samordnat elitidrottsstöd för SF

• RF får i uppdrag att tillsammans med SOK och i nära 
samverkan med SF, se över hur svensk idrott kan få 
störst effekt av det statliga elitidrottsstödet

• RF ska tillsammans med SOK ta fram en modell för 
samverkan som bygger på ett evidensbaserat 
arbetssätt

• Modellen ska beslutas av respektive styrelse för RF och 
SOK



•RF-stämman ställde sig bakom principen att svensk 
idrott ska vara öppen för nya idrotter genom att i 
första hand inkludera dem i närliggande förbund

•RF-stämman gav RF i uppdrag att till RF-stämman 
2019 se över kriterierna och formerna för 
medlemskap i RF. I översynen ska bland annat 
definitionen av idrott, samt hur förbund med nära 
besläktad verksamhet ska behandlas, tydliggöras

•Utredningen ska lämna förslag på tillvägagångssätt 
för hantering av de medlemsförbund som inte 
uppfyller medlemskriterierna

Öppenhet för nya idrotter
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