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RIKSIDROTTSFÖRBUNDET
Strategi 2025

Inom idrottsrörelsen pågår ett omfattande förändringsarbete – Strategi2025. 
Förändringsarbetet ska framför allt leda till att fler ska vilja och 

kunna idrotta i förening – hela livet. 



Från triangel till rektangel

Den förändring idrottsrörelsen vill uppnå med Strategi 2025 
kan sammanfattas med ”från triangel till rektangel”. 

Med ambitionen att vara en rörelse för livslångt idrottande 
behöver det traditionella synsättet förändras, där 
idrottsrörelsen kan illustreras som en pyramid med en bred 
bas som utgörs av barn- och ungdomsidrott och en spetsig 
topp i form av elitidrott.

Ger förutsättningar för idrott hela livet

Utvecklar individer till framgångsrika elitidrottare



Idrottsrörelsens mål 2025

Idrottsrörelsen har beslutat om fem övergripande mål inom fyra strategiska områden. Målen är 
idrottsrörelsens gemensamma och därför har också specialidrottsförbunden, RF:s 
medlemmar, ett indirekt ansvar att leda sina föreningar mot målen:

Livslångt idrottande

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

Svensk idrott ska nå fler idrottsliga framgångar internationellt.

Idrottens värdegrund är vår styrka

Alla lever och leder enligt svensk idrotts värdegrund.

Idrott i förening

Svensk idrott ska vidareutvecklas, samverka med andra aktörer och ge goda möjligheter att 
idrotta i förening.

Idrotten gör Sverige starkare

Idrottsrörelsen är en ännu starkare samhällsaktör.



Utvecklingsresor

En ny syn på träning och tävling

Den moderna föreningen engagerar

Inkluderande idrott för alla

Jämställdhet för en framgångsrik idrott

Ett stärkt ledarskap

Idrottsrörelsen har beslutat om fem prioriterade 
utvecklingsresor för att nå de övergripande målen 
i Strategi 2025. Det stora målet med 
utvecklingsresorna är att alla som vill ska kunna 
idrotta hela livet i föreningar, med fokus på glädje 
och utveckling.

tranings

Varje förbund tar fram sin strategi med fokus-
områden med avstamp i Strategi 2025 och 
utvecklingsresorna.

https://svenskidrott-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/camilla_fredman_skatesweden_se/ERvsGhTUcuFDnNXOVL0ufpkBO9kO-7-04OPhsayJAjPAMQ?e=qhMh8V


RIKSIDROTTSFÖRBUNDETS
RIKTLINJER FÖR BARN- OCH UNGDOMSIDROTT



Riksidrottsförbundets riktlinjer barn- och ungdomsidrott

Riksidrottsförbundet (RF) har i mars 2022 publicerat uppdaterade riktlinjer för barn- och 
ungdomsidrott (se bifogad pdf).

Riktlinjerna är en tillämpning av 1 kap 1 § RF:s stadgar, som beskriver idrottsrörelsens 
gemensamma verksamhetsidé, vision och värdegrund

Riktlinjerna vilar på Barnkonventionen och idrottens värdegrund

Riktlinjerna utgör ett stöd för verksamheter inom barn- och ungdomsidrotten till och med 
19 år

Riktar sig i första hand till idrottsrörelsens specialidrottsförbund (SF)

SF tar fram och/eller ser över riktlinjer, utbildningar och utvecklingsmodeller anpassade 
till den egna idrotten, med dokumentet som utgångspunkt

https://iof4.idrottonline.se/globalassets/riksidrottsforbundet/nya-dokument/nya-dokumentbanken/stadgar-och-regelverk/rfs-stadgar.pdf


Riksidrottsförbundets riktlinjer för barn- och 
ungdomsidrott

Riktlinje 1 Trygghet: Skapa trygga och välkomnande miljöer

Riktlinje 2 Delaktighet: Erbjud delaktighet och inflytande

Riktlinje 3 Glädje: Främja inre drivkraft och långsiktig glädje

Riktlinje 4 Allsidighet: Möjliggör allsidigt och lekfullt idrottande

Riktlinje 5 Hälsa: Bidra till hälsa och välbefinnande över tid



Några nedslag i
Riksidrottsförbundets riktlinjer för barn- och ungdomsidrott

Riktlinje 1 Trygghet: Skapa trygga och välkomnande miljöer

Mycket viktigt och omfattande område, ett litet urval:

Identifiera idrottens specifika riskzoner och hinder för trygghet och inkludering

Se över tävlingsformer, tävlingsbestämmelser och andra regelverk utifrån ett 
trygghets- och inkluderingsperspektiv

Se över resursfördelning för att säkerställa att resurser fördelas jämlikt



Några nedslag i
Riksidrottsförbundets riktlinjer för barn- och ungdomsidrott

Riktlinje 2 Delaktighet: Erbjud delaktighet och inflytande

Gör prövning av barnets/ungdomens bästa vid beslut som direkt eller indirekt berör 
barn och ungdomar och gör barn och unga delaktiga i den prövningen

Ta fram/uppdatera en plan för att rekrytera och utveckla framtida tränare och ledare.

Se över tävlingsformer, tävlingsbestämmelser och andra regelverk i syfte att öka 
barns och ungas rätt till delaktighet och inflytande i tävlingsverksamheten.



Några nedslag i
Riksidrottsförbundets riktlinjer för barn- och ungdomsidrott

Riktlinje 3 Glädje: Främja inre drivkraft och långsiktig glädje

SF:s ansvar att ta fram/uppdatera och sprida riktlinjer som bidrar till att främja 
långsiktig utveckling, snarare än kortsiktiga resultat

SF uppmanas säkerställa:

Att användandet av ranking- och resultatlistor sker i enlighet med riktlinjerna
13-årsgräns för deltagande i nationella mästerskap, nationella tävlingar som 
kräver kvalificering, uttagning till landslag (eller motsvarande) och för 
internationellt tävlande som sanktioneras av SF
Att elitinriktad verksamhet för ungdomar bedrivs i enlighet med RF:s riktlinjer



Några nedslag i
Riksidrottsförbundets riktlinjer för barn- och ungdomsidrott

Riktlinje 4 Allsidighet: Möjliggör allsidigt och lekfullt idrottande

Utforma verksamheten på sätt som möjliggör allsidigt och lekfullt idrottande, 
oavsett träningsmängd och typ av idrott.

Utforma verksamheten på ett sätt där resandet för barn upp till 13 år 
minimeras och med fördel bedrivs i närområdet.

Utforma verksamheten på ett sätt så att tävlandet inte sker på bekostnad av 
tränandet.



Några nedslag i 
Riksidrottsförbundets riktlinjer för barn- och ungdomsidrott

Riktlinje 5 Hälsa: Bidra till hälsa och välbefinnande över tid

Ta fram/uppdatera och sprid riktlinjer för att främja hälsa och välbefinnande 
och säkerställ att den exempelvis omfattar rätten till vila och privatliv och 
arbete för att förebygga skador hos barn och ungdomar samt ät- och 
träningsstört beteende.

Se över utbildningar som riktar sig till alla med någon form av ledaruppdrag 
(tränare, förtroendevalda, domare och funktionärer osv.) för att säkerställa 
att kunskap om vikten av att främja och hur man går till väga för att främja 
hälsa och välbefinnande ingår i respektive utbildning

Utforma verksamheten på ett sätt som säkerställer att den kan kombineras 
med grundskola och gymnasial utbildning.



Ett litet urval slutsatser för konståkningen…

SKF har ett stort arbete framför sig att ta fram riktlinjer, verktyg och 
stöd till er föreningar med RF:s riktlinjer som plattform

Morgondagarserien U13 i singel med urval och ranking strider mot 
riktlinjerna och därmed RF:s stadgar

Riksmästerskap och morgondagarseriefinal strider mot riktlinjerna och 
därmed RF:s stadgar



Första steg anpassningar

RM tas bort från SM-programmet i både synkro och 
singel/par/isdans 2022-2023
Singel U13 morgondagarserien finns kvar säsongen 2022-2023, men 
leder inte till RM eller final.
U13 som serie fasas ut till säsongen 2023-2024
13-årsgräns på USM och serien "Morgondagarserien U15" från och 
med 2022-2023
Andra alternativa och mer utvecklande mötesplatser formas



Statliga stöd Specialidrottsförbund (SF)

Statliga stöden är uppdelade i:
Organisationsstöd (kansli, arbetsplatser, bemanning)

Verksamhetsstöd

Projektstöd IF (oavkortat till IF för riktade projekt, fördelas av SF)

Verksamhetsstödet uppdelat i:
Barn- och ungdomsidrott – SKF:s i särklass största bidragspott, förpliktigar

Vuxenidrott

Paraidrott

Landslagsstöd



SVENSK KONSTÅKNING
Strategi 2026

Beslutad förbundsmötet 2018

tranings



Konståkningen Vill - ska leda oss rätt



tranings

Vision – synligare, starkare, stoltare

Vi ska ta en tydligare plats på den svenska idrottsarenan 
och inom internationell konståkning.

Vi ska göra det enkelt och glädjefyllt att vara en del av svensk 
konståkning hela livet, oavsett förutsättningar och ambition. 

Vi ska vara en framgångsrik idrott.

Vi ska vara stolta över alla delar av svensk konståkning.



Verksamhetsidé

Konståkning är träning, lek, tävling, motion och uppvisning. Alla kan vara med, det ska 
vara roligt och lekfullt. Tävlingar finns på alla nivåer, för alla åldrar. Alla ska må bra. Det 
ger gemenskap, utveckling och god hälsa.

Varje förening bedriver en hållbar verksamhet utifrån sina medlemmars intressen, 
förutsättningar och ambition



Värdegrund

Glädje, glöd och gemenskap är drivkrafterna i vår verksamhet.
Vi vill bedriva och utveckla verksamheten så att vi har roligt, mår bra 
och presterar efter egen förmåga, intresse och vilja.

I konståkningens gemenskap är och känner sig alla välkomna.

Värdegrunden är en livsstil som saknar värde utan tillämpning. Om inte 
värdegrunden lever i styrelserummet lever den inte i verksamheten.

Svensk konståkning – glädje, glöd, gemenskap



Trygg konståkning

Trygg konståkning innebär:
Att vi arbetar främjande för trygg idrott och trygga 
idrottsmiljöer (styrdokument, värdegrund, uppförandekod 
mm)

Att vi genom information och utbildning 
arbetar förebyggande (arbetsmaterial kring 
Uppförandekod, tränarutbildningar mm)

Att det finns ett tydligt ramverk och ärendeprocess att 
förhålla sig till om problem eller konflikter uppstår.

Alla inom svensk konståkning har ett ansvar att främja trygga 
idrottsmiljöer som följer vår gemensamma värdegrund, 
Uppförandekod och även Barnkonventionen som från 1 
januari 2020 ingår i Riksidrottsförbundets verksamhetsidé.

”En trygg idrott är en idrott fri från mobbning, 
trakasserier, hot, våld och övergrepp. En idrott 
där alla känner sig välkomna och delaktiga och 
får delta och utvecklas efter sina egna 
förutsättningar. En trygg idrottsmiljö förutsätter 
även att verksamheten går i linje med 
barnkonventionen och att vi arbetar efter 
våra strategiska målsättningar.” (RF)





En verksamhet där
fler

stannar längre

En starkare
strategisk och
värderingsstyrd

ledning i IF, SDF och
SF

En fortsatt växande
och

mer jämställd
verksamhet

En internationellt
konkurrens-kraftig

elit

Samtliga mål baseras i att vi har trygga
och utvecklande idrottsmiljöer

2026 har vi...
Nyläge



Strategi 2026 - Våra fokusområden

tranings



Vi är Skate Sweden

Vi är Skate Sweden.

Vi skapar glädje, glöd och gemenskap.

Vi har en gemensam vision och målbild.

Vi samarbetar för att växa och lyckas. 

Vi är ambassadörer för svensk konståkning. 

Vi berättar om svensk konståkning under 
#skatesweden.

Samarbete, ömsesidig respekt, gemensamma 
mötesplatser och kanaler stärker svensk 
konståkning.



Sund ledarkultur

Ge alla chansen att lyckas. Guida varje individ att nå 
sin fulla potential.

Positiv entusiasm skapar inspirerande 
träningsmiljöer. 

Målbilder, inspiration och tålamod ger ledare i 
framkant.

Ledarskap som andas svensk idrotts värderingar 
bygger starka individer, som når sin fulla potential.

Mångfald av ledarskap får alla att känna sig 
välkomna och värdefulla.

En sund ledarkultur leder till framgång.



Hållbar sportslig utveckling

Träningsmetoder och tävlingssystem är aktuella och 
följer med modern idrottsutveckling.

Individanpassad målsättning får fler att uppleva att de 
utmanas och lyckas.

Arbete med att bygga starka individer och team 
skapar självförtroende och framgång i konståkningen 
och i livet.

Inre motivation triggar uthållighet, passion och en 
vilja att fortsätta utvecklas.

Verksamheten utformas så att den stimulerar 
till kvalitativ och långsiktig idrottslig och personlig 
utveckling.



Tydligare plats på idrottsarenan

Svensk konståknings värderingar och identitet skapar 
förutsättningar för starka partnerskap.

Svensk konståkning stärks genom mångfald av 
framgångar.

Svensk konståkning är delaktig och drivande i 
utvecklingen av internationell konståkning.

Svensk konståkning når internationell framgång 
genom att ta mästerskapsmedaljer.

Svensk konståkning är en betydelsefull arrangör av 
mästerskap, tävlingar och mötesplatser.

Svensk konståkning ska ta en tydligare plats på 
den svenska idrottsarenan och inom internationell 
konståkning.



Trygga, inspirerande
idrottsmiljöer

Glädje, glöd och gemenskap stärker föreningen och 
skapar positiva träningsmiljöer. 

Trygghet ger styrka: Jag kan, jag vill, jag vågar.

Verksamheter som sätter åkarna i centrum och 
präglas av ett guidande ledarskap samt 
individanpassade målsättningar leder till positiv 
framgång.

I en inkluderande verksamhet välkomnar och värnar 
vi om alla.  

Hälsa och välmående hos åkaren är avgörande för 
långsiktig tillväxt.

Starka föreningar med den aktive i centrum som 
värnar om sina medlemmar är en förutsättning för 
långsiktig framgång.

tranings



Alla är välkomna

Glädje, glöd och gemenskap skapar ett klimat där
alla trivs och känner sig välkomna.

Fler attraktiva istider underlättar kombinationen
träning och skola.

Fler och bättre anpassade ishallar ger konståkare
en självklar och välkomnade plats i kommunernas
anläggningar.

Rimliga kostnader möjliggör för fler att välja
konståkningen.

Flexibilitet och ett bredare verksamhetsutbud
möjliggör för fler att stanna längre.

Tillväxt i samtliga discipliner skapar styrka och
bredd i svensk konståkning.

Ökad tillgänglighet välkomnar fler.





Verksamhetsidé

Konståkning är träning, lek, tävling, motion och uppvisning. Alla kan vara med, det ska 
vara roligt och lekfullt. Tävlingar finns på alla nivåer, för alla åldrar. Alla ska må bra. Det 
ger gemenskap, utveckling och god hälsa.

Varje förening bedriver en hållbar verksamhet utifrån sina medlemmars intressen, 
förutsättningar och ambition

Verksamhetsidén ska bli verksamhet

Hur återspeglas verksamhetsidén i aktiviteter?


