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Svensk idrott är inne i en stor förändringsresa 

Samhällsutveckling

Sverige har förändrats otroligt mycket på bara några 
årtionden. Människors liv, behov och förutsättningar likaså. 
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Det är lättare att komma 
fram om man vet vart man 
ska… 



Svensk idrott har enats om nya mål. Med hjälp av fem 
prioriterade utvecklingsresor ska vi skapa en idrott som 
är lika nyfiken och modig som välkomnande och utvecklande





Värmdöidrottens strategiska plan



Nuläge – internt i idrottsrörelsen

Tendenser vi ser
• Idrottsdebuten kryper ner i åldrarna
• Barn går på träning oftare
• Mer åretruntidrottande (i samma idrott)
• Barn är allt sämre tränade

Utmaningarna
varför går kurvan nedåt? Gör den det 

”hos oss”? Vad kan vi göra åt detta?

hur kan ex nya former se ut som 
locka fler att stanna och som kan 
attrahera nya (vuxna, äldre)?



Från triangel till rektangel

• Ger förutsättningar för idrott hela 
livet

• Utvecklar individer till 
framgångsrika elitidrottare









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

Utvecklingsresor
- tillsammans mot 2025

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
Idrottsrörelsen är en ännu starkare samhällsaktör.



Om idrotten ska kunna utveckla andra måste den först utveckla sig själv 



Den moderna föreningen engagerar

• Attraktiva mötesplatser

• Öka klubbkänslan och inte bara jobba med laganda

• Varje förening ska ha sin egna berättelse men vi kan 
samverka och samarbete inom många områden

• Engagera ungdomar

• Öka demokrati och delaktighet

• Bra medlemskontakt

• Moderna former för att leda och organisera

• Stärka kommunikationen



n

Skapa en känsla av tillhörighet 



• 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.

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

• Alla ska känna sig välkomna till svensk idrott.

• Synsätt/filosofi

• Välkomnande idrottsmiljöer 

• Trösklar 

Inkluderande idrott för alla



En bred representation, med en mångfald av erfarenheter och 
kompetenser, ökar idrottens förmåga och möjlighet att utveckla en 
verksamhet  



Jämställdhet för en framgångsrik idrott

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

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

• Män och kvinnor har samma makt att forma idrotten och 
sitt deltagande i idrottsrörelsen.

• Möjligheterna är lika för alla oavsett kön att utöva och leda 
idrott.

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



Mannen norm – kvinnor avvikande



Mannen/manligt som norm
- könstereotypa egenskaper – som värderas



Träna och tävla smart



• Förbunden ändrar sin tävlingsstruktur 

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

• Ledarskapet fokuserar på glädje och prestation snarare än 
på resultat.

• Individanpassning före nivåindelning (individuella idrotter)

• Utövaren känner sig kompetent, får tilltro till egen förmåga 
och en möjlighet att utveckla och förbättra sin prestation.

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

En ny syn på träning och tävling



Lärandet är vuxnas viktigaste möte med barn och ungdomar 



• Att leda barn och ungdomars utveckling är en viktig och 
ansvarsfull  uppgift.

• Tänka långsiktigt, låt inte det kortsiktiga styra innehåll 
och verksamhet.

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

• Ny verktygslåda som är anpassad för framtidens 
idrottare. 

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

Ett stärkt ledarskap



Framtidens idrott 

 Framtidens idrott ska vara nyfiken och inspireras av förändringarna som sker i samhället.

 Vi måste kunna idrotta på fler olika sätt. 

 Föreningar måste bli bättre på att möta människors olika behov så att fler känner sig 
välkomna på sina villkor. 

 Våra idrottsföreningar måste utforska nya sätt att fånga människors engagemang.

 Trygga idrotts och utvecklingsmiljöer 






