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1Idrottspolitiskt positionspapper 

Förord

Kommuner, landsting och regioner har ett grundläggande intresse av att 
idrotten utvecklas. Idrotten är viktig när den utövas inom ramen för vår största 
folkrörelse men även när den utövas utanför föreningsidrotten – spontant, som 
friskvård eller som friluftsliv. Idrottens aktiviteter ger stora samhällsvinster, inte 
enbart socialt och för folkhälsan utan också ekonomiskt och miljömässigt.

Sveriges Kommuner och Landsting vill slå vakt om idrottens positiva värden 
samtidigt som vi pekar på de utvecklingsbehov som finns. Positionspappret 
syftar till att lyfta fram ett antal områden, viktiga för den kommunala och 
regionala nivån, som ska kunna möjliggöra för en än mer måluppfyllande 
idrottspolitik i framtiden.

Svensk idrottsrörelse är enastående i sin bredd, både i ett svenskt och i 
ett internationellt perspektiv. Så många som 8 av 10 människor har under 
sin uppväxt deltagit i föreningsidrottens verksamhet. Lägg där till skolans 
idrottsutbud, miljöer för spontanidrott, det kommersiella utbudet för eget 
idrottsutövande och möjligheterna att som åskådare ta del av elitidrott så 
kan idrottens totala betydelse i samhället anas. Kommuner, landsting och 
regioner är tillsammans svensk idrotts största finansiärer. Det är på den lokala 
nivån som idrotten utövas och de lokala förutsättningarna är avgörande för 
om idrott verkligen blir den kraft den har potential att vara.

Positionspappret antogs av förbundets styrelse juni 2010 och kommer att bilda 
underlag för kontakter med regeringen, svensk idrottsrörelse samt berörda 
myndigheter. Det kan även utgöra ett stöd till medlemmarna i deras arbete.

Sveriges Kommuner och Landsting i juni 2010 

Anders Knape
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Inledande sammanfattning

Idrottsrörelsen är otvivelaktigt den mest betydelsefulla folkrörelsen när 
det gäller att öka medborgarnas fysiska aktivitet och främja en god folk-
hälsa hos befolkningen. Alla medborgare ska ha tillgång till idrott men det 
är särskilt angeläget att tidigt ge barn och ungdomar goda motionsvanor. 
Också den särskilda roll som idrotten kan spela för människor med funk-
tionsnedsättning och för att underlätta integrationen av invandrade män-
niskor från andra länder är av stor betydelse. Ideella idrottsaktiviteter som 
genom skickliga ledare och tränare bidrar till social sammanhållning och 
social integrering av sårbara grupper utgör en viktig del av det samlade väl-
färdsarbetet.

Den potential som tillerkänns idrottsrörelsen för att öka den hälsofrämjande 
fysiska aktiviteten utnyttjas emellertid inte alltid fullt ut och behöver därför 
utvecklas ytterligare. En viktig utgångspunkt är i det avseendet att idrott och 
motion inte enbart avgränsas till den verksamhet som bedrivs av den orga-
niserade idrottsrörelsen. Även spontana och självorganiserade motionsak-
tiviteter, friluftsliv och skolans utbildning i idrott och hälsa är verksamheter 
som bidrar till att stärka befolkningens hälsa. Även om en stor del av idrotten 
idag utgörs av breddidrott för barn och ungdomar finns det nya tendenser 
när det gäller hur människor, och särskilt ungdomar, utövar idrott. Allt fler 
utövar individuella idrottsgrenar i stället för lagsporter. Spontanidrotter, dvs. 
fysisk aktivitet som utövas utanför den organiserade föreningsidrotten – 
i parker, på boulebanor, i klätterställningar m m – blir allt populärare på den 
organiserade idrottens bekostnad. Antalet pensionärer ökar starkt och med 
det ett behov av att skapa möjligheter för nya målgrupper. Att tillhandahålla 
infrastrukturer som tillgodoser medborgarnas skiftande behov blir därmed 
en stor utmaning framöver.



3Idrottspolitiskt positionspapper 

Sveriges Kommuner och Landsting anser:

att staten bör värna om den svenska idrotts- och folkrörelsemodellen 
genom att sträva efter regelverk som underlättar och stödjer fören-
ingslivets ställning som icke-professionellt och ideellt 

att staten, men också Riksidrottsförbundet och Sveriges Olympiska Kom-
mitté, bör utveckla incitament för samhällsvetenskaplig idrottsforsk-
ning för att stärka kunskapen om idrottens sociala och ekonomiska 
betydelse och villkor i det svenska samhället 

att offentliga bidragsgivare och idrottsrörelsen tillsammans ska finna bättre 
system att fördela resurserna så att de grupper som idag av olika anled-
ningar befinner sig utanför idrotten kommer ifråga för samhällsstödet; 
inte minst behövs en jämnare fördelning mellan pojkar och flickor samt 
en ökad tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning 

att förutsättningarna ska undersökas för att etablera en nationell eko-
nomisk fond med syftet att stimulera utvecklingen av idrottsanlägg-
ningar och idrottsmiljöer så att de blir attraktiva och tillgängliga för 
såväl föreningsidrott och motionsidrott som ”pröva-på”-idrott och 
spontanidrott 

att breddidrotten för såväl unga som vuxna behöver stärkas och priorite-
ras och att en viktig uppgift är att identifiera och ge prioritet åt männis-
kor som inte kan eller inte valt att aktivera sig inom den föreningsdrivna 
idrotten; inte minst gäller det människor med funktionsnedsättning

att det är viktigt att skolans samlade verksamhet – inte bara i ämnet idrott 
och hälsa – genomsyras av regelbunden fysisk aktivitet och rörelse-
glädje för alla 
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att kommuner som villkor för sin bidragsgivning till föreningslivet ska 
kunna ställa krav som främjar jämställdhet och etnisk mångfald och 
som i övrigt bidrar till att öka tillgängligheten för personer som idag 
finns utanför den föreningsdrivna idrotten 

att elitidrottens krav/önskemål på arenor årligen ska formaliseras i åter-
kommande överläggningar mellan idrott och företrädare för arenaägare 

att ansvaret för de förändringskrav som elitidrotten ställer ska delas 
mellan förbunden/klubbarna och kommunerna/arenaägarna och i 
förekommande fall också staten 

att föreningar själva ska bära kostnaden för kostnadsökningar som kan 
uppstå t ex till följd av utökade TV-sändningar 

att det är positivt om näringslivet, som ett sponsorstöd, åtar sig att inves-
tera i anläggningar inom vissa idrotter 

att större internationella idrottsevenemang bör bygga på en samman-
hållen statlig strategi, med ett uttalat statligt åtagande och statliga 
ekonomiska garantier 

att de enskilda klubbarna med gemensamma krafter – tillsammans med 
polisen – måste utveckla förebyggande arbete och motåtgärder när 
det gäller våld i samband med större evenemang 

att syftet med statens bidragsgivning till idrotten ska tydliggöras och 
följas upp mer systematiskt så att bidragen verkligen bidrar till de upp-
satta målen 

att eventuella kommande ”idrottslyft” inte bara ska riktas till den organi-
serade föreningsidrotten utan att en del av resurserna ska fördelas i 
samverkan med kommunerna och satsas på spontanidrott.
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Idrottens värde i det svenska 
samhället måste försvaras

Sverige har en unik folkrörelsetradition där idrotten utgör den i särklass största 
rörelsen. Den svenska föreningsidrotten som vuxit fram under 1900-talets andra 
hälft är framförallt uppbyggd kring de många ideella arbetsinsatser som  
ledare och föreningsföreträdare bidragit med under åren, insatser som un-
derstötts med omfattande offentliga bidrag och subventioner. Under många 
år har det sålunda utvecklats en föreningspraktik runt om i Sverige som har 
haft och har sina särskilda förutsättningar att existera vad gäller regelverks-
tillämpning och stöttning från statliga och lokala myndigheter. Det är i dessa 
tider av ökad takt i samhällsförändringen och med ambitioner att harmoniera 
samhälls-modeller i EU-samarbetet viktigt att slå vakt om den praktik som 
finns inom svensk idrottsrörelse och det värde som idrotten tillför samhället i 
sin helhet.

Idrott är en dynamisk och snabbt växande sektor och har, vid sidan om 
de sociala vinster den ger, kommit att spela en allt större ekonomisk roll. 
Den bidrar till tillväxt och sysselsättning och kan dessutom användas 
som ett redskap för lokal och regional utveckling. Denna bredare syn 
på idrott och idrottspolitik måste få stöd att utvecklas i svensk kontext. 
Idrott och svensk idrottsrörelse utgör en utvecklingskraft som framåt 
torde passa väl in i miljömässiga förtecken. Fler aktörer och samhälls-
områden bör också kunna knytas till sådana utvecklingsstrategier – för-
utom kommuner och regioner, även akademin och statliga myndigheter 
som Folkhälsoinstitutet och Tillväxtverket.

Den omfattande betydelse som idrotten har för svenskt samhälle är ännu 
i allt för liten utsträckning belyst i vetenskapliga studier och forskning. 
Bakom de kunskaper som möjliggör att idrottare utvecklas i en riktning 
som leder fram till nya rekord ligger oftast avancerad forskning. På samma 
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sätt är forskning om barns och ungdomars fysiska aktivitet, vuxnas livsstil, 
motion och hälsa andra viktiga frågor som berör folkhälsan. En växande 
grupp är pensionärer vars fysiska aktivitet är av största betydelse för att 
bibehålla en god hälsa. Det finns ett gryende intresse för samhällsveten-
skaplig forskning inom idrottsfältet vilket givetvis välkomnas, men beho-
ven av evidensbaserad kunskap och ”best practice” kommer att öka även 
inom det idrottspolitiska fältet bland kommuner och regioner.

Sveriges Kommuner och Landsting anser:

att staten bör värna om den svenska idrotts- och folkrörelsemodellen 
genom att sträva efter regelverk som underlättar och stödjer fören-
ingslivets ställning som icke-professionellt och ideellt 

att staten, men också Riksidrottsförbundet och Sveriges Olympiska 
Kommitté, bör utveckla incitament för samhällsvetenskaplig idrotts-
forskning för att stärka kunskapen om idrottens sociala och ekono-
miska betydelse och villkor i det svenska samhället
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Idrott ska främja folkhälsan – för alla

Utifrån ett folkhälsoperspektiv ska idrotten beröra så många som möjligt och 
unga såväl som vuxna och äldre. Det finns tydliga tecken på att människor 
överlag idrottar och motionerar mer idag än tidigare, i föreningsliv, på egen 
hand, men också i grupp och på privata gym och studios. Dock finns inte alla 
med i denna utveckling. Vi vet att det finns yttre samhälleliga faktorer som 
styr de ungas val att idrotta och i vilka former det sker. Utöver kön så inverkar 
bland annat socioekonomi, etnicitet, familjeförhållanden, utbildning och geo-
grafi på barns och ungdomars delaktighet i föreningsidrotten. Forskning visar 
bland annat att de runt tio procent unga som aldrig tillhört en idrottsförening 
i högre grad än övriga ungdomar kännetecknas av att de bor i invandrartäta, 
segregerade bostadsområden, kommer från familjer med låg utbildning samt 
har föräldrar som i liten utsträckning själva varit idrottsaktiva. Höga deltagar-
avgifter inom viss idrott får självfallet också en icke oväsentlig betydelse för 
många av dessa människor.

Brist på fysisk aktivet skapar i förlängningen fysiska hälsoproblem och 
inaktivitet kan bidra till ensamhet och social isolering med psykisk ohälsa 
som följd. Omvänt finns evidens för att fysisk aktivitet stärker den 
psykiska hälsan. Det finns således starka motiv att arbeta strategiskt 
med de folkhälsovinster idrotten kan generera, genom att bygga upp 
infrastrukturer som lockar fler att delta, till exempel genom att tillhanda-
hålla organiserade och självorganiserade idrottsaktiviteter som lockar 
bredare deltagargrupper än idag, men också genom en ”möjliggörande 
och fysiskt aktiverande” utformning av stadsrummet, bostadsområdet, 
lokalsamhället och inte minst av utformningen av idrottsanläggningarna 
i sig. Genom sitt övergripande ansvar för samhällsbyggandet är kom-
munernas arbete med att erbjuda miljöer – i centrum, på gator, torg och 
parker – som inbjuder både till vistelse och till rörelse av stor vikt.
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De senaste decennierna har det i Danmark och Norge skett en idrottsan-
läggningsutveckling som är i takt med medborgarnas förändrade idrotts- 
och motionsvanor. En avgörande utgångspunkt för detta är att det finns 
en nationell kompetens- och bidragsgivning till innovativ och funktions- 
inriktad idrottsanläggningsutveckling. Dessa resurser/medel kan användas 
som ”riskkapital” för att pröva nya vägar och utgör en källa till kunskaps- och 
erfarenhetsutveckling. Genom en liknande satsning skulle Sverige kunna 
modernisera och utveckla det svenska anläggningsbeståndet så att det 
ligger i paritet med våra nordiska grannar Danmark och Norge.

Sveriges Kommuner och Landsting anser:

att offentliga bidragsgivare och idrottsrörelsen tillsammans ska finna bättre 
system att fördela resurserna så att de grupper som idag av olika anled-
ningar befinner sig utanför idrotten kommer ifråga för samhällsstödet; 
inte minst behövs en jämnare fördelning mellan pojkar och flickor samt 
en ökad tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning 

att förutsättningarna ska undersökas för att etablera en nationell ekono-
misk fond med syftet att stimulera utvecklingen av idrottsanlägg-
ningar och idrottsmiljöer så att de blir attraktiva och tillgängliga för 
såväl föreningsidrott och motionsidrott som ”pröva-på”–idrott och 
spontanidrott
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Breddidrott ska prioriteras  
– särskilt för barn och unga

Som i all verksamhet som syftar till att grundlägga goda vanor är det av-
görande viktigt att idrottsutövandet startar tidigt. Och föreningsidrotten har 
idag en stark ställning hos barn och unga. Nära 70 procent börjar träna i en 
idrottsförening före åtta års ålder, pojkar i större utsträckning dock än flickor. 
När barnidrotten övergår i ungdomsidrott börjar föreningarna att tappa med-
lemmar. Avhoppen ökar därefter i takt med stigande ålder. Någon samlad 
kunskap om orsakerna till avhoppen eller varför vissa grupper aldrig börjar 
idrotta finns inte.

Det finns dock tydliga indikationer på att föreningsidrotten i allt större 
omfattning utvecklas mot elitsatsningar allt tidigare, där tävlingsmo-
ment och toppningar av lag förs in vid allt lägre åldrar. För särskilt de 
ungdomar som inte attraheras av idrottens tävlingsmoment är den ut-
vecklingen olycklig. Förklaringen till ungdomars avhopp/frånvaro från 
den organiserade idrotten är naturligtvis mer komplex än så. Samhället 
förändras snabbt och unga människor ställer idag annorlunda krav på 
det omgivande samhället. Föreningspolitikens fokus kanske helt enkelt 
inte är i takt med ungdomarnas viljor. Tillgång till väderoberoende trä-
ningsmöjligheter på nära håll kan för många vara viktigare än att delta i 
en gemensam förening.

Utvecklingen med avhopp reser många frågor, frågor som bör mana till 
eftertanke bland idrottens alla aktörer. Konstateras kan dock att idrottens 
tillgänglighet alltjämt är ojämnt fördelad och att mycket arbete återstår 
innan föreningsidrotten förverkligat sitt mål om idrott åt alla.
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Sveriges Kommuner och Landsting anser:

att breddidrotten för såväl unga som vuxna behöver stärkas och priorite-
ras och att en viktig uppgift är att identifiera och ge prioritet åt männis-
kor som inte kan eller inte valt att aktivera sig inom den föreningsdrivna 
idrotten, inte minst gäller det människor med funktionsnedsättning 

att det är viktigt att skolans samlade verksamhet – inte bara i ämnet idrott 
och hälsa – genomsyras av regelbunden fysisk aktivitet och rörelse-
glädje för alla 

att kommuner som villkor för sin bidragsgivning till föreningslivet ska 
kunna ställa krav som främjar jämställdhet och etnisk mångfald och 
som i övrigt bidrar till att öka tillgängligheten för personer som idag 
finns utanför den föreningsdrivna idrotten
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Elitidrottens krav ska vila  
på ett gemensamt ansvar

Även om kommunernas engagemang inte i första hand bygger på elitidrotten 
är det också från ett kommunalt perspektiv viktigt att det finns såväl bredd 
som elitidrott. Inte minst spelar elitidrotten en viktig roll i att ge positiva 
förebilder hos barn och unga.

De flesta idrotter är beroende av att det finns anläggningar som håller 
tillräcklig kvalitet och är tillgängliga för utövarna så att träningsbehov 
kan tillgodoses för såväl elit som motionsutövare. I Sverige ägs och drivs 
de flesta idrottsanläggningar av kommunerna som tillhandahåller dem 
till idrotten.

Under senare år har idrottsförbundens krav på utformningen av arenor 
och anläggningar ökat. Detta gäller framförallt krav som finns i sam-
band med elitidrottens tävlingar och matcher inte minst till följd av den 
ökade exponeringen av vissa idrotter i TV. Många förändringskrav är 
små och enkla att åtgärda medan andra, vilka tenderar att bli allt fler, 
innebär stora kostsamma ingrepp på arenan/anläggningen, kostnader 
som kommunerna förutsätts stå för. Det finns tendenser till att dessa 
krav blir normgivande också för lägre nivåer och åldrar. Hela samhället 
gynnas av stora arenor – men idag är det kommunerna som får bära 
kostnaderna medan staten, klubbarna och i viss mån näringslivet får in-
täkterna. Det är inte rimligt. Den kommersiella elitidrotten måste i en 
framtid bereda sig på att bära sina egna kostnader i större utsträckning. 
Att elitidrotten blir mer och mer kommersiell innebär också att den i 
högre grad måste börja ses ur ett näringslivspolitiskt perspektiv.
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Till detta kommer att utvecklingen inom den rådande arenaidrotten och 
särskilt i supportergrupper är mycket oroande. Rasism och våld i sam-
band med idrottsevenemangen riskerar att tränga undan en bredare all-
mänhet samt kosta samhället stora belopp. Det är nödvändigt att de 
stora klubbarna framöver tar ett större ansvar för detta än idag.

Det har blivit en allt hårdare internationell konkurrens om återkomman-
de större idrottsevenemang, EM, VM, OS med mera. Sverige saknar 
än idag, till skillnad från många länder också i vår geografiska närhet, 
nationella strategier och ett uttalat statligt engagemang med syftet att 
”vinna” värdskapet för sådana evenemang. SKL har vid tidigare tillfällen 
påpekat behovet av statligt engagemang på området, inte minst för att 
klara konkurrensen med till exempel nordiska grannländer.

Eftersom sådana idrottsevenemang är ett nationellt intresse som skapar 
mervärden för hela Sverige och inbringar skattepengar menar SKL att 
det är orimligt att det idag endast är kommuner, regioner, idrottsrörelse 
och näringsliv som utan statlig involvering tar ”risker”.

SKL vill därför att staten utvecklar strategier på området, åtar sig en 
tydligare roll och i valda fall erbjuder ekonomiska garantier.
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Sveriges Kommuner och Landsting anser:

att elitidrottens krav/önskemål på arenor årligen ska formaliseras i återkom-
mande överläggningar mellan idrott och företrädare för arenaägare 

att ansvaret för de förändringskrav som elitidrotten ställer ska delas mel-
lan förbunden/klubbarna och kommunerna/arenaägarna och i före-
kommande fall också staten 

att föreningar själva ska bära kostnaden för kostnadsökningar som kan 
uppstå t ex till följd av utökade TV-sändningar 

att det är positivt om näringslivet, som ett sponsorstöd, åtar sig att inves-
tera i anläggningar inom vissa idrotter 

att större internationella idrottsevenemang bör bygga på en samman-
hållen statlig strategi, med ett uttalat statligt åtagande och statliga 
ekonomiska garantier 

att de enskilda klubbarna med gemensamma krafter – tillsammans med 
polisen – måste utveckla förebyggande arbete och motåtgärder när 
det gäller våld i samband med större evenemang 
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Idrottens kostnader ska  
följas upp och redovisas

Även om aktuella och tillförlitliga uppgifter saknas om idrottsrörelsens totala 
kostnader och finansiering är det avsevärda resurser som idag omsätts inom 
idrotten. Utöver det ofantliga stöd som utgörs av medlemmarnas frivilliga 
och oavlönade arbete ger medlems- och träningsavgifter samt evenemang 
och tävlingar betydande inkomster. Inom elitserieklubbarna finns det klubbar 
som har en omsättning på 100 mkr per år.

Ett starkt engagemang från offentligt håll bidrar till lika möjligheter och 
öppet tillträde till idrottsverksamhet och betydande bidrag till idrotten 
lämnas idag från såväl staten som kommunerna. Syftet med statens bi-
dragsgivning är att bredd- och motionsidrott ska prioriteras även om 
också elitidrott tillmäts ett värde för att väcka och bredda intresset för 
motion och fysisk fostran. Genom idrottslyftet har ytterligare resurser 
tillförts sektorn med breddidrotten som målgrupp och med ett jäm-
ställdhets- och jämlikhetsperspektiv som utgångspunkt

Enligt regeringens riktlinjer är Riksidrottsförbundet självständigt i sina 
ekonomiska prioriteringar. Utvärderingar visar att statens syften med 
sin bidragsgivning inte tillgodoses. Idrotten anklagas också tid efter annan 
för att använda barn- och ungdomsbidragen för sin elitverksamhet. 
Utvärderingen av statens bidragsgivning 2008 visade att mer resurser 
går till pojkar än till flickor, att den kraftiga statliga bidragshöjningen 
under det senaste decenniet (cirka 350 procent) inte har satt synbara 
spår i idrottsrörelsens aktivitetsnivå, att de särskilda satsningarna i och 
för sig har öppnat dörrar men främst för barn och ungdomar som upp-
skattar traditionella idrottsformer som träning och tävling. Bidragen har 
således inte i någon större utsträckning nått nya grupper eller nya idrotter.
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Från kommunalt perspektiv är dessa utvärderingsresultat nedslående 
och reser frågan om kommunernas kontantstöd till det lokala förenings-
livet alls har någon verkan i förhållande till kommunernas folkhälsomål. 
Används kommunernas bidrag verkligen där de bäst behövs? Eller kan 
de komma till bättre användning på annat sätt, till exempel till att förnya 
anläggningar med brett utnyttjande eller genom att stimulera in spontan-
idrott i stadsmiljöer så att fler blir lockade att delta?

Sveriges Kommuner och Landsting anser:

att syftet med statens bidragsgivning till idrotten ska tydliggöras och följas 
upp mer systematiskt så att bidragen verkligen bidrar till de uppsatta 
målen 

att eventuella kommande ”idrottslyft” inte bara ska riktas till den organi-
serade föreningsidrotten utan att en del av resurserna ska fördelas i 
samverkan med kommunerna och satsas på spontanidrott
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