
Intressepolitiskt program  01 

Intressepolitiskt  
program



02   Intressepolitiskt program

Form & produktion: Normy, 2019 
Text: Riksidrottsförbundet 
Foto: Bildbyrån, förutom Håkan Flank  
sid. 9 - bild övre vänster, samt 
Karl Nilsson sid. 12 - bild till höger



Intressepolitiskt program  03 

Innehåll

Idrotten - en viktig del av samhället 04

Idrottsrörelsen gör Sverige starkare 06

Idrottsanläggningar och idrottsmiljöer 08

Föreningslivets förutsättningar 14

Ett helt liv med idrott och rörelse stärker folkhälsan 22

Bildning, utbildning och forskning 28

Internationella idrottsevenemang 36

Idrottsrelaterad brottslighet 40

Arbetsmarknad 46

Spelpolitik 49



04   Intressepolitiskt program

Idrottsrörelsen har historiskt spelat och kommer 
att spela en viktig roll i det svenska samhällsbygget. 
Idrottsrörelsen är viktig för folkhälsan. Genom att 
 erbjuda alla som vill rolig, utvecklande och hälso
främjande fysisk aktivitet är idrotten ett alternativ 
till ett allt mer stillasittande samhälle. Den är också 
viktig för sammanhållningen och demokratin och 
som mötesplats för integration genom sin demo
kratiska gemenskap över köns, ålders, etniska, 
kultur ella och socioekonomiska gränser.

Det är glädjen och gemenskapen i gruppen eller 
 laget,  utmaningen och nerven i tävlingen och 
 känslan att spränga sina gränser som gör att idrott 
engagerar så många. Glädje, gemenskap och 
stolthet  växer även med framgångar för våra elit
idrottare.  Ur kraften i vår kärnverksamhet idrott 
kommer en massa samhällsnytta.
 
Kombinationen av ett starkt egenvärde och stor 
samhällsnytta inom många områden har gjort att 
föreningsidrotten har fått, och får, ett starkt stöd 
från samhället på nationell, regional och lokal nivå.

Men idrottsrörelsen behöver utvecklas och  förnyas 
för att svara upp mot människors önskemål och 
 behov idag och i framtiden. Därför har vi inlett 
ett omfattande strategiarbete, som redan börjat 
sätta spår i bland annat anpassade tränings och 
tävlingsformer i syfte att engagera individer och 
grupper som idag inte lockas av idrottsföreningar
nas verksamhet, eller av olika skäl inte känner sig 
välkomna i förenings gemenskapen.

Vi är övertygade att föreningsidrotten, liksom det 
svenska föreningslivet i sin helhet, har en viktig 
roll att spela även i framtiden. Idrottsrörelsen 
kommer att vara en kraft för att möta gemensamma 

samhällsutmaningar. Vi vill bidra till att skapa en 
gemenskap och framtidstro i samhällets alla delar 
och därigenom möjliggöra goda uppväxtvillkor 
för alla barn och ungdomar och bidra till god hälsa 
 genom livets alla faser. För att idrotten ska kunna 
göra det krävs att idrottsrörelsen får de förutsätt
ningar som behövs och att vi genom samverkan med 
andra kan bidra till ett mer inkluderande samhälle.

Vi kan göra mer med rätt förutsättningar. Men 
vi ser att det även behövs förändringar som inte 
direkt är riktade till idrottsrörelsen utan till sam
hället i stort för att nå bättre folkhälsa, minskad 
segregation och en starkare gemenskap.

Riksidrottsförbundet har i detta intressepolitiska 
program samlat de för idrottsrörelsen viktigaste 
frågorna där förutsättningarna behöver förbättras 
och förändras. I denna reviderade version lyfter vi 
fortsatt fram förslag på många olika områden där vi 
ser att idrotten behöver bättre förutsättningar.

Sedan 2017, när vi presenterade det första intresse
politiska programmet, har flera punkter genom
förts av politiken. Vi har också med tiden behövt 
utveckla och revidera några av de punkter som 
fanns med från början. Programmet är ett  levande  
dokument och behöver uppdateras med jämna 
mellanrum. De punkter som lyfts fram har arbetats 
fram tillsammans inom idrottsrörelsen och ser vi 
dem som avgörande för att idrottsrörelsen ska fort
satt vara en relevant och stark rörelse i Sverige.

Idrottsrörelsen kan och vill göra Sverige starkare!

Stockholm 

Björn Eriksson   Stefan Bergh
Ordförande   Generalsekreterare

Idrotten  
- en viktig del av samhället
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1  RF/SCB, Svenska folkets relation till motion och idrott, 2017

Idrottsrörelsen har idag 3,2 miljoner medlemmar 
och drygt 800 000 ideella ledare1 i 20 000 föreningar. 
Aktiviteterna leds i den helt övervägande delen av 
ideella ledare. Idrotten finns i landets alla kommuner 
och är större än någon annan fritidsaktivitet för barn 
och unga. Genom sin fysiska aktivitet är idrotten 
en lustfylld motvikt till ett alltmer stillasittande 
vardagsliv och utgör en mötesplats i ett samhälle där 
segregation och utanförskap är växande utmaningar.
 
Den största anledningen till att aktiva och ledare 
tar sig till idrottsplatsen, hallen eller ut i skogen i ur 
och skur är att det är roligt. Det är alltså inte enbart 
träningen eller tävlingen i sig som attraherar, utan 

gemenskapen och glädjen att göra något tillsammans 
med andra, som svenskarna anser är förenings
idrottens främsta styrka.

Idrottsrörelsen har påbörjat en förändringsresa mot 
2025. Målen om livslångt idrottande i förening kräver 
att idrottsföreningar klarar av att både utveckla 
elit och erbjuda bredd och motionsidrott och att se 
att dessa hänger ihop. Ett helt liv med idrott ger ett 
starkare Sverige. Men för att klara av detta behöver 
vi stöd. Vi vill skapa en idrottsrörelse för alla – hela 
livet. Vi gör mycket idag, och vi kommer att göra mer. 
Idrottsrörelsen kommer att bidra till ett starkare 
Sverige. 

Idrottsrörelsen  
gör Sverige starkare

Idrottsrörelsen
De 20 000 idrottsföreningarna är samlade i 71 
special idrottsförbund (SF) som organiseras utifrån 
olika idrotter, som till exempel Svenska Handbolls
förbundet eller Svenska Simförbundet. Special
distriktsidrottsförbunden (SDF) är SF:s regionala or
ganisation. Antalet SDF och dess uppgifter varierar.

Riksidrottsförbundet och våra distrikt stödjer, leder 
och företräder den svenska idrottsrörelsen som vi 
också pratar om som idrottsrörelsen. RF och dess 
distrikt spelar en viktig roll i att nå ut till föreningar 
och påverka våra beslutsfattare.

SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens studieför
bund och utbildningsorganisation. SISU Idrottsut
bildarna finns i alla kommuner i hela Sverige.   

SISU Idrottsutbildarna möter dagligen tränare,  
 ledare, föräldrar, aktiva och förtroendevalda i 
 föreningar   och specialidrottsförbund över hela 
 landet. SISU Idrottsutbildarnas hemmaplan är 
klubbstugan och föreningslokalen.

Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) samlar 36 
ordinarie medlemsförbund (så kallade olympiska 
specialförbund, OSF) och 14 så kallade ”erkända” 
specialidrottsförbund (idrotter som för närvarande 
inte finns med på det olympiska tävlingsprogrammet 
men som är accepterade av Internationella Olympiska 
Kommittén). SOK:s främsta uppgift är att förbereda 
och leda det svenska deltagandet i OS med sikte på 
konkurrenskraftiga OStrupper.
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Idrottsrörelsen gör Sverige starkare
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Framtidens Sverige kommer att vara mer hetero
gent som en följd av en starkare globalisering,  
 urbanisering och individualisering. En stark 
 idrottsrörelse är en del i att bygga social håll barhet  
  i ett heterogent samhälle. Såväl i de växande 
städerna som på landsbygden. Föreningslivet ger 
möten över gränser, ökad respekt och förståelse, 
demokratisk skolning och möjlighet att växa som 
individ. För att göra det måste föreningslivet ha 
någonstans att vara.

Historiskt har tillgången till idrottsanläggningar 
och idrottsmiljöer varit god, vilket har möjliggjort 
den breda och framgångsrika idrottsrörelsen. Idag 
finns det utmaningar som gör det svårare att komma 
åt anläggningar och idrottsmiljöer för träning och 
tävling, som konkurrens om utrymmet i de växande 
städerna och svårigheter att komma åt mark, vatten 
och luft för träning och tävling. Träning och tävling 
ska ske under så säkra omständigheter som möjligt 
för utövare, ledare och publik.

Idrottsanläggningar 
och idrottsmiljöer

Tillgång till idrottsanläggningar
Sveriges städer växer i rekordfart och det har inte 
byggts så många bostäder sedan 1970talet. Ökande 
hälsoklyftor och växande segregation kan  minskas  
genom hållbar stadsutveckling och ett socialt håll
bart samhälle där det planeras för mer än boende. 
Ett hem är mer än en bostad, kring bostaden behövs 
mötesplatser, närhet och möjlighet till idrott och trä
ning. Idrottsytor bidrar till en mer levande, hälsosam, 
attraktiv och trygg närmiljö.

Många av de anläggningar som byggdes under fram
förallt andra halvan av 1900talet behöver renoveras 
och rustas upp, både i städerna och på landsbygden. 
Samtidigt behöver anläggningarna utvecklas för att 
möta samhällsförändringar och idrottsrörelsens 
utveckling.

Idag byggs det inte idrottsanläggningar i takt med 
bostadsbyggandet och befolkningsutvecklingen.  I de 
växande städerna prioriteras ofta idrottsanläggning
ar  bort i planeringen när städerna förtätas eller nya 
bostadsområden byggs. 

Flera undersökningar visar att samarbetet mellan 
olika förvaltningar inom kommunen om samhälls
planering är dålig. Det får konsekvenser för idrott då 
kultur och fritidsförvaltningarna, som har kontak
terna lokalt med idrottsrörelsen, inte bjuds in när 

samhällets framtida utformning planeras. Inte heller 
idrottsrörelsens företrädare bjuds in till dialoger i 
rätt tid. Idrottsrörelsen måste få komma in tidigt i 
processerna och ska ses som naturlig remissinstans i 
stadsbyggnadsprocessen. "
Idrottsytor bidrar  
till en mer levande,  
hälsosam, attraktiv  
och trygg närmiljö.
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Idrottsanläggningar och idrottsmiljöer



10   Intressepolitiskt program

Kommunerna behöver samarbeta i regioner vid pla
neringen av idrottsanläggningar för att möta mång
falden av idrottsgrenar. Det kan gälla även större 
mer kommersiella idrottsanläggningar, där mindre 
kommuner kan ha svårt att bära hela kostnaden.

I Plan och bygglagen står det i 2 kap. §7 ”Vid plan
läggning enligt denna lag ska hänsyn tas till behovet 
av att det inom eller i nära anslutning till områden med 
sammanhållen bebyggelse finns… 4. lämpliga platser 
för lek, motion och annan utevistelse…” och i 8 kap §9 
 ”Om tomten ska bebyggas med byggnadsverk som inne
håller  en eller flera bostäder eller lokaler för fritidshem, 
förskola, skola eller annan jämförlig verksamhet, ska det 
på tomten eller i närheten av den finnas tillräckligt stor 
friyta som är lämplig för lek och utevistelse”.  
 

I Boverkets vägledningar tas ofta begreppet motion 
bort och istället fokuseras det på lek och utevistelse 
främst kopplat till skolor och förskolors utemiljöer. 
Då Boverket skriver om motion kopplas det oftast 
till gång och cykelvägar. Idrotten saknas mer eller 
 mindre helt i Boverkets vägledningar till kommunerna. 

Sverige Kommuner och Landsting (SKL) och RF har 
tillsammans identifierat utvecklingsbehov inom 
området idrotts, och fritidsanläggningar. Staten 
behöver vara med att ta ansvar för att möta utveck
lingsbehovet via kunskapsuppbyggnad och ekono
miskt stöd. 
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RF anser att:

Idrotten ska vara en naturlig del i byggandet av den hållbara staden/samhället. Idrottsanlägg ningar-  och  
miljöer ska vara ett givet inslag i samhälls planeringen  för att alla ska ha möjlighet att idrotta och träna. 
Det är också viktigt att idrottsföreningar får tillgång till alla typer av anläggningar till en rimlig kostnad  
oavsett vem som äger eller ansvarar för driften av anläggningen. 

RF vill att: 

• Idrott läggs till i plan- och bygglagens 2 kap §7 för att kommunerna ska ta med anläggningar och 
idrottsmiljöer vid planläggning.

• Idrott och motion läggs till i plan- och bygglagens 8 kap §9 för att det ska ställas krav på entreprenörer att 
planera för idrott och motion när tomter exploateras.

• Staten inrättar en anläggningsutvecklingsfunktion som både ger ekonomiskt stöd och bidrar till 
nyskapande utvecklingsprocesser genom kunskapsuppbyggnad med inriktning på anläggningar som 
används av invånarna på deras fritid och inte avser eventarenor.

• Boverket inkluderar idrott i sin vägledning till kommunerna. 

• När en idrottsanläggning eller -yta tas bort eller används för annat ändamål ska den ersättas i när området.

• När översiktsplaner och fördjupade översiktsplaner tas fram ska kommunen samråda med distrikts-
idrottsförbunden. 

• Idrottsanläggningar och -miljöer ska finnas med i de regionala utvecklingsplanerna. 

• Kommunerna samarbetar i regioner vid planering av idrottsanläggningar samt att dialog förs med 
distriktsidrottsförbunden. 

• Stat, region och kommun ser betydelsen av en livskraftig idrottsrörelse för en levande landsbygd.

Idrottsanläggningar och idrottsmiljöer
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Tillgång till idrottsmiljöer
Idrottsplatser är så mycket mer än idrottshallar och 
planer. Många idrotter är beroende av att kunna 
nyttja mark, luft och vatten för sina aktiviteter, men 
har märkt att det blivit svårare att komma åt dessa 
miljöer för träning och tävling. Det kan röra sig om 
ljudnivåer som gör det svårt för motorsporterna, 
statliga myndigheter som hyr ut mark till idrotts
föreningar på kommersiella villkor eller säger helt 
nej till idrottsföreningar som vill hyra, idrottsfören
ingar som inte får tillstånd att arrangera tävlingar på 
allmänna vägar, etc.

För att många ska få möjlighet att idrotta och  träna  
i skog, mark, på väg och vatten är det viktigt att 
tätortsnära natur blir en prioriterad del i samhälls
planeringen.

Flera idrotter är också beroende av allemansrätten 
för att få tillgång till sina idrottsmiljöer. Till och från 
har det höjts röster för att begränsa allemansrätten 
vilket skulle påverka många idrottsföreningar nega
tivt. Allemansrätten är ingen lag utan är en sedvane
rätt, som måste underhållas för att kunna bibehållas 
som en sådan.
 

Olika aktörer har argumenterat för att göra allemans
rätten till en lag, vilket förmodligen skulle innebära 
ett omfattande och stelt regelverk och troligtvis även 
vissa inskränkningar. Friheten att vistas i naturen 
är en förutsättning för många av våra idrotter och 
genom att följa devisen ”inte störa – inte förstöra”  
anser vi att allemansrätten ska behållas i sin nu 
varande form.

RF anser att:

Tillgången till idrottsanläggningar i form av mark, 
väg, luft och vatten måste säkerställas och till-
ståndshanteringen förenklas. 

RF vill att: 

• Myndigheter, kommuner och markägare ska ge 
idrotten tillgång till luft, mark och vatten för sina 
träningar och tävlingar. 

• Regelverk för ljud- och miljöpåverkan moderni-
seras och tydligare tar hänsyn till idrottens och 
förenings livets betydelse för lokalsamhället.

• Allemansrätten behålls i sin nuvarande form.
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Säkra idrottsanläggningar
Idrottsanläggningar i Sverige är väldigt välbesökta 
både av aktiva utövare och publik. Våra matcher och 
tävlingar är underhållning som ger glädje för många. 
Vid de allra största idrottsevenemangen kan det 
vara uppemot 60 000 personer på en liten yta, och då 
behöver det finnas bra säkerhetsföreskrifter. Ibland 
sätts det in tillfälliga läktare för att få plats med mer 
publik under kortare tider, och vid några tillfällen har 
det skett skador på grund av brister på dessa läktare.

Idag finns det få föreskrifter som reglerar den fysiska 
säkerheten på idrottsanläggningar. Vid idrotts
evenemang är det vanligt att man sätter upp tillfälliga 
läktare, men få regler och riktlinjer för montering och 
användning finns. Det har skett olyckor, men som tur 
är endast av mindre karaktär. En studie från Sveriges 
Tekniska Forskningsinstitut (SP) om tillfälliga läktare 
visar på uppenbara brister i regelverk och riktlinjer 
kring tillfälliga läktare2. 

I de fall en idrottsförening nyttjar lokal och utrust
ning som den inte har helhetsansvaret för finns 
oklarheter kring just ansvarsfrågor vid olycka. 
 Exempelvis finns det ofta stor och tung utrustning 
som ledare och aktiva, många gånger unga, tar fram 
och plockar bort vid varje träning, tävling eller 
match. En del utrustning är fast monterad och en del 

är lös. Denna hantering har lett till olyckor till och 
med så tragisk utgång som dödsfall. Idag finns det 
inget formellt krav på besiktning av den utrustning 
som finns i en idrottsanläggning. 

Det är svårt att fastställa vem som är ansvarig vid 
olika tillfällen av en läktares eller utrustningens 
livscykel eller om det sker en olycka. SP:s studie visar 
att detta behöver förtydligas. Det är idag även svårt 
att klargöra vem som är ansvarig för att ta fram dessa 
regler och riktlinjer.

RF anser att:

Säkerhetsföreskrifterna och ansvarsförhållandena 
på idrottsanläggningar och i idrottsmiljöer tydliggörs.

RF vill att: 

• Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
återupptar arbetet med  säkerhet på mobila läktare 
tillsammans med övriga aktuella myndigheter. 

• Det klaras ut vem som ansvarar för säkerheten 
kring utrustning i idrottshallar och på idrottsplatser.

2  Studie om tillfälliga läktare, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Rapport 2014:64

Idrottsanläggningar och idrottsmiljöer
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Idrottsrörelsens och föreningslivets särart
Föreningslivet är en stark kraft för att bygga gemen
skap  och skapa möten över gränser i samhället både i de 
växande städerna, på mindre orter och för en levande 
landsbygd. I idrottsföreningen finns glädje, gemenskap 
och möjlighet att testa gränser. Det är också en plats där 
känsla för demokrati och respekt utvecklas. Vi vill vara 
en positiv kraft för att bygga ett starkt Sverige.

Den politik som under lång tid präglat Sverige oavsett 
regeringsparti utgår ifrån att den ideella föreningen 
har ett särskilt värde i ett demokratiskt samhälle och 
därför på olika sätt ska uppmuntras och gynnas. Det 
har över tid funnits ett starkt förtroende och ömse
sidig respekt mellan staten och idrottsrörelsen. Det 
uttrycks genom den stora frihet idrottsrörelsen har 
att med hjälp av statens stöd forma och utveckla sin 
verksamhet samtidigt som staten ser de stora samhäl
leliga mervärdena av idrottsrörelsens verksamhet.

Föreningslivet har på olika sätt, i olika sammanhang, 
gynnats i förhållande till privata vinstdrivna företag 
med ekonomiska bidrag, subventionerade taxor för 
idrottsanläggningar och särbehandling när det gäller 
skatter och avgifter. På senare tid ser vi dock en tendens 
till att gränser suddas ut mellan den ideella sektorn och 
det privata näringslivet. Det är en tendens som, om den får 
fortgå, kan rasera grunden för det svenska föreningslivet.

Flera myndigheter har i sina beslut likställt ideella 
föreningar med företag. Detta gör att vi sammantaget 
kan prata om att en generell och påtaglig förflyttning 
där skillnaden mellan ideell föreningsverksamhet 
och privat näringsverksamhet suddas ut, och enbart 
verksamheten i sig har betydelse och syftet/ända
målet. Associationsformen och dess effekter tillmäts 
inte någon betydelse. En förflyttning som inte har 
någon grund i några politiska beslut, men som om den 
tillåts fortgå riskerar att helt ändra spelplanen för det 
svenska föreningslivet och idrottsrörelsen.

Denna förflyttning hänger i flera fall samman med 
Sveriges medlemskap i Europeiska Unionen (EU). 
Det svenska och nordiska föreningslivet som bygger 
på ideellt engagemang har få motsvarigheter i andra 
europeiska länder. Ett antal händelser visar tydligt 
att det finns en utmaning i att försvara idrottens 
särart. EUkommissionen utfärdar direktiv som 
medlems staterna ska implementera. Dessa direktiv 
måste ge utrymme för Sverige att ta hänsyn till politi
ken för det civila samhället.

I det senaste EUfördraget skrevs idrotten för första 
gången in i fördraget, och sedan 2007 finns också en 
särskild vitbok på området. Vitboken definierar EU:s 
roll när det gäller relationen till idrotten och dess 
organisationer, där respekten för idrottens särart är 
en viktig del. Samtidigt har EUdomstolen slagit fast 
att denna särart inte är något absolut undantag från 
tillämpning av EUrätten.
 
När statliga kommittéer eller utredningar  arbetar  
fram förslag finns det krav på att konsekvens
analyser av förslagen ska genomföras och redovisas. 
Till exempel kostnadsmässiga konsekvenser för det 
offentliga och för företag när de påverkas. Det finns 
inga krav att konsekvensanalyser ska göras för civil
samhället. Avsaknaden av konsekvensanalys leder 
alltför ofta till att regelverk utformas utan hänsyn till 
civilsamhället. Ett exempel är när Dataskyddslagen 
arbetades fram.

Föreningslivets  
förutsättningar

"
Vi vill vara en positiv 
kraft för att bygga  
ett starkt Sverige.
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RF anser att:

Idrottspolitik först och främst är en nationell angelägenhet samt att synen på föreninglivet, 
 idrottens särart och den beslutade politiken för det civila samhället ska genom syra 
 regeringskansliets och myndigheternas arbete när civilsamhället påverkas.

RF vill att:

• Föreningslivets särart ska säkerställas i konkurrenslagen. 

• Myndigheter, kommuner och regioner ska implementera politiken för civila samhället i sin 
myndighetsutövning. 

• Idrottspolitik ska i huvudsak vara en nationell  angelägenhet och i begränsad utsträckning 
 hanteras på EU-nivå. 

• Regeringen tidigarelägger och stärker sin dialog med civilsamhället under det för-
beredande  arbete som sker parallellt med EU-kommissionens utveckling av lagstiftnings-
förslag och inför förhandlingsarbetet i unionen.

• Det införs ett krav i förordningen (2007:1244) att kommittéer och särskilda utredare som 
lämnar förslag som berör civilsamhället ska göra en konsekvensanalys för effekterna på 
civilsamhället.

Föreningslivets förutsättningar
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Idrottsrörelsens finansiering
Som en av Sveriges största folkrörelser med verk
samhet i hela landet utvecklar, stöttar och fostrar 
vi många barn och ungdomar. Närmare 90 procent 
av alla barn och ungdomar i Sverige har någon gång 
under sin uppväxt varit med i en idrottsförening3. 
Studier visar att idrotten efter familjen och skolan är 
den viktigaste miljön för många barn och ungdomar 
under uppväxtåren. Vi har tagit och vill ta ett stort 
ansvar för att skapa starka individer och ett varmt 
och inkluderande samhälle. Vi vill bidra till att mins
ka hälsoklyftorna genom att fler rör sig mer tillsam
mans. Varje krona som satsas på idrottsrörelsen är en 
investering i bättre folkhälsa och ett mer samman
hållet och inkluderande samhälle.
 
Samhällets snabba förändringar innebär  
både utmaningar och möjligheter för idrotts
rörelsen. Utmaningar som idrottsrörelsen  
arbetar  särskilt med är:
 
• Att behålla tonåringar högre upp i åldrarna.
• Att utveckla föreningen för engagemang, träning och 

tävling under hela livet.
• Att stärka jämställdheten inom idrottsrörelsen. 
• Att öka mångfalden och välkomna grupper som inte 

naturligt kommer till idrottsföreningen. 
• Att hålla nere nivån på kostnader och avgifter.

Det pågår en stor förändring i barn och ungdoms
idrotten. Det gäller också att utveckla föreningsidrot
ten så att den attraherar vuxna och äldre. Samtidigt 
vill vi skapa en framgångsrik elitidrott i mycket hård 
internationell konkurrens som ger underhållning, 
stolthet och sammanhållning. Många förbund och 
föreningar ser över, utvecklar och tänker nytt för att 
nå en inkluderande och hållbar verksamhet.

Idrottsföreningar i hela landet har genom de senaste 
årens statliga stöd för arbete med nyanlända, anpas
sat verksamheten till den utmanande situation som 
samhället befinner sig i med den stora ökningen av 
asylsökande. Arbetet kommer att behöva fortsätta i 
många år fram över. Det är inget tillfälligt projekt utan 
en del av idrottsrörelsens strategi framåt med utgångs
punkt i att idrotten ska vara inkluderande för alla. 

Vår ryggrad är de 800 000 ledarna varav den stora 
majoriteten är ideella. Om de skulle avlönas för den 
tid de lägger ner med en fritidsledarlön skulle det 
kosta samhället 30 miljarder kronor4. Detta är långt 
ifrån vad stat, region och kommun stöttar idrotts
rörelsen med. Ett stabilt och långsiktigt basstöd till 
idrottsrörelsen gör att vi kan behålla den omfattande 
föreningsverksamhet som bedrivs i alla landets kom
muner där vi möter 145 000 barn och ungdomar varje 
dag året om. Den vardagliga verksamheten där våra 
barn, ungdomar och vuxna får glädje och gemenskap 
formar varje idrottsförening bäst själv. Därför är det 
viktigt att statens, kommunernas och regionernas 
stöd öronmärks och kravställs i så liten utsträckning 
som möjligt. 

Utöver det behövs särskilda satsningar för att 
 utveckla de prioriterade områdena för att skapa 
en idrott för alla – hela livet. RF/SISU vill bidra till 
folkhälsa och integration genom föreningsidrotten. 
Ett ökat stöd innebär att idrottsrörelsen har större 
möjligheter att arbeta mot de gemensamma målen 
i idrottsrörelsens Strategi 2025 där livslång idrott i 
förening är den stora förändringen. 

3  Unga och föreningsidrotten. En studie om föreningsidrottens plats, betydelser och konsekvenser i  ungas liv. Ungdomsstyrelsen 2005:9 
4  Föreningsfostran och tävlingsfostran (SOU 2008:59)
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Föreningslivets förutsättningar

RF anser att:

Den långsiktiga utvecklingen av det offentliga stödet ska följa idrottsrörelsens ambition om livslång 
idrott i förening för alla som är det övergripande målet i Strategi 2025. Synen på idrottsrörelsens 
självständighet och kompetens är viktig att bevara. 

Statens stöd till idrottsrörelsen bygger, liksom kommunernas, på uppfattningen att idrottsrörelsen 
gör en samhällsnyttig insats. Men också på att idrottens självständighet är en förutsättning för den 
samhällsnyttan. Idrottsrörelsen är ingen leverantör av beställda samhällstjänster, utan består av 
lokala  föreningar där människor slutit sig samman för att ägna sig åt ett gemensamt intresse.  Det är 
medlemmarna, inte staten eller kommunerna, som bestämmer vad föreningen ska göra.

RF vill att:

• Det statliga, regionala och kommunala stödet till idrottsrörelsen kraftigt stärks för att möjliggöra 
utveckling av idrott för alla under hela livet. 

• Det statliga ekonomiska stödet till idrottsrörelsen 2022 uppgår till minst 2 100 miljoner kronor. 

• Idrottsrörelsen själv beslutar hur det statliga,  regionala och kommunala stödet används. 

• Det stöd som idrottsrörelsen fått för att stärka arbetet med etablering av nyanlända och arbetet i 
segregerade områden blir en del av det ordinarie anslaget.
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Idrottsföreningars skattesituation
Idrottens kärnverksamhet är träning och tävling. 
Det är att utveckla och utmana barn och unga fysiskt 
och psykiskt som driver de som engagerar sig ideellt. 
Det är på kärnverksamheten som idrottsrörelsen och 
samhället vill att så mycket som möjligt av resurserna 
inom idrottsrörelsen ska fokuseras. Därför har all
männyttiga ideella föreningar i allmänhet och idrotts
föreningar i synnerhet sedan lång tid tillbaka haft en 
gynnad ställning vad gäller skatter och avgifter. 

Idrottsrörelsens organisationer på alla nivåer ska 
självklart göra rätt för sig och följa svensk lag. Men 
det måste vara lätt att göra rätt, även för den ideella 
föreningskassören. Många av idrottsföreningarna är 
små, drygt två av tio har högst 50 medlemmar. Fyra 
av tio är medelstora med 50200 medlemmar. Var 
tredje förening omsätter högst 100 000 kronor, och 
58 procent av de ideella kassörerna har ingen profes
sionell erfarenhet av att arbeta med ekonomi5. Sam
ma krav kan inte ställas på ideella kassörer i mindre 
föreningar som på professionella ekonomer.

Sponsring och reklam står för ungefär en tredjedel 
av idrottsföreningarnas inkomster och är den tredje 
största intäktskällan efter medlemsavgifter och 
kommunalt och statligt stöd. Föreningar betalar 7,65 
procent i reklamskatt på intäkter från reklam på ex
empelvis affischer på idrottsanläggningar, annonser 
i program och tryck på tävlingskläder med mera. Det 
är en stor summa för en idrottsförening som drivs 
nästan uteslutande av ideella krafter. Dessutom till

kommer arbetstimmar för att hantera administration 
av reklamskatten.

Idrottsföreningars skatte och avgiftssituation hand
lar inte bara om ekonomi utan lika mycket om admi
nistrativa bördor och tungt ansvar. För de mindre 
och mellanstora föreningarna bidrar den oklara och 
betungande situationen till problem med att rekryte
ra ledare som är villiga att ta på sig styrelseuppdrag i 
allmänhet och uppdraget som kassör i synnerhet.

Regelverket om moms (mervärdesskatt) påverkar 
idrottsrörelsen i stor utsträckning. På senare tid har 
ett flertal förändrade tolkningar av enskilda moms
regler fallit ut i negativ riktning för idrottsrörelsen, 
vilket har inneburit ökade kostnader för medlemmar
na.  Vidare har EUkommissionen en tydlig ambition 
att likrikta momsreglerna inom unionen, vilket 
riskerar att ytterligare försämra förutsättningarna 
för svenskt föreningsliv.

Har vi ingen plats att vara på blir det ingen idrott. 
Dessvärre har en förändring för fastighetsägare 
att frivilligt registrera sin fastighet för moms för 
respektive lokal försämrat föreningars tillgänglighet 
till idrottsanläggningar och ytor. En fastighet som 
blir frivilligt skattskyldig för moms på sin lokal får 
nämligen endast hyra ut lokalen till hyresgäster som 
stadigvarande använder lokalen i momspliktig verk
samhet. Eftersom föreningarna inte är momspliktiga 
har de inte rätt att hyra lokalen/platsen.
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5  Etik och ekonomi i idrottsföreningar. Centrum för idrottsforskning 2014:3

Föreningslivets förutsättningar

RF anser att:

Skattelagstiftning och andra regelverk ska uppmuntra, inte försvåra, ideellt engage-
mang. Administrativa krav ska minskas så långt det är möjligt. Det är viktigt att 
lagstiftningen kring föreningslivets skatter och avgifter utgår ifrån den skillnad mellan 
allmännyttig ideell och kommersiell vinstdriven verksamhet som dagens skattelag-
stiftning, liksom politiken för det civila samhället, bygger på. 

RF vill att:

• Reklamskatten slopas för allmännyttiga ideella föreningar. 

• Gränsen för skyldighet att lämna kontrolluppgift höjs från 100 till 3 000 kronor  
för att minska den  administrativa bördan hos ideella förenings kassörer. 

• Kravet att hyresgästen stadigvarande måste bedriva momspliktig verksamhet i 
lokalen tas bort i mervärdesskattelagen 3 kap 3§, den så kallade fastighetsmomsen.
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Föreningslivets digitala möjligheter
Allt fler digitala tjänster och nya möjligheter kommer 
att erbjudas där användandet sätts i fokus. Det är i de 
allra flesta delar en positiv utveckling som minskar 
administration och förenklar kommunikation så att 
vi kan lägga mer tid och engagemang på idrott både i 
de växande städerna och på landsbygden. 

Många föreningar har evenemang på idrottsplatser 
som inte har någon uppkoppling mot internet. Dessa 
föreningar bygger på ideellt arbete. Hela sex av tio 

föreningar har färre än 200 medlemmar och 69 
 procent av föreningarna har ingen anställd6.

Vi ser stora fördelar med att det utvecklas allt fler 
digitala betallösningar. Det kommer att minska 
administrationen och öka säkerheten. Det är bra om 
ungdomar och andra ideella krafter inte behöver 
hantera större mängder kontanter för att minska 
risken att utsättas för rån och andra brott vid idrotts
arrangemang. 

RF anser att:

Ambitionen att minska hanteringen av kontanter i samhället ska ta hänsyn till föreningslivets behov. 
Det är viktigt att de administrativa processer som idrottsrörelsen har i sin kommunikation med stat, 
region och kommun digitaliseras och förenklas utifrån föreningslivets förutsättningar.

RF vill att:

• Stat, regioner och kommuner ska ha dialog med idrottsrörelsen hur digitalisering kan underlätta och 
förenkla de administrativa processer som föreningslivet idag står inför. 

• Tillgången till bredband och mobilnät bör öka och föreningars möjligheter till att använda digitala 
betaltjänster måste anpassas till idrottsrörelsens omställningsförmåga.

• Det är viktigt att föreningar ska kunna lämna  kontanta medel som de fått in via exempelvis fika försäljning 
hos sina banker.

6  Etik och ekonomi i idrottsföreningar. Centrum för idrottsforskning 2014:3

Föreningslivets förutsättningar
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Den ökande hälsoklyftan är en av vår tids stora sam
hällsutmaningar. Samtidigt som många människor 
mår bra ser vi att fler mår sämre och samhället får 
ökade kostnader för hälso och sjukvård. Forskning
en visar att det bästa och mest kostnadseffektiva 
sättet att få fler att må bättre är att fler deltar i idrott 
och fysisk aktivitet. Det finns starka samband mellan 
fysisk aktivitetsnivå och ett stort antal hälsoaspekter. 
Allt från självskattad hälsa till olika riskfaktorer för 
ohälsa, till sjukdomar och för tidig död.

Det råder fullständig samsyn om vikten av att barn och 
ungdomar ges goda möjligheter till fysisk aktivitet. 
Det är bra för välbefinnandet, för folkhälsan och för 
skolresultatet. Ändå vet vi att barn och unga rör sig för 
lite, och stillasittande är en för stor del av dagen. I dag 
är det endast 44 procent av pojkarna och 22 procent 
av flickorna som når den rekommenderade nivån av 
fysisk aktivitet, vilket är sammanlagt 60 min per dag7.  

Idrottsrörelsen når fler än tre miljoner människor. Vi 
har därför en enorm möjlighet att bidra till minskad 
ohälsa. Men vi ser att det behövs samordnade insatser 
från många olika aktörer från de tidiga barnåren till 
ålderdomen. Det berör allt från samhällsplanering till 
ökad kunskap hos personal på barnavårds centralerna 
och långsiktiga insatser i socioekonomiskt svaga 
områden. För att nå målet om en jämlik hälsa behövs 
en gemensam kraftsamling. Möjligheterna för oss 
att må bättre och samtidigt minska kostnaderna för 
samhället är stor.

För att motverka ohälsan blir kondition och styrka för 
begränsade begrepp. Ett viktigt begrepp är ”physical 
literacy”, rörelseförståelse. Rörelseförståelse är en 
helhetssyn på fysisk aktivitet, där målet är att fler ska 
röra på sig hela livet. Helheten utgörs av fyra delar: 
den fysiska, sociala, psykiska och idrottsliga. Tanken 
är att träningar och tävlingar ska utveckla individens 
förmågor inom alla fyra delar. Rörelseförståelse är 
alltså mer än att kunna utföra en mängd olika rörel
ser. Det handlar om att utveckla alla individer så att 
de vill, vågar och kan vara fysiskt aktiva hela livet. 
Därför är rörelseförståelse lika viktigt som läs och 
skrivförståelse.

Idrottsrörelsen går igenom en förändringsresa så att 
fler barn, vuxna och äldre ska kunna och vilja idrotta 
i förening hela livet. Då krävs det att vi från början 
skapar förståelse och kunskap för rörelse. 

RF anser att:

Kunskapen om hur ett rörelserikt liv i alla åldrar 
förbättrar folkhälsan behöver öka i samhället.

RF vill att:

Stat, region och kommun tillsammans med idrotts-
rörelsen och andra berörda aktörer  tar ett samlat 
grepp för att uppnå målen med jämlik hälsa.

Ett helt liv med  
idrott och rörelse  
stärker folkhälsan

7  De aktiva och de inaktiva – om ungas rörelse i skola och på fritid, Centrum för idrottsforskning 2017:2
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Ett helt liv med idrott och rörelse stärker folkhälsan
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Barn och unga
Rörelseförståelse borde vara en lika naturlig del av 
möjligheterna till ett gott liv som läs och skrivför
ståelse, matematiska eller sociala kompetenser. Det 
är särskilt viktigt att alla barn utvecklar förståelse 
för rörelse för att minska hälsoskillnaderna mellan 
grupper i samhället både under barndomen och i 
vuxenlivet. 

I Centrum för idrottsforsknings årliga uppföljning av 
statens idrottsstöd framkommer att barn med hög
skoleutbildade föräldrar idrottar i större utsträck
ning än barn till föräldrar med endast gymnasieut
bildning. Barn till ensamstående idrottar i mindre 
utsträckning än barn till sammanboende föräldrar. 
Flickor med invandrarbakgrund är den grupp som 
idrottar minst8. 

Ett stort rörelseförråd och bra fysik är på samma sätt 
som läs och skrivförståelse en del av ett gott liv och 
en god uppväxt. Idrottsföreningarna bidrar till att ge 
barn rörelse, men vi når inte alla och träningar några 
timmar i veckan på fritiden räcker inte.

RF har länge drivit att det ska införas fler timmar 
i ämnet idrott och hälsa samt mer rörelse under 
skoldagen. Riksdagen har beslutat att det ska infö
ras 100 fler timmar i idrott och hälsa från och med 
läsåret 2019/2020 samt mer rörelse under skoldagen. 
Riksidrottsförbundet har därför inlett en rörelsesats
ning som ska leda till en nationell kraftsamling för 
mer idrott, rörelse och utveckling av rörelseförståelse 
i anslutning till skoldagen. För att nu pågående arbete 
ska kunna bli långsiktigt och att alla elever ska få den 
rörelse som de behöver vill vi att man inför minst 60 
minuters rörelse varje dag för fler målgrupper. I sam
verkan med skolan, fritidsverksamheten och försko
lan kan specialidrottsförbund, RF:s distrikt och SISU 
Idrottsutbildarna bidra till en mer aktiv livsstil och 
utveckla rörelseförståelsen hos alla elever.

Vi kan också se att många barn och unga med funk
tionsnedsättning inte kan delta i undervisningen i 
idrott och hälsa. Allt för många barn och unga med 
funktionsnedsättning får sitta bredvid och titta på 
under ordinarie idrottsundervisning. Det behövs 
därför utbildning och kunskapsspridning.

För att möjliggöra ett gott liv för alla är det nödvän
digt att förståelse för rörelse blir en integrerad del av 
uppväxten. Samhället når så gott som samtliga barn 
genom barnavårdscentralen (BVC), förskolan och 
grundskolan. Mot den bakgrunden behöver föränd
ringar i dessa verksamheter och vår omvärld göras 
för att ge alla människor möjlighet till en god hälsa 
och ett gott liv.

RF anser att:

Kunskap och förståelse för rörelse behöver  
ut vecklas och stärkas redan från de tidiga  
barnåren upp till vuxenlivet.

RF vill att:

• Kunskapen om vikten av förståelse för rörelse som 
en faktor för framtida hälsa, ska öka hos BVC- 
personal, förskolepersonal och grundskolepersonal. 

• Det ska införas mål för kunskap och förståelse för 
rörelse i läroplanen för förskolan och grundskolan. 

• Minst 60 minuters rörelse varje dag ska införas 
under skoldagen utöver undervisning i idrott och 
hälsa. Den dagliga rörelsen kan med fördel genom-
föras i samverkan med idrottsföreningar. 

• Skolgårdar, skollokaler och andra utemiljöer ska  
utformas, utrustas och upprustas så att de 
stimulerar och är tillgängliga för rörelse och idrott. 

8  De aktiva och de inaktiva – om ungas rörelse i skola och på fritid, Centrum för idrottsforskning 2017:2
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Vuxna och äldre
Vi ser hur sjukskrivningar växer och att en stor 
andel i denna grupp är kvinnor i familjebildande 
ålder. Detta är en samhällsutmaning inte minst ur 
ett jämställdhetsperspektiv. Ett av de bästa recepten 
är fysisk aktivitet. Vi behöver få in möjligheten till 
fysisk aktivitet på fler arbetsplatser och i samhället i 
stort. En av idrottsrörelsens styrkor är att vi erbjuder 
regelbundenhet och kontinuitet, vilket ger en känsla 
av sammanhang och får människor att må bra både 
fysiskt och psykiskt. 

Vi blir allt äldre, och behovet av att vara fysiskt aktiv 
hela livet växer. Äldre kommer att ställa andra krav 
och vilja träna i allt högre åldrar. Det är en stor och 
växande grupp, som är en viktig resurs för samhället 
och samtidigt en underutnyttjad tillgång för idrotts
rörelsen. Om fler vuxna och äldre tränar mer skulle 
många få en höjd livskvalitet och samhället skulle 
spara mycket i hälso och sjukvårdskostnader. 

Vi vet idag att fler ”seniorer” är aktivare och vitalare 
högre upp i åldrarna. Från pensionsåldern och uppåt 
ser vi en målgrupp som orkar betydligt mer och har 
en stor erfarenhet. Riksidrottsförbundet får idag 
stöd till barn och ungdomsidrott. För att ytterligare 
kunna utveckla vårt arbete för att få vuxna och äldre 
att röra på sig och idrotta så behövs ett särskilt stöd. 
Samverkan mellan arbetsplatser, äldreboenden, 

 pensionärsorganisationer och idrottsföreningar 
främjar fler friska år i livet. Idrott och motion bidrar 
till att många håller sig friska, ger lust och glädje i 
fritiden och ett socialt sammanhang och gemenskap. 
Våra föreningar kan bidra till att motverka äldres 
ensamhet och isolering.

Idrottsrörelsen går genom en förändringsresa så att 
fler vuxna och äldre ska kunna och vilja idrotta i för
ening hela livet. För att resan ska gå snabbare behövs 
det också någon form av offentligt stöd till förening
arna för att utveckla verksamhet och engagemang 
hos vuxna och äldre.

RF anser att:

För att ytterligare kunna utveckla vårt arbete för 
att få vuxna och äldre att röra på sig och idrotta i 
förening, behövs ett utökat stöd och ett förändrat 
regelverk.

RF vill att:

Idrottsrörelsen ges möjlighet att genom ett  
 förstärkt offentligt stöd utveckla förenings  idrott    
för äldre.

Ett helt liv med idrott och rörelse stärker folkhälsan



26   Intressepolitiskt program



Intressepolitiskt program  27 



28   Intressepolitiskt program

Folkbildning inom idrottsrörelsen
Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas arbete 
utgår från folkbildningens mål om att ge alla möjlig
het att tillsammans med andra öka sin kunskap och 
bildning för personlig utveckling och delaktighet i 
samhället. När medlemmar möts och pratar om hur 
de vill ha det i sin förening, stärks medlemsdemokra
tin, inflytandet och delaktigheten. Men också varje 
individ – genom att de ges möjlighet till att göra en 
kunskaps och bildningsresa.

Staten stödjer SISU Idrottsutbildarnas 
 folkbildande verksamhet utifrån fyra syften: 

1. Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och 
 utveckla demokratin. 
2. Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald 
 av människor att påverka sin livssituation och skapa 
 engagemang att delta i samhällsutvecklingen. 
3.  Bidra till att utjämna utbildningsklyftor samt höj  
 bildnings- och utbildningsnivån i samhället. 
4. Bidra till att bredda intresset för delaktigheten i  
 kulturlivet. 

En bred verksamhet som utgår från en mångfald av 
människor kan beskrivas som en viktig förutsättning 
för statens syfte med anslaget. SISU når, genom de 
 lokala idrottsföreningarnas utbredning över landet 
och bland olika målgrupper i samhället, personer 
i alla samhällsgrupper och har ett starkt fokus på 
utbildning och bildning i demokrati och ledarskap. 

SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens studie
förbund och utbildningsorganisation som möter 
aktiva och ledare på hemmaplan i alla kommuner i 

hela Sverige. Genom SISU Idrottsutbildarnas arbete 
tillsammans med landets idrottsföreningar ges fler 
människor möjlighet att öka sin kunskap och bildning 
för sin personliga utveckling och delaktighet i sam
hället. SISU Idrottsutbildarna är det studieförbund 
som idag når flest unga människor i sin verksamhet. 

De offentliga stöden matchar inte bildnings och 
utbildningsbehoven som finns inom idrottsrörelsen. 
SISU Idrottsutbildarna har ett lägre statsbidrag än 
övriga studieförbund sett i relation till verksamheten. 
SISU Idrottsutbildarna har även i de flesta kommu
ner sedan 2007 nekats ett basbidrag för sin bildnings
verksamhet. Endast 34 av landets 290 kommuner ger 
SISU Idrottsutbildarna ett kommunalt stöd i likhet 
med övriga studieförbund bestående av ett basstöd 
för verksamheten. Istället görs särskilda överens
kommelser. 

I takt med att omsättningen av idrottsrörelsens 
ideellt arbetande ledare sker allt snabbare, har också 
behovet av utbildning ökat. Samhällsförändringar 
som globalisering, digitalisering och urbanisering 
ställer krav på en utbildning och folkbildning i takt 
med tiden. För att inkludera fler ledare och aktiva 
med utländsk bakgrund som inte är vana med det 
svenska föreningslivet krävs att SISU Idrottsut
bildarna utvecklar nya metoder och utbildningar 
men också får möjlighet att introducera nya svenskar 
i verksamheten. Erfarenheten visar att utbildning 
och folkbildning inom idrottsrörelsen för ett ideellt 
engagemang också kan vara en väg in i annan mer 
yrkesförberedande utbildning eller i arbete och 
svenska språket. 

Bildning, utbildning 
och forskning
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RF anser att:

SISU Idrottsutbildarna ska ha ett minst lika stort stöd 
som övriga studieförbund gällande offentligt stöd på 
statlig, regional och kommunal nivå.

RF vill att:

• SISU Idrottsutbildarna behandlas som det av staten 
godkända studieförbund det är och därmed har rätt 
till statligt, regionalt och kommunalt stöd.

• SISU Idrottsutbildarna ska få ta del av särskilda 
 folkbildningspengar som avsätts när staten be-
slutar om riktade stöd till folkbildningen där SISU 
Idrottsut bildarna skulle kunna vara en positiv och 
drivande kraft. 

• Utvecklingen av det statliga, regionala och kommu-
nala stödet till SISU Idrottsutbildarna ska ta hänsyn 
till samhällets förändringar och kostnadsökningar.

Bildning, utbildning och forskning
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Dubbla karriärer 
Att idrotten har stor betydelse i unga människors liv 
vet vi. Att många vill testa sina gränser och göra en 
elitsatsning redan från gymnasieåldern syns bland 
annat i det växande antalet elever som väljer att läsa 
ämnet Specialidrott på Riksidrottsgymnasier (RIG) 
och Nationella idrottsutbildningar (NIU) och den 
pågående utbyggnaden av Riksidrottsuniversitet och 
Elitidrottsvänliga lärosäten. Men det är endast några 
få som når den yttersta eliten och även för dem har 
karriären som idrottare ett slut.

Med undantag av ett fåtal behöver alla elitsatsande 
idrottare ha en utbildning och yrkeskarriär att falla 
tillbaka på när idrottskarriären närmar sig sitt slut. 
Om möjligheten finns att kombinera elitidrotts
satsningen med studier eller något annat blir över

gången från idrott till livet efter idrotten lättare.   
Idag finns studier som styrker att studier under 
elitidrotts satsningen till och med kan göra eliti
drottaren mera framgångsrik på idrottsarenan. Det 
kan också skapa en mer meningsfull vardag för våra 
elitidrottare. 

Men för en idrottare som vill idrotta mycket och 
samtidigt studera så behövs det en flexibilitet i ut
bildningen. Både vad det gäller programupplägg som 
anpassade examinationer och löpande undervisning. 
Långt ifrån alla elitidrottare har idag möjligheten att 
helt fokusera på sin idrott. Även om möjligheten rent 
ekonomiskt kan finnas är det långt ifrån säkert att det 
bästa valet är att lägga hundra procent av sin tillgäng
liga tid på den idrottsliga satsningen. 
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Bildning, utbildning och forskning

För att kombinationen ska vara möjlig krävs flex
ibilitet i studier eller från en arbetsgivare som är 
beredd att ge möjligheten till en idrottare att vara 
borta för träning och tävling då så krävs. Vi vill att 
ett statligt stöd införs för Riksidrottsuniversitet och 
Elit idrottsvänliga lärosäten för att möjliggöra för 
läro säten att erbjuda den flexibilitet i studiegång som 
krävs. Vi vill även att regleringsbrevet till CSN för
tydligas så att elitidrottssatsning ses som ett särskilt 
skäl att kunna sänka studietakten och därmed inte 
minska på möjligheten till studielån.

Det finns värde i att investera i elitidrott. Internatio
nell framgång inspirerar nya generationer och bidrar 
till en aktiv befolkning. Det finns få saker som berör 
så många människor som stora idrottsmästerskap. 
När svenskar tävlar om medaljer står Sverige stilla. 
Även om elitidrotten är en liten del av idrottsrörelsen, 
spelar den ändå genom sitt uppmärksamhetsvärde 
en viktig roll för många människor. RF strävar efter 
att ge svenska idrottsutövare och funktionärer bästa 
möjliga förutsättningar att hålla världsklass i många 
olika idrotter och grenar. Men för att kunna möta upp 

de satsningar som görs av andra länder behöver vi 
mer resurser. Idrotten och staten behöver ta ett ge
mensamt ansvar för att hjälpa de som är passionerade 
för sin idrott och väljer att göra en satsning hela vägen 

mot EM, VM och OS. Där har vi ett särskilt ansvar att 
hjälpa till att skapa bättre möjligheter för att kombi
nera elitidrott med utbildning. Utbildning är kanske 
den främsta skyddsfaktorn för en ung människas 
framtid. För att kunna göra en satsning fullt ut i den 
allt tuffare internationella konkurrensen är en an
passning av studierna en direkt förutsättning för att 
kunna gå i mål med både studier och elitidrott.

Långt ifrån alla  
elitidrottare har idag 
möjligheten att helt  
fokusera på sin idrott."
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I gymnasieförordningen finns kombinationen 
elitidrott och utbildning med som en möjlighet för 
elitsatsande ungdomar att kunna kombinera eliti
drott och utbildning. Sverige har ett av världens bäst 
utvecklade system på den gymnasiala nivån. Allt fler 
fortsätter att studera på akademisk nivå. Nu behövs 
motsvarande förutsättningar även på den postgym
nasiala nivån. En elitidrottsatsning kräver många 
gånger möjligheten till anpassade studier. För många 
elit och landslagsidrottare betyder det oerhört 
mycket att ha en utbildning klar när elitkarriären tar 
slut istället för att behöva sätta sig på studentbänken 
efter 30 års ålder. 

På den gymnasiala nivån finns ett statligt stöd för 
att kunna kombinera elitidrott och utbildning. Ett 
statligt stöd behövs också för den  postgymnasiala  
nivån. Det ger det svenska utbildningssystemet 
förutsättningar att tillsammans med Riksidrottsför
bundet skapa de bästa möjligheterna till att utveckla 
ett system för kombinationen elitidrott och utbild
ning. Det ger flera elitidrottare möjlighet att påbörja, 
genomföra och slutföra studier på akademisk nivå. 
Det kan också ge bättre förutsättningar att bredda 
rekryteringen till högskolor/universitet då idrotts
rörelsen når målgrupper inom alla socioekonomis
ka klasser. Det finns idag lärosäten som använder 
idrotten som strategi för att bredda rekryteringen till 
högskolor/universitet, och det är viktigt att möjlighe
terna stärks.

Elitidrottare har olika förutsättningar för akadem
iska  studier. Det beror på av vilken idrott det handlar 
om, var man befinner sig i elitidrottskarriären och 
vilken studietakt som är möjlig utifrån individens 
egna förutsättningar i kombination med idrottens 
krav och önskemål. En del elitidrottare klarar av 
studier på 100 procent men har starka behov av flex
ibla examinationer. Andra idrottare har stora behov 
av en långsammare studietakt. För att möta denna 
målgrupp behövs att en elitidrottssatsning ses som 

ett särskilt skäl för att kunna sänka studietakten. Inte 
minst när det handlar om förberedelser och genom
förande av EM, VM och OS. 

Riksidrottsförbundet vill leda och utveckla ett
sammanhängande gymnasialt och postgymnasialt 
system. Idag är det endast bitvis väl utbyggt på den 
gymnasiala nivån. På den postgymnasiala nivån 
behöver motsvarande instrument (syften, mål, 
definitioner, kriterier, enkäter, verksamhetsplaner, 
verksamhetsbeskrivningar, måluppfyllelser) utveck
las för den postgymnasiala nivån. Ett kvalitetssäkrat 
system behövs för att kunna arbeta med ständiga 
förbättringar samt att kunna ge relevant återkoppling 
till aktuella lärosäten samt till idrottsrörelsens åter
föringsrapport till regeringen för att mäta effekten av 
statens stöd till (elit)idrotten. 

RF anser att:

Möjligheten för att elitidrottare ska kunna 
 kombinera   studier och idrott ska förbättras.

RF vill att:

• Det ska skrivas in i högskoleförordningen att 
det ska vara möjligt att kombinera elitidrott och 
utbildning i den svenska idrotts- och utbildnings-
modellen.

•  Det ska införas ett statligt stöd för Riksidrotts-
universitet och Elitidrottsvänliga lärosäten för att 
möjliggöra för lärosäten att erbjuda den flexibilitet i 
studiegång som krävs.

• Regleringsbrevet till CSN förtydligas så att elit-
idrottssatsning ses som ett särskilt skäl att kunna 
sänka studietakten och därmed inte minska på 
möjligheten till studielån.

• Riksidrottsförbundet får i uppdrag att utveckla en 
kvalitetssäkrad modell för dubbla karriärer
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Bildning, utbildning och forskning
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Forskning 
För att kunna bedriva bästa möjliga verksamhet inom 
idrottsrörelsen behövs ständigt ny kunskap. För att 
stå stark i ett föränderligt samhälle krävs att idrotts
rörelsen utvecklas. Detta kräver kunskap, bland 
annat helt ny sådan, som genereras ur forskning från 
olika fält relaterade till idrottens många verksam
hetsområden. Idrottsrörelsens förmåga till utveck
ling består i mångt och mycket av idrottsrörelsens 
kapacitet att omsätta kunskap till praktisk använd
ning i verksamhet.

Centrum för idrottsforskning (CIF) har en central 
roll inom svensk idrottsforskning, med huvuduppgift 
att initiera, samordna och stödja denna. Från och 
med 2010 har CIF även i uppdrag att följa upp statens 
idrottsstöd genom regelbunden och långsiktig statis
tik, samt fördjupade analyser inom olika områden.

För att stärka svensk idrotts internationella konkur
renskraft, och skapa möjligheten till dubbla karriärer, 
har Riksidrottsförbundet i samverkan med företräda
re för ett antal lärosäten tagit fram en svensk modell 

för organisering av bland annat Riksidrottsuniversi
tet och Elitidrottsvänliga lärosäten. I denna satsning 
ingår flera utvecklingsdelar varav en är forskning 
och utveckling som innebär samverkan mellan läro
säten och idrottsrörelsen när det gäller praktiknära 
forskning och utveckling. 

Det har gjorts satsningar på praktiknära idrotts
forskning tidigare, i tämligen liten skala. Under åren 
20112013 gjorde Centrum för Idrottsforskning bland 
annat en extra satsning med 3 miljoner kronor på 
praktiknära idrottsforskning inom fysiologi. Sats
ningen stärkte exempelvis Nationellt Vintersport
centrum (NVC) vid Mittuniversitetet, i form av en 
professorstjänst, och finansieringen växlades upp 
genom andra finansiärer. NCV har skaffat sig en le
dande position inom forskning på vinteridrotter och 
har starkt bidragit till svensk idrotts internationella 
konkurrenskraft. Ett antal miljöer i landet skulle 
kunna ha liknande utveckling, något som skulle ge 
avtryck både inom elitidrotten och inom områdena 
rörelse och fysisk aktivitet.
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Bildning, utbildning och forskning

RF ser goda skäl för en strävan efter ökad kunskap om 
och hur alla barns och ungas behov och intressen tas 
till vara inom idrottsrörelsen samt om, och på vilka 
sätt, verksamheten kan bidra till en förbättrad folk
hälsa. Den ökande hälsoklyftan är en av vår tids stora 
samhällsutmaningar. Barn och ungdomsidrotten, 
med potential att grundlägga ett livslångt intresse för 
idrott, är central i att bidra till ökad folkhälsa. 

Alla aktiviteter inom idrottsrörelsen, vare sig det 
gäller barn och ungdomsidrott, bredd eller elit
idrott, ställer stora krav på ledarnas kompetens. Det 
är avgörande att det finns bra och utbildade idrottsle
dare som ser till den individuella förmågan och sätter 
barnets perspektiv i främsta rummet. Sådan kunskap 
genereras från olika forskningsfält relaterade till 
idrottens många verksamhetsområden. 

Det är även av vikt att forskare vid universitet och 
högskolor kan ta del av löpande information om 
idrottsrörelsens situation och vilket behov av kvali
ficerad forskning och långsiktig kunskapsutveckling 

som finns och efterfrågas. Det är viktigt att lärosäten 
bedriver forskning som kan omsättas i praktiken. 
Praktiknära forskning har potential att utvecklas i 
Sverige och även utveckla Sverige inom ett expansivt 
område där näringsliv, ideell och offentlig sektor möts.

RF anser att:

Stödet till forskning om idrottsrörelsen och dess 
verksamhet, inklusive folkhälsa, samt om civil-
samhället ska stärkas.

RF vill att:

• Statens anslag till idrottsforskningen och civil-
samhället ska öka. 

• Ett särskilt anslag, via RF och CIF, ges till elitidrotts-
inriktad forskning att genomföras på Riksidrotts-
universitet och Elitidrottsvänliga lärosäten.
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Tävlingar och evenemang är en del av idrottens 
kärna och livsnerv. För idrottsrörelsen och special
idrottsförbunden blir det allt viktigare att inte bara 
delta i internationella evenemang utan också att 
försöka få fler internationella evenemang till  Sverige.  
Evenemang ger också arbetstillfällen, tillväxt, 
ökad turismexport, stolthet, sammanhållning och 
marknadsföring av arrangörsorten och landet. Den 
internationella konkurrensen om evenemang blir allt 
hårdare och det är många länder som är intresserade 
av att arrangera stora evenemang. 

Sedan 2011 har RF haft ett Centrum för idrottsevene
mang (CIE) i syfte att stödja special idrottsförbund 
i deras arbete med att vinna fler internationella 
idrotts evenemang till Sverige. Det har även till
sammans med besöksnäringen tagits fram en natio
nell strategi för fler internationella idrottsevenemang 
till Sverige sedan 2013. Alla inblandade parter ska 
vinna på evenemangen, de ska vara hållbara ekono
miskt, miljömässigt och socialt. Detta arbete är idag 
synkroniserat med besöksnäringens långsiktiga 
strategiska arbete. Sedan 2015 finns också staten 
representerad i den samordningsgrupp som finns för 
arbetet med internationella idrottsevenemang.

För de allra flesta evenemang räcker det med en lokal 
eller regional satsning som också kommer kommu
nens eller regionens invånare till nytta. Varje kom
mun och region bör identifiera vilka idrotter och typ 
av evenemang som är lämpliga. 

För att skapa förutsättningar för att de allra största 

evenemangen också ska kunna genomföras utifrån 
ett hållbarhetsperspektiv, är det statliga engage
manget viktigt. De stora mästerskapen, som till 
exempel OS, VM och EM, är ”kronjuvelerna”, det 
yttersta målet för både aktiva och alla runt omkring. 
RF, SOK och Sveriges Paralympiska kommitté ser 

fördelar med att arrangera OS och Paralympiska spel. 
Arrangemanget kräver dock en bred politisk förank
ring då processen löper över flera mandatperioder. 
Men de stora mästerskapen kan också ge konkreta 
fördelar. Evenemangen skapar uppmärksamhet för 
idrotten i allmänhet och den aktuella idrotten i syn
nerhet. Nödvändiga investeringar bland annat i infra
struktur behöver kunna beräknas utifrån mervärden 
på både kort sikt, men också utifrån ett samhällseko
nomiskt, långsiktigt perspektiv.

För att bli en starkare evenemangsnation behöver 
idrottsrörelsen, besöksnäringen och staten lyfta ar
betet med internationella idrottsevenemang ytterli
gare genom en samordnad marknadskommunikation 
såväl internt i landet som utanför Sverige. 

Internationella  
idrottsevenemang

Tävlingar och  
evenemang är  
en del av idrottens  
kärna och livsnerv."
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RF anser att:

I Sverige behövs på nationell nivå en plan för 
statens engagemang i internationella idrottsevene-
mang, framförallt för de riktigt stora evenemangen.

Internationella idrottsevenemang och möten bör 
bli en naturlig del i statens arbete med export-
strategin. Sveriges internationella representation 
i världen bör vara en del i arbetet med att vinna 
evenemang till Sverige.

RF vill att:

• Statens engagemang tydliggörs i en plan där den 
svenska utlandsrepresentationen aktivt bör utgöra 
ett stöd till idrottsrörelsen. 

• Staten inom ramen för exportstrategin samt via 
myndigheter samverkar med idrottsrörelsen om 
internationell marknadsföring. 

• Utvecklingsinsatser för att få fler internationella 
idrottsevenemang till Sverige finansieras inom  
 ramen för exportstrategin och inte genom det 
 statliga idrottsanslaget. 

• Regioner och kommuner utvecklar idrottsdestina-
tioner utifrån sina förutsättningar där man priorite-
rar vissa idrotter eller former av evenemang.

Internationella idrottsevenemang
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Idrottsrörelsen är en stor del av det svenska samhäl
let. Företeelser som finns i samhället går vanligtvis 
även att hitta inom idrotten. Det gäller dessvärre 
även de negativa och brottsliga avarterna. Den orga
niserade brottsligheten växer och utmanar företräda
re inom. Det handlar om oro och otrygghet i samband 
med vissa idrottsevenemang, uppgjorda matcher, hot, 
våld och trakasserier samt doping. 

Rent spel både på och utanför idrottsarenan är en del 
av idrottsrörelsens värdegrund. Idrottsrörelsen tar 
och ska ta ett stort ansvar för att motverka den brott
lighet som förekommer relaterat till idrotten. Med en 
god samverkan mellan idrottsrörelsen och rättsvår
dande myndigheter kan vi göra mer för att förebygga 
och motverka idrottsrelaterad brottslighet. 

Idrottsrelaterad  
brottslighet

Brott och ordningsstörningar  
i samband med idrottsevenemang
De specialidrottsförbund som är närmast berörda av 
otrygghet, brott och ordningsstörningar i samband 
med idrottsevenemang har olika typer och omfatt
ning av problem. Även om säkerheten på arenorna har 
blivit bättre de senaste åren har användandet av olag
lig pyroteknik och kraftiga smällare orsakat skador 

på publik, publikvärdar, ordningsvakter och poliser. 
Många föreningar och förbund har god samverkan 
med framförallt Polismyndigheten vilket är avgöran
de för att nå framgång. Men det saknas fortfarande 
verktyg för att göra de gemensamma insatserna mer 
effektiva. 
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RF anser att:

Brott och ordningsstörningar i samband med idrottsevenemang måste bekämpas bland 
annat genom ett gott samarbete mellan idrotten, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten 
och Räddningstjänsten för att minska problemen kring idrottsevenemang.

RF vill att:

• Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten förstärker sitt arbete mot idrottsrelaterad brottslighet 
i samband med idrottsevenemang.

• Polismyndigheten och Räddningstjänsten förstärker sitt arbete mot illegal pyroteknik i samband 
med idrottsevenemang.

• Fler polisanmälningar för brott och ordningsstör ningar  i samband med idrottsevenemang leder till 
snabb utredning, avstängning via lagen om tillträdesförbud och åtal.

• En översyn och utvärdering av lagen om tillträdesförbud i sin helhet genomförs för att optimera 
och effektivisera lagen i praktiken.

• Tillträdesförbudet utvidgas från att gälla på arenan till att även gälla en zon runt arenan.

Idrottsrelaterad brottslighetIdrottsrelaterad brottslighet
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Hot, våld och annan  
otillåten påverkan inom idrotten
Organiserad brottslighet är ett allvarligt hot och är 
en stor utmaning för många aktörer. Detta gäller i 
allra största grad idrottsrörelsens sårbara förenings
demokrati. För idrotten handlar det om att synliggöra 

den verklighet som råder för föreningar och olika 
funktioner inom idrotten. Åtgärder måste vidtas för 
att stävja all form av hot, våld och trakasserier.

RF anser att:

Det råder nolltolerans mot våld, hot och trakasserier inom idrotten, samtliga brott ska polisanmälas.

RF vill att:

• Polisens aktionsgrupp mot idrottsrelaterad brottslighet permanentas och förstärks med 
 personella resurser i flera polisregioner.

• Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten förstärker sitt arbete mot hot, våld och trakasserier 
mot personer som verkar inom idrotten.

• Fler polisanmälningar leder till snabb utredning och åtal.
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Uppgjorda matcher, så kallad matchfixing
Matchfixing är ett växande hot mot idrotten och 
samhället. Studier visar att matchfixing ofta iscen
sätts av kriminellt belastade personer som vill tvätta 
och/eller tjäna pengar genom matchfixing9. Idrotts
rörelsen har själv ett stort ansvar för att motverka 
matchfixing och arbetar därför aktivt bland annat 
med en visselblåsarfunktion, information och ut
bildning samt skarpa regelverk. Samarbetet mellan 
idrotten, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, 
Brottsförebyggande rådet (Brå), Lotteriinspektionen 
och flera spelbolag fungerar bra. 

Med en internationaliserad och digitaliserad spel
marknad ökar omsättningen på idrott på spelmark
naden. Det leder till ökad risk för matchfixing. Brå 
har visat att risken för matchfixing ökar i lägre 
tävlingsserier och vid spel på enstaka matchhändel
ser som nästa inkast eller antal varningar i en match. 
Barn och ungdomar är enklare att påverka och därför 
extra skyddsvärda från spel om pengar.

RF anser att:

Matchfixing går emot idrottsrörelsens grundidé om rent spel och en ärlig kamp. För att stävja upp-
gjorda matcher behövs en spelreglering som ställer krav på spelbolagens information och begränsar 
spelutbudet på ur matchfixingperspektiv olämpliga spelobjekt. 

RF vill att:

• Spelbolagen ska omgående rapportera avvikande spelmönster och misstankar om matchfixing till 
Polismyndigheten, Tillsynsmyndigheten samt berört specialidrottsförbund.

•  Idrottsrörelsen ska ges en betydande roll i utformningen av det framtida spelutbudet på sportspel.

• Spelmyndighetens föreskrifter ska begränsa spelutbudet i enlighet med idrottsrörelsens synpunkter 
för att motverka matchfixning och främja idrottsrörelsens integritet.

• Spelbolagen ska medverka i utredningar om misstänkt matchfixning oavsett om det är straffrättsliga 
eller idrottsrättliga misstankar.

• Ett maxbelopp för de insatser varje person kan göra per spelobjekt på idrott införs för att minska 
 möjligheterna att tjäna och tvätta pengar genom match fixning.

• Utredningar om matchfixing prioriteras av Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten.

9  Manipulation av matcher, och spelmarknad, Brottsförebyggande rådet rapport 2015:18
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Doping
Doping, både inom idrottsrörelsen och samhället i 
stort, är oacceptabelt. Det står Sverige tydligt för som 
undertecknare av Europarådets konvention mot do
ping, UNESCO:s konvention mot doping samt Världs
antidopingkoden (WADC). Inom idrott är det fusk 
och bryter mot WADC. Den förstör idrottsrörelsens 
värdegrund, där rättvist och jämställt deltagande för 
alla även är en ledstjärna för andra delar av samhället. 

Världsantidopingkoden grundar sig också i att doping 
utgör en hälsorisk. Hälsovådliga ämnen som finns i 
dopningsklassade läkemedel kan leda till både akuta 
och kroniska hälsoproblem när det brukas av friska 
personer. Dopingklassade och hälsovådliga substan
ser förekommer även i många kosttillskott på grund 
av tydliga brister i tillverkningsprocesser samt hos 
tillsynsapparater som kontrollerar produkterna 
kommunvis. 

Doping är kriminellt och kan enligt dopinglagen leda 
till fängelse. Många substanser som förbjuds enligt 

denna lag smugglas, säljs och används av kriminel
la  krafter för att sänka tröskeln för våldsbeteende 
och andra kriminella handlingar. Dopingklassade 
substanser har också hittats vid betydande andel av 
narkotikabeslagen. RF bidrar gärna med den expertis 
och kunskap som finns för att kunna arbeta före
byggande även utanför idrotten.

RF anser att:

Samarbetet med myndigheter och politiken är 
avgörande för att RF ska lyckas i sitt uppdrag, främst 
med de instanser som ansvarar för upptäckande 
antidopingåtgärder inom övrigt samhälle.

RF vill att:

• Möjligheten att hantera personuppgifter och infor-
mation som är nödvändiga för att Världsantidoping-
koden följs säkerställs. 

• Samverkan med Livsmedelsverket, Tullmyndighe-
ten,  Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten 
förstärks. 

• Anmälningsplikt till Livsmedelsverket ska gälla 
för kosttillskottsproducenter. Livsmedelsverket 
får mandat att besluta om nationellt saluförbud av 
kosttillskott som innehåller dopingmedel. 

• RF ges ett särskilt uppdrag och särskilda resurser 
att bedriva ett förebyggande antidopingarbete 
även utanför idrottsrörelsen.

Doping, både inom 
idrottsrörelsen och 
samhället i stort,  
är oacceptabelt."
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Idrottsrörelsen har haft en lång tradition att arbeta 
med olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder för att 
kunna skapa utbildning, praktik och arbetstillfällen. 
Det finns grupper av människor som länge har stått 
långt ifrån arbetsmarknaden. Här kan idrotten vara 
en väg ut ur utanförskap.

I takt med att samhällets krav på föreningarna ökar 
så behövs en avlastning för ideella ledare för att de 
ska kunna ägna sig åt just idrott och inte administra
tion. I dag är det svårare för många idrottsföreningar 
att behålla sina anställda samtidigt som arbetsupp

gifterna med administration och drift av anlägg
ningar  ökar. 

För att möjliggöra för fler anställningar bör taket för 
löne bidrag höjas så att fler föreningar har råd att anställa. 

Riksidrottsförbundet vill säkerställa att ideella 
organisationer i hela landet har möjlighet att anställa 
med arbetsmarknadsåtgärder. Ett idrottsförbund är 
i formell juridisk mening en ideell förening, vilket då 
bör vara tillräckligt för att ha möjlighet att anställa 
med arbetsmarknadsåtgärder. 

Arbetsmarknad
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Arbetsmarknad

RF anser att:

Staten bör se idrottsrörelsen som en resurs i arbetet med att skapa 
nya  arbetstillfällen och att få fler arbetslösa som är långt från arbets -
marknaden att kunna få genomföra arbetsrelaterad praktik.

RF vill att:

• Taket för lönebidrag höjs så att fler föreningar och förbund har råd att 
anställa personer som står  utanför arbetsmarknaden.  

• Att ideella organisationer i hela landet har möjlighet att anställa med 
arbetsmarknadsåtgärder.   
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Föreningslivet är en viktig del av det svenska sam
hällsbygget. Barnavårdscentraler och hemtjänst är 
två exempel som drivits fram av civilsamhället och 
till en början finansierats av bland annat överskott 
från egna medel. Just långsiktiga finansieringsmöj
ligheter och egna pengar, exempelvis genom egna 
spel och lotterier är en viktig faktor för ett levande 
föreningsliv.

Även om andelen av idrottsföreningars intäkter som 
kommer från spel och lotterier har minskat är det 
fortfarande en viktig intäktskälla. Totalt genereras 
mer än 1,6 miljarder kronor årligen genom lotterier10. 
Hela överskottet går till ideell sektor från till exempel 
Folkspel, Miljonlotteriet och Postkodlotteriet. Att 
tillsammans samla in pengar för den gemensamma 
verksamheten gör det möjligt att hålla nere kostnader 
för hushållen vilket ökar förutsättningarna för att 
barn och ungdomar kan idrotta i en förening.

Den nya spelregleringen behöver utvecklas så att de så 
kallade folkrörelselotterierna, exempelvis Folkspel, 
ges goda möjligheter att utveckla produkter för att 
fortsatt vara konkurrenskraftig på spelmarknaden.

Idrottens tävlingar och matcher utnyttjas av spel
bolagen för kommersiell verksamhet utan att det 
sker någon återbetalning så att idrottsrörelsen kan 
fortsätta utveckla sin verksamhet och därmed skapa 
de verksamheter som spelbolagen gör spelobjekt av.

RF anser att:

Föreningslivet och idrottsrörelsen ges goda förut-
sättningar att fortsatt vara konkurrenskraftig på den 
svenska spelmarknaden samt att idrotts rörelsen 
ges ersättning av de spelbolag som använder 
idrotts rörelsens verksamhet som spelobjekt.

RF vill att:

• Spelbolag som erbjuder spel på idrott som tillhör till 
den nationella eller internationella idrottsfamiljen 
ska betala en avgift för spel på idrott till idrotts-
rörelsen. 

• Regeringen ska göra en konsekvensanalys av 
folkrörelsernas långsiktiga finansiering och själv-
ständighet efter omregleringen.

• Riksdag, regering och berörda myndigheter 
bör tillse att folkrörelserna får långsiktigt goda 
möjligheter att utvecklas inom den digitala spel-
marknaden.

• Regeringen fram till 2021 tar fram ett förslag till 
klassificeringssystem och differentierade regler 
som bygger på forskning och beprövad verksam-
het, samt tydliga och strikta regler mot aggressiv 
marknads föring.

• Risken för spelberoende ska minska genom att 
förbjuda incitament som lockar till överdrivet 
spelande.

Spelpolitik

10  Folkrörelserna, Internetcasinon Staten och – En översikt av den svenska spel- och lotterimarknaden,  
E. Henrekson, T. Einarsson Handelshögskolan i Stockholm, 2016

Spelpolitik
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