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Den moderna föreningen 
engagerar/Framtidens IF

I framtiden har vi en stark och levande idrottsrörelse som tar vara på 
människors engagemang och inspirerar till delaktighet. Det är enkelt och 
välkomnande att engagera sig oavsett bakgrund, ålder, kön eller andra 
förutsättningar. Föreningar utvecklas med verksamhet i linje med 
idrottsrörelsens gemensamma mål och utvecklingsresor i Strategi 2025

Utbildare RF‐SISU Småland:
Elaine Oskarsson och Jonathan Johansson

Presentation 
Vilken idrottsförening, roll och namn?

Varför valde jag blocket?

Vad har jag för förväntningar på förmiddagen
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Syfte och mål med kursen

Syftet men kursen är att skapa ett forum med tydligt fokus på 
framtiden. Detta görs genom att vi analyserar trender och 
tendenser kopplat till den egna föreningens verksamhet.

Målet är att ni ska ha påbörjat ett framtidsarbete som ni kan 
arbeta vidare med på egen hand efter kursens slut.

Leva i nuet… Eller blicka framåt?
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När är framtiden?

Vilket tidsperspektiv pratar vi om när vi 
tänker framtid? 

1 år

5 år

10 år

20 år

Utan 
spaning-
ingen aning!

Följande områden bör man spana på:

• Samhälle Skola, kultur/fritid

• Ekonomi Bidrag/projekt/moms/lagar

• Teknik IT, kommunikation, utrustning

• Politik Politiker, inför val

• Idrott SF/SDF/andra IF/RF-SISU Småland
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Trender och  
tendenser

• Hur ser idrottsföreningens omvärld ut 2027? 

• Vad är det som påverkar dess förutsättningar?

• Om ni jämför den idrottsförening/förening som ni 
var med i som barn/ungdom jämfört med den 
förening som ni är med i idag- vilka likheter 
respektive skillnader går att urskilja?
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TRENDER ‐ för att hitta och 
identifiera möjligheter
Trender är ett sätt att sammanfatta 

gemensamma skeenden för att kunna hitta 

möjligheter för utveckling av verksamheter och 

kommunikation. 

Det är inte ett svar på hur framtiden kommer se 

ut, utan ett sätt att beskriva skeenden som 

påverkar för att enklare kunna hitta sin egen 

utveckling. 

1

2

3

4

5

6

Urbanisering Digitalisering Hälsa och åldrande

Globalisering Resursbrist
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Från prestation till 
uppbyggande
Intresset för träning och hälsa fortsätter att breda ut sig och
genomsyrar våra liv allt mer. Hälsa har på många sätt blivit en
livsstil och förutom stävan efter att leva hälsosamt lever många
i dag i en tillvaro som går ut på att prestera och leverera inom
livets alla delar.

Det finns dock en tilltagande kritik mot det 
prestationsinriktade samhället och allt fler signaler som pekar
på att det högoktaniga och kravfyllda liv många lever idag inte
är hållbart i längden. 

Vi går därför mot en mer hållbar hälsa, att leva på ett sätt som
är hållbart i längden och vars byggstenar är mentalt
välmående, balans, uppbyggande och återhämtning, snarare
än prestige och prestation.  

Vad vi ser

1 Från hälsohets till 
uppbyggande

2 Från prestation till 
”bra nog”

3 Mental hälsa i fokus
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26 %
av tjejer mellan

15 och 24 år tränar inte för att
de upplever att de inte duger
eller är tillräckligt duktiga

40 %
av svenskarna har känt sig 
stressade över att deras
livsstil inte är tillräckligt

hälsosam

Överträning och hälsostress

När hälsan blir ohälsosam

”Stark är det nya smala”

Från smalhets och fettfobi till fokus på
styrka och uppbyggande

Hälsa bortom viktminskning

Från fettfobi till mat 
som ger kraft
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Från perfektion till realism och prestigelöshet

Den verkliga vardagen visas upp

”Man behöver inte känna sig som en dålig 
människa om man äter stekt ägg till middag.”

Prestigelös matlagning

Sänkta trösklar och good enough‐hälsa

Transparens om utmattning

”Regel nummer två för att sänka ribban för att träna är att 
unna sig ett fusk här och där. För: om du tränar och tänker 
göra 10 reps av nåt, men bara gör åtta, så har du ju ändå 
fortfarande tränat. Och vet du att du alltid kan fuska bort 
nån bit så kanske det känns lite enklare att få tummen ur.”

Alternativ till “hälsofreaks”
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Mental hälsa och återhämtning allt mer i fokus

”Offlinetid” Terapeutiska 
hobbies

Mat & dryck för 
mental rekreation

Ökat intresse för mental träning 

Fortsatt yoga‐boom Wearables för mentalt
välmående

“Inre kondition”

1 av 5
svenskar utövar

yoga, meditation eller
mindfulness varje år
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1

Ökat intresse för 
idrott och hälsa öppnar upp 

nya möjligheter

2

Fokus på balans, 
rekreation och mental hälsa 

innebär nya krav 
och behov

3

Risk att andra aktörer 
upplevs som mer 
intressanta än de 

traditionella föreningarna

4

Behov av att 
lyfta förståelsen och 
kompetensen kring en 
hållbar hälsa, inte bara 

prestation
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Vad betyder trenden hallbar halsa för
idrottsrörelsen/er?

Metod för utvärdering: vad får trenden för konsekvenser?

Sluta medFortsätta medGöra mer av
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En heterogen värld med fokus
på det som är gemensamt
I dag präglas vårt samhälle av en mångfald av människor och
olika sätt att leva. Möjligheterna för att kunna vara sig själv fullt
ut, ha smala intressen och ändå hitta gemenskap är större än
tidigare.

I en tid då vi identifierar oss allt mer utifrån våra åsikter, vad vi 
gör och vilka intressen vi har blir det allt mindre relevant att
tänka på och behandla personer utifrån ålder, kön eller
uppväxtort. 

Snarare än att tala om integration talar vi allt mer om 
inkludering – vilket handlar om att få alla typer av människor
att mötas och där just intresset är den förenande kraften. 

Vad vi ser

2 Vi vänder oss och 
lyssnar på fler

3 Intresse viktigare än 
demografiska variabler

Demokratisering av 
hälsa

Breddad representation

4

1

Breddad representation ‐ allt fler får synas

Nya träningsgrupper ‐ omvärldsspana

Företag tar ställning för 
alla typer av kroppsform och hudfärg

Breddad representation – allt fler får synas
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Vi vänder oss till och lyssnar på fler

Ungdomsdelaktighet

Intresse och livsstil viktigare än
demografiska kategorier

Tillgänglighet för fler Intresse förenarInspirera varandra
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Alla ska ha möjlighet att träna och må bra
– demokratisering av hälsa

Inspirera och involvera fler till hälsa och idrott Uthyrning av träningsutrustning

En idrottsrörelse för alla, på riktigt

1

Nolltolerans 
för negativ 

särbehandling

2

Allt viktigare att 
tänka och handla 

bortom kategorier och 
etablerade vanor

3

Balansgång mellan 
att tillmötesgå olika 
behov och samtidigt 

inkludera alla 

4

Stor potential att bygga 
vidare på idrottsrörelsens 

inkluderande natur
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Vad betyder trenden alla ska med för
idrottsrörelsen?

Metod för utvärdering: vad får trenden för konsekvenser?

Sluta medFortsätta medGöra mer av
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Jämställdhet är vägen framåt

Det blir allt mer uppenbart att utvecklingen pekar mot ett mer
jämställt samhälle där ”mjuka” värden får ta plats. 

Allt fler inser betydelsen av och värdet i att röra sig mot ett
samhälle där vi inte längre värderar varandra utifrån
stereotypa föreställningar, varken kring kön eller andra
demografiska variabler. 

Som ett resultat av det ser vi att ojämställda villkor ifrågasätts
allt mer och på allt fler håll. 

Vad vi ser

1
Uppvärderande av 
”mjuka” värderingar

2
Könsstereotyper och 
könsnormer bryts

3
Ojämställda villkor och 
föreställningar 
motarbetas

4 Icke könsbunden idrott

5 Fysiska skillnader 
uppmärksammas
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Ökat intresse för mental träning 

Uppvärdering av 
föräldrarollen

67 %
av amerikanska män har 

bytt arbete eller skulle vara 
villiga att göra det för att få 
en bättre familjelivsbalans, 

jämfört med 57 % av 
kvinnorna

Företag med minst 

30 % 
kvinnor i ledningen har högre 

vinster än övriga

Jämställdhet lönar sig

”I would rather be a 
bad feminist than no 

feminist at all”

Work‐life balance 
viktigare än karriär

Mer mogen och
breddad

feministdebatt

En breddad feminism och 
uppvärderande av ”mjuka” värden

Könsstereotyper och kategorier kritiseras och bryts

Minskad tolerans mot könsstereotyper Allt fler företag bryter könsnormer
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Ojämställda villkor och stereotypa föreställningar 
motarbetas allt mer inom idrotten 

Motverka ojämställd
sponsring

Kompetens ligger inte i könVägra leva upp till stereotyper

Män får

2,9  
miljarder

mer än kvinnor
i sponsorintäkter

Icke könsbunden idrott

Allt fler män yogar Fler tjejer spelar hockey Kampsport lockar tjejer
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Nödvändigt belysa vissa fysiska skillnader 

Olika reaktion på medicinska
behandlingar

Mensens påverkan på kvinnors vardag
och prestationer inom idrott

1

Nolltolerans 
för negativ 

särbehandling

2

(Idrotts‐)intressen 
inte könskodade

3

Belysa 
skillnader ibland 
en nödvändighet  

– men utan att värdera 

4

Möjligheter 
lyfta breda 

samhällssyften

5

Jämställdhet som 
utgångspunkt 

– viktigt leva som 
man lär
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Vad betyder trenden hallbar halsa för
idrottsrörelsen/er?

Metod för utvärdering: vad får trenden för konsekvenser?

Sluta medFortsätta medGöra mer av
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PAUS
Varje dag tar vi ännu ett steg på resan mot en mer 
nyfiken och välkomnande idrott där fokus på 
utveckling gör att fler blir motiverade att hålla 
igång hela livet. I en sådan idrott får alla chansen 
att nå sin fulla potential.
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När, hur och var jag vill

Vi blir allt mindre benägna att följa traditionella ramar och
förväntningar. Istället finns det en ökad vilja att kunna göra
saker på sitt eget sätt och på sina egna villkor. 

Som ett resultat ser vi inom en rad olika områden en ökad
efterfrågan på dels personanpassade produkter och lösningar, 
men också flexibla, tillfälliga lösningar och ”on demand”‐
tjänster. 

Att vi allt mer vill ha och förväntar oss att kunna få saker på vårt
sätt märks även inom hälso‐ och träningsområdet, där vi i allt
högre grad eftersöker flexibla och personanpassade tränings‐
och idrottsformer.

Vad vi ser

2 Skräddarsydd vardag

3 Individanpassad kost 
och träning

Gör det själv

När, var och hur vi vill 

4

1

Vi vill – och kan – göra allt fler saker hur, när och var vi vill

Titta på tv/film och lyssna
på musik när du vill

”Gig” ersätter
fast anställning

Nya tjänster gör det lättare
att nå ut och kapitalisera

på eget skapande

Under 2019 
registrerades

66 892
nya företag 
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Skräddarsydd vardag

.

Skräddarsydd mat på Vita 
Mojo i London

Utforma ditt eget hus
via datorn

Personligt dagsschema för att
må bättre

Motionera när, var och hur du vill

.

Flexibla öppettider och avtal Onlineträning ”Spotify för träning” 
– träna det du vill
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Kost och träning individanpassas allt mer

.

Ät efter din 
blodgrupp

Kit för personaliserad
kost och träning

Individanpassad
träningsutrustning

DNA‐anpassning

Gör det själv – starta eget istället för
att ansluta sig till en förening

.

Allt fler egenföretagare
inom friskvård

Erbjud träningstjänster och hitta
kunder via en app

Starta din egen
träningsgrupp på internet 
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1

Motion mindre 
beroende av anslutning 

till klubb/förening

2

Medlemskap och 
anpassning till tider kan 
upplevas som ”kravfyllt”

3

Ökade krav på
skräddarsydda och 
flexibla lösningar

4

Möjlighet utveckla 
spontan‐/drop in 

spelande
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Vad betyder trenden hallbar halsa för
idrottsrörelsen?

Metod för utvärdering: vad får trenden för konsekvenser?

Sluta medFortsätta medGöra mer av
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Det digitala och analoga är ett
och skapar en ny verklighet
Under en lång tid betraktades det digitala och fysiska som icke
förenliga motsatser. På senare tid har denna föreställning allt
mer övergetts, då man insett att det ena inte behöver utesluta
det andra, utan att det digitala snarare kan fungera som ett
komplement till det fysiska och vice versa. 

Även inom idrottsvärlden ser vi hur uppdelningen suddas ut, 
både mentalt och i praktiken. Utöver utvecklingen av e‐sport 
har det tillkommit en rad nya digitala verktyg som på olika sätt
förenklar och förstärker träningen.

Framförallt ser vi att allt fler inser att utförandet av digitala
spel och verktyg inte behöver innebära att vi kopplar bort oss
från verkligheten utan snarare interagerar med den.

Vad vi ser

1 Det digitala allt mer 
naturlig del av vår vardag. 
Det digitala och fysiska
flyter samman

2

AR och VR utvecklas3

Det digitala förstärker och 
utvecklar idrotten

Det digitala en allt naturligare del av vår vardag

Nästan alla är
ständigt uppkopplade

Nästan hälften
av svenska tonårspojkar

spelar data‐ och
tv‐spel mer än

3h/dag
85%

av svenskarna har en smartphone

Digitala kontakter
ersätter irl‐möten
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Det digitala förenklar, förstärker och utvecklar idrotten

Wearables underlättar
och kompletterar

Simulator används för att
öva upp färdigheter

VR gör det möjligt att inta
fler perspektiv av matcher

Mobilspel förstärker
digital orientering

AR Teknik tydliggör och ger önskad
positionering

1

Ökad risk att fler överger 
traditionell sport till förmån 

för e‐sport

2

Behov av att agera i takt 
med utvecklingen snarare 

än motverka den

3

Möjligheter till att dra nytta 
av och inkorporera det 
digitala i idrottsrörelsen
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Vad betyder trenden hallbar halsa för
idrottsrörelsen/er?

Metod för utvärdering: vad får trenden för konsekvenser?

Sluta medFortsätta medGöra mer av
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Strävan efter positiv friktion i
en friktionsfri värld
Vår tillvaro delas allt mer upp i instrumentella tråksysslor och
meningsskapande upplevelser. För samtidigt som vi strävar
efter bekvämlighet i det mesta, söker och värdesätter vi 
spännande och utmanande upplevelser, upplevelser som på
olika sätt kräver något av oss. 

Man kan kalla det en form av sökande efter positiv friktion, en
friktion som gör att vi känner att vi upplever och lever – ”på
riktigt”. 

Dessa tendenser speglas även i idrottsvärlden, delvis genom ett
ökat intresse för naturnära träningsupplevelser, men även för
råa, smutsiga, högintensiva träningsformer, vars popularitet
fortsätter att växa. 

Vad vi ser

2 Längtan efter positiv 
friktion

3 Naturnära träning

Smutsigt, rått och intensivt

Smidig och bekväm 
vardag

4

1
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Smidig och bekväm vardag

.

Handla (nästan) 
allt via nätet

Få hjälp att bli av med 
onödiga prylar

Självkörande bilar
inom en snar framtid

Filterbubblan: se bara åsikter
som passar dina egna

Positiv friktion genom unika och autentiska upplevelser

.
Turista som en ”local” Revival för analog utrustning
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Oförutsägbara sociala möten skapar spänning

.
Äta middag med okända Träffa nya vänner på vuxenkollo

Naturnära träningsupplevelser

.
Fler utomhusgym Barfotaskor Friluftslivet ”sportifieras”

”Stora delar av tävlingen går dessutom på västsidan av 
öarna vilket innebär att det öppna havet gör sig påmint 

och gör att terrängen är rå och oskyddad.”
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Smutsigt, rått och intensivt – idrott som känns

.
Hinderlöpning världens
snabbast växande sport

Svenska lopp lockar
med skitighet

Kampsport växer

1

Ökat intresse för 
unika och autentiska 

tränings‐
upplevelser

2

Potentiellt uppsving 
för enkla och ”råa” 

idrotter

3

Möjligheter att 
utveckla 

samverkan med 
friluftsliv

4

Lägre tolerans för 
obekväma och 

bindande 
träningsvillkor

5

Behov betona 
”positiv” friktion 
och hantera 

”negativ” friktion
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Vad betyder trenden hallbar halsa för
idrottsrörelsen/er?

Metod för utvärdering: vad får trenden för konsekvenser?

Sluta medFortsätta medGöra mer av
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Hur går vi vidare?

• Arbeta vidare på egen hand

• Processa vidare med stöd från RF‐SISU 
Småland 

• Bilda en framtidsgrupp

• Gör en framtidsplan

• Gör flera delaktiga i framtidsarbetet 
tex barn och ungdomar i föreningen

1

Hållbar hälsa
Från prestation 
till uppbyggande

2

Alla ska med 
En heterogen värld 
med fokus på det 
som är gemensamt

3

Vinnande vägen  
Den enda vägen 

framåt

4

På mitt sätt 
När, hur och var jag 

vill

5

På riktigt 
Strävan efter 
den positiva 
friktionen i en 
friktionsfri värld

6

Digital verklighet 
Det digitala och 
analoga är ett och 

skapar en ny 
verklighet

Sex trender som på olika sätt påverkar idrottsrörelsen
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Bra jobbat!
Fika finns utanför, ni som bokat hotellets spa får information i receptionen 
Gemensam middag kl. 19.00

Program söndag
09.00 Föreläsning Karin Torneklint 

allt. eget arbete
12.00  Lunch
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