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Med glädje, gemenskap, träning och tävling skapar vi 
rörelse i hela landet. Både fysisk och social rörelse när 
vi idrottar tillsammans i våra idrottsföreningar.

Rörelse i hela 
landet

S
verige är ett stort land och vi blir allt fler. 
Växande städer och tillväxtregioner har alltför 
länge tagit fokus i samhällsutvecklingen och 

politiken. Klyftan mellan stad och land har vuxit. 
Idrottsrörelsen är en av få verksamheter som fort- 

satt är stark i landsbygder och glesbygder. Det finns 
idrottsföreningar nästan oavsett hur litet samhället 
eller byn är. Skälet är enkelt, idrott ger gemenskap och 
glädje, utmaningar och välbefinnande. Idrotten har en 
kraftfull kombination av lusten i nuet och samhällsnyt-
tiga effekter. Det märks även i den globala Agenda 
2030-deklarationen där idrott lyfts fram som en viktig 
faktor för en hållbar social utveckling. 

En levande landsbygd är centralt för att skapa ett 
hållbart samhälle och en viktig pusselbit i ambitionen 
att leva upp till FN:s globala hållbarhetsmål. Idrott i 
landsbygder är en naturlig och invävd del av idrottens 
förändringsarbete Strategi 2025 där idrott för fler hela 
livet är ledstjärnan. 

Idrotten har en viktig roll för attraktiva livsmiljöer, 
såväl i städer som i landsbygder. Betydelsen kan dock 
vara än större i landsbygder.

Idrotten är ett socialt och samhälleligt kitt som ger 
vänskap och meningsfullhet i vardagen och en känsla 
av sammanhang som är så viktig för framtidstro och 
tillhörighet i samhället, där framtidstro ibland kan 
saknas i många landsbygder.

Idrotten är en medkraft för hälsa och välbefinnande 
och kan hjälpa till att stoppa den negativa utvecklingen 

kring stillasittande, psykisk ohälsa och utanförskap, 
vilket landsbygder har stora utmaningar med.

Idrottens universella språk är en väg till det svenska 
språket och in i det svenska samhället för våra nya 
medborgare och de som vill komma in i samhällsge-
menskapen, vilket är särskilt viktigt när vi vill att 
nyanlända ska bo kvar och rota sig på den plats dit de 
har kommit.

Passionen för idrott är en väg till bildning och ut- 
bildning. Idrotten på orten kan också vara en väg in  
i sysselsättning och kan vara viktig för rekrytering av 
kompetens till företag och arbetsplatser. Bägge delarna 
är särskilt viktiga i avfolkningsbygder där de studie- 
motiverade lämnar orten tidigt.

Moderna multifunktionella och hållbara mötes- 
platser för idrott och andra ideella verksamheter och 
samhällsservice är en utmaning i synnerhet i landsbyg-
der som har större utmaningar med skatteunderlaget.

Lokala hållbara idrottsevenemang lockar besökare, 
det ger engagemang, stolthet och delaktighet för in- 
vånarna och orten, vilket bygger en stolthet och vilja  
att bo och leva i många landsbygder.

Landsbygden är elitidrottens mylla. En levande 
landsbygd med passion och tillgången till plats att träna, 
lägger grunden för framtida OS- och VM-medaljörer 
som ger stolthet till orten och nationell gemenskap till 
landet.

Idrotten är en folkrörelse som får hela Sverige att 
leva och utvecklas.
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Rörelse i hela 
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2030, FN:s globala hållbarhetsmål, med riktning  
mot hållbar ekonomisk, social och ekologisk utveck-
ling. Idrottsrörelsen vill bidra till att de 17 globala 
målen nås. Idrotten lyfts särskilt fram som en viktig 
faktor för en hållbar utveckling och kan bidra med 
viktiga delar kring bland annat hälsa, folkbildning, 
inkludering, demokrati, meningsskapande, partner-
skap, hållbara samhällen, men även klimat och miljö. 

Fler och fler hänvisar till en tilltagande urban 
norm, en normförskjutning som skett över tid där  
en negativ syn på landsbygder i förhållande till städer 
har slagit rot och behöver utmanas.

Fler ska ha möjlighet att välja att leva i landsbygder 
för att kunna möta den demografiska utvecklingen 
som utgör den största utmaningen för välfärden. Den 
kommersiella servicen i landsbygderna tenderar att 
försämras. Idrotten och föreningslivet spelar en 
viktig roll för att skapa attraktiva livsmiljöer som kan 
bidra till landsbygdernas livskraft och utveckling och 
få fler att se sina barn och barnbarn växa upp på orten.

Det finns ett rikt föreningsliv i de svenska lands-
bygderna. Föreningsliv och organisering i andra for- 
mer ger glädje och mening för människor, både som 
utövare och åskådare. Ideella föreningar bidrar med 
olika aktiviteter, men är också arbetsgivare som skapar 
jobb. De skapar lokal identitet och attraktivitet. För- 
eningar utvecklar, driver och förvaltar lokal service 
och infrastruktur. 

Vi kan nå fler om vi utvecklar vår verksamhet, 
skapar en mer välkomnande miljö för fler och tar bort 
trösklar och hinder för att börja idrotta. 

Vi behöVer ett SVerige Som håller ihop. Ett land 
som andas optimism och framtidstro i såväl städer 
som på landsbygder. Vi behöver ett land som är lång- 
siktigt hållbart där vi ser våra landsbygders kraft och 
möjligheter. Men de har också stora utmaningar. På 
för många ställen är det en sviktande arbetsmarknad, 
höga ohälsotal, demografisk obalans och lägre när- 
varo av det offentliga och mindre utbud från närings-
livet. 

Riksdagens mål är att människor som verkar och 
bor i landsbygderna bidrar till vårt gemensamma 
samhällsbygge och ska ha goda levnadsvillkor. 
Idrottsrörelsen och föreningslivet är en viktig del för 
att lyckas med det. Tillsammans kan vi göra mer.

I idrottsrörelsens landsbygdsprogram ges en bred 
beskrivning av nuläge och idrottens roll och potential 
på en rad områden. Du finner även goda exempel och 
vägar framåt med förslag till åtgärder som idrotts- 
rörelsen behöver ta tag i och vad kommuner, regioner 
och stat kan göra.

Landsbygderna i Sverige har så skiftande sociala, 
ekonomiska och miljömässiga förutsättningar att  
det inte går att prata om en landsbygd. Men det finns 
gemensamma nämnare för olika landsbygder, inte 
minst de utmaningar som följer av glesa strukturer, 
långa avstånd, begränsad tillgång till lokala markna-
der och demografisk obalans. Många landsbygds- 
kommuner står inför en utveckling med en åldrande 
befolkning och en ökande försörjningskvot, det vill 
säga färre sysselsatta i förhållande till unga och äldre. 

Landsbygdernas utvecklingsarbete är centralt för 
Sveriges möjligheter att leva upp till målen i Agenda 

Idrottsrörelsen är och vill tillsammans med andra vara en motor 
för ett Sverige som håller ihop. Ett land med glädje, gemenskap, 
kraft och möjligheter i både landsbygder och i städerna.

Ett helt Sverige
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01
Idrottens och  
föreningslivets  
betydelse för 
attraktiva  
livsmiljöer 

Nuläge, idrottens roll och potential 
En nyckel till en attraktiv livsmiljö är den sociala 
sammanhållningen, som stärks av ett levande 
föreningsliv. Det skapar ett samhällskitt som ger 
känsla av sammanhang och tillhörighet. Det bygger 
tillit och nätverk. Det skapar handlingskraft och 
meningsfullhet för många. Inkluderande och håll- 
bara samhällen är två av FN:s globala hållbarhetsmål 
och forskning visar att föreningslivet och möjligheten  
till fritidsaktiviteter är av stor betydelse för ungas 
upplevelse av sin hemort och spelar en viktig roll för 
unga människors vilja att bo kvar eller flytta tillbaka. 

När barn och unga får forma sin verksamhet läggs 
grunden för en god lokal förankring och känslan av  
att vara betydelsefull för sin orts utveckling. Men 
forskningen visar att det finns utmaningar med lågt 
föreningsengagemang. 

Ungdomar i landsbygder som inte organiserar sig 
uppvisar mindre framtidstro. Deras beskrivning av 
känslan av maktlöshet är tydligare. Det finns en norm 
som säger att ungdomar kommer att vilja flytta som 
får till följd att vuxna inte tycker det är någon mening 
att dra in ungdomar i det lokala utvecklingsarbetet. 

Följaktligen får ungdomarna ingen upplevelse av, 
eller medvetenhet om, att de skulle kunna ha något  
att bidra med på den ort de växer upp. Enligt samma 
norm uppfattas och behandlas ungdomar som vill 
stanna som passiva och initiativlösa. Det motverkar 
deras känsla av förankring och betydelse för ortens 
utveckling. 

Ungdomar som är engagerade i någon förenings- 
aktivitet på fritiden beskriver att deras känsla av till- 
hörighet och gemenskap finns i den gruppen. Känslan 
av tillhörighet beskrivs som starkast och mest bety- 
delsefull i de gemenskaper där ungdomarna känner 
sig trygga och själva deltar i organiseringen av sam- 
manhanget. 

Vägar framåt för attraktiva livsmiljöer 
Kommunen och idrotten har gemensamma intressen 
att skapa attraktiva livsmiljöer och är beroende av 
varandra för att lyckas. Kommunen är beroende av  
en befolkning i arbetsför ålder för att kunna skapa  
tillväxt och bra samhällsservice. Föreningen behöver 
tillräckligt många medlemmar för att kunna organi-
sera en hållbar förening med bra verksamhet över tid. 
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Med idrottsrörelsens strategiska utvecklingsresor  
Ett stärkt ledarskap och Den moderna föreningen en- 
gagerar behöver vi få fler att kliva in i ledarroller i  
föreningslivet. Det finns en utmaning på mindre orter 
där en stor del av de unga som tar på sig ett ledarupp-
drag ofta flyttar till gymnasieskolor och lärosäten på 
annan ort eller där en betydande andel av de vuxna ar- 
betar på annan ort som ofta kan kräva veckopendling.

Idrottsrörelsen vill och behöver hitta fler och nya 
former för träning och tävling än idag för att locka 

fler. Vi vill skapa ett större idrottsutbud som lockar 
fler. Samarbeten mellan idrotter genom flersektions-
föreningar, men även med andra organisationer  
på orten, behöver utvecklas för att ge fler möjlighet  
att hitta sin idrott oavsett ålder och förkunskap.

Idrottsföreningarna behöver ta större plats för  
en innovativ landsbygdsutveckling med Leader,  
en metod för landsbygdsutveckling som stöds via 
EU-fondprogram, som en beprövad metod för att 
mobilisera och knyta samman resurser.

Åtgärder

Idrottsrörelsen
• Aktivt verka för att idrotten finns med  

i kommunala och regionala utvecklings- 
strategier.

• Idrotten ska vara en nod och mötesplats  
i landsbygder, inte minst för ortens unga.

• Ta till vara den demografiska situationen  
i landsbygder och än mer inkludera äldre  
som en resurs för att utveckla och stärka 
föreningen.

• Digitalisera stödfunktioner för att effekt- 
ivisera och öka tillgänglighet för de som  
lever i landsbygder.

Kommun, region, stat
• Erkänn föreningen och idrottsrörelsen som 

en viktig aktör för utveckling av orten. Säker-
ställ att det syns i kommunala och regionala 
strategier.

• Inkludera idrotten i det lokala utvecklings- 
arbetet genom Leaderprogrammet. 

• Säkerställ idrottens delaktighet i regionala 
partnerskap för landsbygdsutveckling. 

• Ge landsbygdsföreningar plats och förutsätt-
ningar att vara en nod och mötesplats, inte 
minst för ortens unga.
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år 2010 Var oron Stor bland de drygt 100 byinvånarna  
i Sandfors i Västerbotten. Skellefteå kommuns barn- och 
grundskolenämnd hade beslutat om nedstängning av 
Sandfors skola och skolbyggnaden mitt i byn, som länge  
varit en viktig behållning för bygden, skulle plötsligt stå öde. 

Men där andra såg ett bakslag valde idrottsföreningen  
SK Storm att se en möjlighet. Med stöd av RF-SISU blev 
lösningen att ta över skollokalen i föreningsform. Engage-
manget växte snabbt och lokalborna slöt upp på möten och 
arbetskvällar. En del av skolsalarna gjordes om till ett enklare 
hotell med sovrum som snabbt blev fullbokade. Behov av 
servering ledde till att en restaurang öppnade. Fritids och 
förskola flyttade också in och började nyttja restaurangen  
för sina måltider.

Framtiden ser ljus ut för den gamla skollokalen. Vinsterna 
från verksamheten har återinvesterats i ytterligare projekt 
och pengar har även gått till fotbollslaget, Friluftsfrämjandet 
och en skidbacke. Föreningsengagemanget blev startskottet 
för att vända en negativ trend på orten. 

SK Storm gav  
liv åt Sandfors  
gamla skollokal
Föreningen i Sandfors i Västerbotten  
vände bakslag till ny möjlighet. Skolan  
blev föreningslokal.

SK Storm
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02
Idrottsanlägg-
ningars och 
idrottsmiljöers 
betydelse och 
utmaningar i 
landsbygder  

Nuläge, idrottsrörelsens roll och potential
En utgångspunkt för all idrott är platsen du är på och 
att du kan ta dig till och in i hallen eller ut på banan. 

Kommunerna äger och sköter om merparten av alla 
platser som används för idrott. Men långt ifrån alla. 
Ett flertal idrotter som motoridrotterna, golf och rid- 
sport äger och/eller driver ofta sina egna anläggningar. 
Det är särskilt tydligt i många landsbygder och gles- 

bygder. Kommunerna har dock ett stort ansvar för 
idrotts- och fritidsanläggningar och förutsättningen 
för idrott och rörelse bygger i stor utsträckning på  
en ömsesidig och god relation mellan kommunen,  
de som idrottar och idrottens organisationer. 

I FN:s globala hållbarhetsmål lyfts vikten av att 
tillhandahålla grönytor och offentliga platser för  
alla, men särskilt för barn, kvinnor, äldre och perso-
ner med funktionsnedsättning. Finns en tillgång till 
idrottsytor ökar också möjligheten till en god folkhälsa, 
vilket också är ett av de globala hållbarhetsmålen.

På många orter, och kanske särskilt i landsbygder, 
har idrottsmiljön också en viktig funktion som nod  
för mer än enbart idrott. Den blir ofta mötesplatsen 
för barn och ungdomar efter skoldagens slut och på 
helger och lov. Ungdomar som är engagerade i någon 
föreningsaktivitet på fritiden beskriver att deras känsla 
av tillhörighet och gemenskap finns i den gruppen.
Känslan av tillhörighet beskrivs som starkast och mest 
betydelsefull i de gemenskaper där ungdomarna kän- 
ner sig trygga och själva deltar i organiseringen av 
sammanhanget. 

Att erbjuda en mångfald av idrottsytor är en större 
utmaning ju mindre befolkningsunderlag en kommun 
har. För att skapa ett bredare utbud så att fler idrottar 
hela livet är det därför viktigt att ta vara på de platser 
som finns. 

I kommuner med landsbygd kan en regional sam- 
verkan och analys över kommungränser också bli  
än viktigare för att skapa en mångsidig tillgång till 
idrottsytor. Enbart var fjärde kommun som karaktäri- 
seras av landsbygd har en lokal försörjningsplan  
för sin egen kommun och färre än hälften har gjort  
en analys över tillgången på platser att idrotta på.  
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Med begränsade resurser behöver föreningar men 
även idrottsförbund ha ett flexibelt och lösningsinrik-
tat perspektiv, där den enskilda idrottens alla krav  
och önskemål jämkas med andra idrotter och de lokala 
förutsättningarna. 

En stor del av Sveriges idrottsanläggningar och 
idrottsmiljöer byggdes under 1960- och 1970-talet. 
Alla kommuner vittnar om behovet av modernisering, 
effektivisering och renovering av dessa anläggningar 
och miljöer, men utmaningarna är större i landsbyg-
der. Mer avancerade anläggningar kan betyda ökade 
driftkostnader. Samtidigt möjliggörs också ett mer 
intensivt nyttjande av ytan. Samma antal anläggning-
ar, eller färre, behöver inte heller betyda minskad 
tillgång till idrottsytor för barn- och ungdomsidrott, 
eftersom de kan nyttjas mer frekvent och under en 
större del av året.

Förhållandet mellan kvantiteten och kvaliteten, 
och den utveckling som sker, kan påverka förhållandet 
mellan ägande och drift på flera sätt. Å ena sidan vill 
en del kommuner gärna se en högre grad av förenings-

drift, å andra sidan kan det vara svårare för föreningar 
att driva dem när anläggningarna blir både dyrare och 
mer avancerade att sköta om. 

Vägar framåt för bra idrottsanläggningar  
och idrottsmiljöer
Kommunen behöver se platsen för idrott som en del  
av den lokala och regionala utvecklingen. Platsen har 
många gånger möjlighet att användas för mer än bara 
idrott. 

Det behövs samsyn, långsiktighet och nytänkande 
där idrottsrörelsen, kommuner, region och stat sam- 
verkar. Det finns ett behov av nationella resurser som 
kan vägleda i frågor och stödja projekt som rör moder- 
nisering och mångsidig funktion av anläggningar  
och idrottsmiljöer.

Moderniseringsbehoven är en möjlighet till att ska- 
pa attraktiva, flexibla, multifunktionella och effektiva 
idrottsanläggningar och idrottsmiljöer. 

Interkommunal samverkan behöver utvecklas ge- 
mensamt av idrottsrörelsen och kommuner.

Åtgärder
 
Idrottsrörelsen
• Ökad samverkan mellan landsbygder för 

återinvestering och utveckling av beståndet 
av idrottsanläggningar och idrottsmiljöer, 
både inom kommunen och interkommunalt.

• Ta ansvar för samverkan mellan idrotter och 
föreningar för multifunktionella idrottsan-
läggningar och idrottsmiljöer.

• Stödja utvecklingen av nya investerings- 
modeller för att utveckla flerfunktionella 
anläggningar för att säkerställa möjlighet  
till bredare idrottsutbud i landsbygder som 
har begränsade investeringsmöjligheter. 

Kommun, region, stat
• Ökad samverkan mellan landsbygder för 

återinvestering och utveckling av beståndet 
av idrottsanläggningar och idrottsmiljöer, 
både inom kommunen och interkommunalt.

• Idrottens roll för plats- och samhällsutveck-
ling inom ramen för Regionalfonden bör 
skapas.

• Statligt stöd för utveckling av innovativa 
idrottsanläggningar och idrottsmiljöer.

• Prioritera idrottsplatsen i den kommunala 
utvecklingen, då den är en social mötesplats 
för att utveckla attraktiva livsmiljöer, inte 
minst för unga. 

• Hitta nya investeringsmodeller för att ut- 
veckla multifunktionella anläggningar för 
att säkerställa möjlighet till bredare idrotts-
utbud i landsbygder som har begränsade 
investeringsmöjligheter.
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när idrottSföreningen Sunnemo if i Värmland 
fick idén att bygga ett utegym, skrev de ett inlägg på 
Facebook. De frågade vilka bland de knappt 300 in- 
vånarna på orten som kunde bidra. ”För att klara av 
det behöver vi hjälp av så många sunnemoingar som 
möjligt” stod det i inlägget som publicerades 2018. 

Gensvaret blev stort och initiativet blev början på 
ett arbetssätt där alla hjälptes åt och var delaktiga 
genom hela processen. Tillsammans i grupper fick 
byborna diskutera, rita och bygga olika stationer till 
utegymmet. Idag har Sunnemo IF också byggt en 
discgolfbana, som har fört med sig att entusiaster från 
hela länet kommer på besök för att få spela den något 
annorlunda skogsbanan. 

Från den lokala anläggningen Täppevi bedrivs 
också fotboll, skidor, dans, vuxenmotion och Sportis, 
där barn får prova på olika idrotter. Nästa projekt på 
gång är upprustning av elljusspåret. Sunnemo IF har 
fått stor betydelse för bygden och aktiverat invånarna 
i byn, unga som gamla. 

Sunnemo IF byggde 
utegym tillsammans  
med invånarna
Värmlandsföreningen började med ett Facebook-inlägg.  
Det resulterade i nytt utegym och unik discgolfbana.

Sunnemo IF

13
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03
Hälsa och  
välmående  
Nuläge, idrottsrörelsens roll och potential
Hälsa och välmående är grundläggande för ett gott liv 
och ett område som prioriteras bland de globala håll- 
barhetsmålen. Dessvärre har ohälsan ökat över tid 
och hälsotalen är sämre i landsbygder där man tränar 
och idrottar mindre än bland de som bor i städer. 

En tydligt underrepresenterad grupp som har 
mycket positiva effekter av idrott i förening är per- 
soner med funktionsnedsättning. Den gruppen når 
idrottsrörelsen i för liten utsträckning idag. Bara  
fyra procent av personer med funktionsnedsättning 
idrottar idag jämfört med hälften av normbefolkningen.

Forskningen visar med en förkrossande tydlighet 
att fysisk aktivitet och träning är bra för både fysisk 
och psykisk hälsa. Det gäller hela befolkningen, men 
effekterna är särskilt tydliga bland äldre, som är en 
växande grupp i många landsbygder. 

Fysisk aktivitet och träning …
• Minskar dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar.  
• Ger kraftig minskning av åldersdiabetes.  
• Ger minskad risk för frakturer (förebygger ben- 

skörhet och ökar benmassan).  
• Ökar muskelstyrkan och hållfastheten i senor  

och ligament.  
• Förbättrar balans och koordinationsförmåga.  
• Minskar risk för tjocktarmscancer.  
• Minskar risk för belastningsskador.  

• Förbättrar immunförsvaret. 
• Påverkar övervikt/bibehåller idealvikt.  

En genomgång av svensk och internationell idrotts-
forskning visar att ökad idrottsinvolvering bidrar till 
lägre förekomst av depression och tillökat välmående, 
lägre grad av känslomässiga och sociala problem  
samt förbättrad värdering av det egna utseendet, den 
egna förmågan och den fysiska såväl som allmänna 
självkänslan (physical and general self-esteem).  
Ökad idrottsinvolvering minskar också känslan av 
ofrivillig ensamhet.

Forskningen visar att om idrottsrörelsen når ytterligare 
100 ungdomar kan följande hälsovinster och besparingar 
förväntas: 
• 5 ungdomar kommer inte drabbas av depression. 
• 25 ungdomar kommer inte ha symtom som magont, 

huvudvärk med mera.  

Ungdomar i idrottsföreningar har mindre psykiska 
besvär än de som inte tränar regelbundet (24,8 %) 
enligt en studie från Karlstad universitet. Förenings- 
idrottande ungdomar har färre psykiska besvär även  
i jämförelse med träning utanför förening som på  
till exempel kommersiella gym. 

Vägar framåt för hälsa och välmående 
Idrottsrörelsen är i förändring. Även om så många 
som nio av tio barn är med inom idrottsrörelsen under 
sin uppväxt är det för många som slutar alldeles för 
tidigt. Förbund och föreningar arbetar utifrån Strategi 
2025 för att hitta nya former för träning och tävling  
för att locka fler, genom hela livet.

Fler behöver känna sig naturligt välkomna i idrotts- 
familjen. Vi behöver hitta nya vägar till de som befinner 
sig i ett utanförskap ur socioekonomiska perspektiv 
eller har lägre socialt kapital. Det gäller även personer 
med funktionsnedsättning. Utanförskapet kan bero  
på den struktur idrottsrörelsen har och hur verksam-
heten utformas idag.

Tillgängligheten till idrottsrörelsen behöver öka. 
Dels genom goda kommunikationer som till exempel 
kollektivtrafik, skolskjutsar eller färdtjänst och dels 
genom fysisk anpassning av platsen och anläggningen.
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Åtgärder
 
Idrottsrörelsen
• Utveckla verksamheten där alla ges samma 

möjlighet att känna sig inkluderade och 
delaktiga, inte minst i socioekonomiskt 
svagare delar i landsbygder.

• Inkludera personer med funktionsned- 
sättning bättre än idag. 

• Se sin betydelsefulla roll i arbetet för god 
hälsa i landsbygder både för barn och 
ungdomar och genom livslångt idrottande. 

Kommun, region, stat
• Bättre stöd till personer med funktionsned-

sättningar som har fler trösklar in i idrotten  
i landsbygder än i städer. Utveckla kommuni-
kationer, tillgång till färdtjänst, assistans, 
stöd till utrustning och tillgänglighet till 
idrottsanläggningar och idrottsmiljöer.

• Skapa samarbete för att hitta goda kommuni-
kationer som underlättar för transport till 
och från idrotten.
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i den lilla orten taVelSjö med knappt 500 invånare i 
Umeå kommun bestämde sig idrottsföreningen Tavelsjö AIK 
för att gräva, eller snarare skotta, där de stod. Med hjälp av 
ett anläggningsstöd kunde föreningen anlägga en isbana på 
Tavelsjön som ligger precis i anslutning till byn. Premiär- 
dagen lockade närmare 400 personer som åkte skridskor, 
spark eller promenerade på isen.

Premiären gav mersmak och skridskoåkningen har snabbt 
blivit en naturlig social samlingspunkt i byn. Banan finansie-
ras med försäljning av dagkort och sköts tack vare en stor 
mängd ideellt arbete. Det kostar att ha utrustning för att han- 
tera skottningen, banan är närmare två mil lång, men peng- 
arna räcker även till andra investeringar för att ytterligare 
utveckla verksamheten och orten.

Nu har banan några år på nacken och fortsätter att locka 
både lokala och regionala skridskoåkare. Tavelsjö AIK räknar 
med mellan 30- och 40 000 besökare årligen från hela Umeå- 
regionen. Föreningen har startat igång nya tävlingar som 
nyttjar anläggningen och isbanan fortsätter inspirera till 
rörelse och aktivitet. Varje år arrangeras ett långfärdsskrid-
skolopp med bland annat holländska åkare på plats, som 
säsongen 2020 hade SM-status. 

Tiotusentals  
åker skridsko  
i Tavelsjö
En två mil lång isbana blev verklighet när  
Tavelsjö AIK samlade kraft i byn.

Tavelsjö AIK
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04
Integration  
och etablering 

Nuläge, idrottsrörelsens roll och potential
De senaste årens invandring till Sverige har inneburit 
att många landsbygdskommuner tagit emot ett högt 
antal nyanlända. Kommunen och idrottsrörelsen har 
ett gemensamt intresse i att de nyanlända vill etablera 
sig på orten. För att vilja stanna kvar och etablera  
sig är det avgörande att känna sig välkommen, att få 
vänner, bygga nätverk och att lära sig svenska. 

Idrottsrörelsen med sitt universella språk och för- 
eningsstrukturen som vilar på frivillighet och ideellt 
arbete är en viktig resurs för just detta. Att arbeta för 
att inkludera alla människor i ett socialt sammanhang 
ligger också i linje med målsättningarna i FN:s globala 
hållbarhetsmål och är en av de prioriterade utveck-
lingsresorna i idrottsrörelsens Strategi 2025. 

Studier visar att en fjärdedel av nyanlända barn 
och ungdomar deltar i föreningsidrott. Sju av tio av 
dessa tränar eller tävlar i träningsgrupper eller lag 
som är blandade med aktiva från Sverige och andra 
länder. Av de som inte föreningsidrottar uppger drygt 
hälften att de skulle vilja idrotta i en förening. Men 
endast var tjugonde upplever att de fått en personlig 
fråga att börja idrotta i förening.

Det finns även utanförskap bland svenska med-
borgare med migrationserfarenhet eller utländsk 
bakgrund. Genom idrottsrörelsens nätverk och ge- 
menskap kan personer i utanförskap lotsas in i det 
bredare svenska samhället och den lokala arbets-
marknaden. 

De nya svenskar som på så sätt bygger ett lokalt 
socialt nätverk har fler anledningar att stanna kvar 

Åtgärder
 
Idrottsrörelsen
• Involvera nyanlända, inte minst flickor 

och kvinnor, i utvecklingen av förening-
ens verksamhet. 

Kommun, region, stat
• Samarbete för att hitta goda kommunika-

tioner som underlättar för transport till 
och från idrotten.

• Långsiktighet i integrationssatsningar.

eller återvända till orten. Det finns också flera exempel 
på hur asylsökande och nyanlända vitaliserar både 
föreningsidrotten och näringslivet. 

På flera ställen har idrottsföreningarna fått nya 
medlemmar som varit helt nödvändiga för att kunna 
fortsätta verksamheten när demografin och urbani- 
seringen sätter käppar i hjulet. 

Många familjer eller personer som är nyanlända 
eller lever i utanförskap har svag ekonomi, vilket kan 
försvåra möjligheterna att vara med i föreningens 
verksamhet. Bristen på goda kommunikationer som 
till exempel kollektivtrafik eller begränsade skolskjut- 
sar kan försvåra för idrottsdeltagande bland barn  
och ungdomar. 

Vägar framåt för integration och etablering
Vi har en föreningskultur som skiljer sig från många 
andra delar av världen. Det ideella ledarskapet och det 
i många fall förväntade föräldraengagemanget skapar 
trösklar för att nå barn och ungdomar med utländsk 
bakgrund. 

Vi behöver arbeta på nya sätt för att nå nyanlända 
flickor. Nyanlända pojkar deltar i föreningsidrott i 
dubbelt så hög utsträckning som nyanlända flickor. 

Om vi stärker nyanländas möjligheter att engagera 
sig i samhällsutvecklingen ökar förutsättningarna  
för att fler väljer att bosätta sig permanent på orten.

På orter som har tagit emot många nyanlända 
under kort tid behöver föreningen hitta sätt att arbeta 
för att skapa inkluderande verksamheter.
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i norberg i VäStmanland med cirka 6 000 invånare 
blev den lokala tennisföreningen en väg in i samhället 
för många nyanlända. I samband med att flykting- 
vågen till Sverige nådde sin topp under 2015 började 
Norbergs Tennisklubb skicka ut information om sin 
sommarskola till asylboenden i trakten. 

Uppslutningen blev stor och sommarskolan växte 
till att bli en självklar del av bygden. Plötsligt fylldes 
Norberg av barn och ungdomar som gick runt med 
tennisracket och t-shirts med texten ”Tennisskolan 
Norberg” på. Genom riktade bidrag från kommunen, 
Länsstyrelsen och RF-SISU kunde föreningen dess- 
utom sänka de ekonomiska trösklarna in i idrotten:  
de första åren var både sommarskolan, utrustningen 
och den fortsatta träningen avgiftsfri för deltagarna. 

Norbergs Tennisklubb har också jobbat med att 
utbilda unga ledare och inkludera hela familjer i 
verksamheten. Två av killarna som kom till Norberg 
som flyktingar är idag bosatta i trakten och jobbar 
som tränare i föreningen.

Tennisskolan blev en 
självklar del av Norberg
Norbergs Tennisklubb bjöd in nyanlända till sommarskolan. 
Intresset blev stort och några har stannat i klubben som 
tränare.

Norbergs
Tennisklubb

21
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05
Evenemang  

Nuläge, idrottsrörelsens roll och potential
Tävlingar och idrottsevenemang är en del av idrotts-
rörelsens kärna och livsnerv. Dessa evenemang är allt 
ifrån mindre, lokala och ideella evenemang till stora 
och internationella evenemang. Oavsett storlek kan 
evenemanget bygga gemenskap och stolthet på orten 
och bland de som arbetar med evenemanget.

Möten och evenemang har upplevt en explosiv 
tillväxt de senaste decennierna inom besöksnäringen. 
Inte minst idrottsevenemang, både stora och små, 
anges allt oftare som huvudsaklig reseanledning. 

Idrottsevenemang bidrar till att länka samman 
olika delar av Sverige med varandra. Idrottsrörelsens 
tävlingar och träningsläger har potential att fungera 
som ett kitt mellan olika delar av landet, och inte 
minst mellan stad och landsbygder. 

Men föreningsdrivna evenemang behöver inte  
vara tävlings- eller ens idrottskopplade för att vara 
betydelsefulla. Det kan till exempel vara marknader 
eller festivaler.

Idrottsevenemang i landsbygder kan vara både åskå- 
dar- och deltagarevenemang. Åskådarevenemangen 
har ett samhällsvärde som till stor del bygger på 
åskådarnas upplevelse. Deltagarevenemang har 
förmågan att främja den personliga utvecklingen  
hos deltagare. Båda typerna av evenemang kan  
vara varumärkesbyggande och innebära betydande 
ekonomiska effekter, samt bidra till utveckling  
och intäkter på de platser där de äger rum.

Det är inte enbart den ekonomiska dimensionen  
av evenemang som gör dem viktiga. De har sociala 
dimensioner utifrån faktorer som identitet, nätverk 
och det faktum att de är bra tillfällen att kommunicera 
budskap och samlas kring gemensamma intressen. 

Sverige kan stoltsera med flera stora kända 
evenemang inom flera idrotter, som Vasaloppet, 
Öloppet, Vätternrundan och så vidare. Dessa evene-
mang är så starkt kopplade till en specifik plats att 
symbiosen mellan arrangör och samhälle blir tydlig 
för båda parters framgång. Dels är evenemangen 
viktiga för att stärka lokalsamhällets identitet och 
livskvalitet, dels utgör de en regelbunden och ofta 
betydande ekonomisk injektion. Evenemang spelar 
ofta en viktig roll i byggandet och vidmakthållandet 
av lokala sociala nätverk och affärsnätverk. 

Ungdomar i landsbygder understryker vikten av  
att det finns lokala evenemang för att det ska hända 
roliga saker och för att skapa en positiv bild av orten  
i andras ögon. Ungdomarna är stolta över de lokala 
evenemangen. 

Evenemang, litet eller stort, är en katalysator för 
ett bredare utvecklingsarbete för föreningen. Genom 
planering, genomförande och uppföljning av evene-
mangen väcks både engagemang och frågor om fören- 
ingsverksamhet i ett större perspektiv.
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Vägar framåt för evenemang
Tillsammans med kommunen och regionen kan 
idrotten utveckla arbetsmetoder och modeller för 
att skapa engagemang, stolthet och vi-känsla hos 
medlemmar, volontärer och andra invånare. För 
att driva evenemang krävs ideella resurser som ofta 
omfattar fler än medlemmarna. Att hitta former 
för rekrytering och vård av de ideella krafterna är 
en nyckelfråga framåt.

Kommun och region behöver se kraften av de 
positiva effekterna av evenemang, små som stora,  

och skriva fram det i utvecklingsstrategier och  
avsätta resurser och stöd.

Det behövs stöd för att få föreningar som kämpar 
med sin dagliga verksamhet att lyfta blicken och se 
möjligheterna i ett nytt evenemang.

Vi behöver få fler att kliva in i ledarroller i fören-
ingslivet. Det finns en utmaning på mindre orter där 
en stor del av de unga som tar på sig ett ledaruppdrag 
ofta flyttar till gymnasieskolor och lärosäten på annan 
ort eller där en betydande andel av de vuxna arbetar  
på annan ort som ofta kan kräva veckopendling.

Åtgärder
 
Idrottsrörelsen
• Se såväl stora som små evenemang som en 

katalysator för mer omfattande förenings- 
utveckling i landsbygder.

• Ge kunskap och stöd till föreningar för att 
starta och utveckla evenemang.  

Kommun, region, stat
• Se idrottens och föreningslivets roll för  

destinationsutveckling.
• Säkerställ att evenemang finns med som en 

del i kommunala och regionala utvecklings-
strategier.

• Säkerställ en utbyggnad av bredband och 
kommunikationer.

• Se idrottens roll för destinationsutveckling 
när arbetet med EU:s olika program utveck-
las och används.
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föreningen if polcirkeln finns i byn Juoksengi som ligger 
efter Torne älv 3 mil norr om Övertorneå. Älven är gränsen 
mellan Sverige och Finland. Byn har runt 300 invånare  
och som i många andra inlandskommuners byar är skolan 
nedlagd för ett tiotal år sedan. Invånarna har valt att använda 
den verkligheten som en möjlighet. Skolans gymnastiksal är 
öppen dygnet runt för den som önskar. Det finns ett gym  
som stärker ekonomin och bland annat möjlighet att skjuta 
luftgevär i källaren. Byaföreningen och idrottsföreningen 
samverkar för bybornas bästa – positivt och för kontinuitet.

På ett kreativt sätt nyttjar invånarna att byn ligger vid 
Polcirkeln och nära till Finland. Byaföreningen anordnar  
till exempel tävlingen ”Swim the Arctic Circle”. IF Polcirkeln 
anordnar tillsammans med byaföreningen ”Do it twice”  
som innebär att man firar nyår två gånger, på finsk tid och 
svensk tid. IF Polcirkeln anordnar dessutom skidloppet 
Tornedalsloppet på vårvintern, med start i Svanstein i norr 
och målgång i centralorten Övertorneå, i samarbete med tre 
andra Övertorneåföreningar: Svansteins SK, Kuivakangas SK 
och Övertorneå IF.  

IF Polcirkeln såg 
möjligheter när 
skolan stängdes
I Juoksengi bor 300 personer. Det har inte varit 
något hinder när den lokala föreningen skapat 
flera lyckade evenemang.

IF Polcirkeln
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06
Folkbildning 
och utbildning  

Nuläge, idrottsrörelsens roll och potential
Folkbildning, bildning och utbildning ger kunskap 
och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att 
utvecklas. Även bildning och folkbildning är ett av  
de globala hållbarhetsmålen. Kärnan i folkbildningen 
består av dialogen i det mänskliga mötet, där varje 
deltagare är medskapare. I en tid av blixtsnabba 
förändringar bidrar idrottsrörelsens folkbildning  
med lärmiljöer där alla tillåts växa i ett respektfullt 
samspel människor emellan. 

Det finns en tydlig koppling mellan folkbildning 
och demokrati. Demokrati handlar om att kunna 
påverka processer som påverkar en själv – då måste 
man veta hur. Folkbildningen har en central roll att 
utveckla den kompetensen, vilket är en förutsättning 
för en levande demokrati.

Det finns tydliga skillnader i utbildningsnivå 
mellan landsbygder och stad. Utbildningsnivån på 
landsbygden har också ett tydligt könsmönster där 
kvinnor är högutbildade i högre grad än män. 

För att möta den klyfta som finns i formell utbild-
ning är folkbildningen ett viktigt verktyg. Folkbild-
ningen ger möjlighet att tillsammans med andra öka 
sin kunskap och bildning för personlig utveckling och 
delaktighet i samhället. Kärnan i verksamheten är 

alltid samtalet och mötet mellan människor. Statens 
fyra syften med folkbildningen går hand i hand med 
behoven i landsbygder.

1. Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och 
utveckla demokratin. 

2. Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald 
människor att påverka sin livssituation och skapa 
engagemang att delta i samhällsutvecklingen. 

3. Bidra till att utjämna utbildningsklyftor samt 
höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället. 

4. Bidra till att bredda intresset för delaktigheten  
i kulturlivet.

Idrottsrörelsen är bra på folkbildning i landsbygder. 
Det bedrivs ungefär dubbelt så mycket folkbildnings-
verksamhet räknat per tusen invånare inom idrotts-
föreningar i landsbygder än i städer. Folkbildningen 
är alltså ett etablerat och bra verktyg för att ge bildning 
och utveckling åt individer på landsbygden, men också 
bidra till landsbygdernas utveckling. 

Idrottsrörelsen har god närvaro i landsbygder 
genom många lokalkontor runt om i landet där konsu- 
lenter är nära föreningarna och kan stödja folkbild-
ningsverksamheten.

Vägar framåt mot folkbildning,  
bildning och utbildning
När fler föreningsföreträdare ser kopplingen mellan 
folkbildning och verksamhetsutveckling kommer det 
bli enklare att kombinera individens bildningsresa 
med föreningens utveckling. 

Idrottsrörelsen behöver bli bättre på att engagera 
personer som inte känner sig naturligt välkomna i 
föreningslivets utvecklingsverksamhet och få dem att 
bli och känna sig som medskapare. Särskilt personer 
från socioekonomiskt svaga förhållanden, personer 
med utomeuropeisk bakgrund, personer med funk- 
tionsnedsättning och med ett extra fokus på kvinnor  
i dessa grupper. Folkbildningen kan ge förmåga, för- 
ankring och känsla av att vara viktig för sin orts ut- 
veckling.
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Åtgärder
 
Idrottsrörelsen
• Öka takten i digitaliseringen av utbild-

ningar.  
• Stärka kompetensutvecklingsstöd till 

föreningar för att öka tillgängligheten  
för personer i landsbygder. 

Kommun, region, stat
• Långsiktighet i det ekonomiska stödet  

till idrottsrörelsens folkbildning.
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i fågelåS, utanför hjo vid Vätterns västra strand, bor 850 
personer. Där finns Norra Fågelås IF som under ett par år 
jobbat aktivt för att bli bygdens förening. Norra Fågelås IF 
började med den egna verksamheten i folkbildningens tecken 
genom att arbeta i flera processarbeten i samarbete med 
RF-SISU Västra Götaland. Metoden som föreningen har 
använt kallas ”Att skapa en hållbar förening”. Norra Fågelås 
IF tyckte att för få var engagerade och att det var dags att 
göra något åt situationen. Därmed bjöd de in sina medlem-
mar, med personer från de olika verksamheterna fotboll  
och gymnastik. Vid första tillfället kom drygt 60 personer.  
I och med det fick föreningen möjligheten att kartlägga sin 
förening och vad som krävs för att fylla alla arbetsuppgifter. 

Det fanns en vilja bland medlemmarna att engagera sig. 
Devisen var att så många som möjligt skulle göra så lite som 
möjligt, men med bättre kunskap och engagemang från fler. 
Föreningen gick från att 8 personer gjorde det mesta till att  
i stället engagera 72 personer. Det skapades nya grupper för  
att verksamheten skulle utvecklas. Före detta aktiva ville vara 
med på resan. Lärgrupper för ny kunskap och dialogmöten 
startades och ungdomar bjöds in till en lärgrupp för att skapa 
större delaktighet i ungdomssektionen. En ny ekonomigrupp 
gjorde att det ekonomiska ansvaret inte hängde på enbart en 
kassör. Efter hand som lärgrupperna och olika processarbe-
ten pågått har föreningen på nytt kunnat erbjuda bordtennis 
för sina medlemmar.

Folkbildningen får fler  
att engagera sig i Norra 
Fågelås IF 
Norra Fågelås IF i Hjo tyckte att för få var engagerade  
i föreningen. Med hjälp av RF-SISU Västra Götaland  
skapade de metoder för att gör något åt det.

Norra Fågelås IF
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07
Sysselsättning   

Nuläge, idrottsrörelsens roll och potential
Eftergymnasial utbildning blir allt viktigare i samhäl-
let. Behovet av och efterfrågan på kompetens är stort 
och kommer sannolikt att öka framöver. Kompetens-
försörjningen är en av de största utmaningarna för 
många mindre landsbygdskommuner inom såväl 
offentlig som privat sektor. På vissa platser är detta 
redan i dag i allra högsta grad en reell utmaning 
särskilt vad gäller välfärdstjänster. 

Andelen av befolkningen i arbetsför ålder med efter- 
gymnasial utbildning är lägre i landsbygdskommuner 
jämfört med riket som helhet. Utbildningsnivån på 
landsbygden har också ett tydligt könsmönster där 

kvinnor är högutbildade i högre grad än män. Kvinnor 
tenderar också i högre utsträckning än män att lämna 
landsbygden efter gymnasiet för att utbilda sig på 
annan ort. 

Idrottsrörelsen har potential att nå personer som 
idag står långt från arbetsmarknaden. Erfarenheten 
visar att utbildning och folkbildning inom idrotts- 
rörelsen för ett ideellt engagemang också kan vara  
en väg in i annan mer yrkesförberedande utbildning,  
att läsa in eller upp gymnasiebetygen och i arbete.  
Det kan också vara ett sätt att lära sig svenska språket. 
Utbildning och sysselsättning, framför allt av de som 
står långt ifrån arbetsmarknaden, finns med bland 
FN:s globala hållbarhetsmål. 

Procentuellt sett är fler i landsbygder än i städer 
anställda inom föreningslivet, vilket visar på den 
potential som finns inom ideell sektor.

 
Vägar framåt mot sysselsättning
Insatser för ökad sysselsättning kräver ofta samver-
kan med andra aktörer och emellanåt omfattande 
administrativa insatser då det ofta handlar om 
projektmedel som tillskjuts. Vi behöver hitta enkla 
vägar och gott samarbete så att trösklarna inte upp- 
levs för höga för föreningen som kämpar för att få 
vardagen att gå ihop.
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Åtgärder
 
Idrottsrörelsen
• Stödja landsbygdsföreningens roll  

som arbetsgivare för personer som  
står utanför eller har svag ställning  
på arbetsmarknaden. 

Kommun, region, stat
• Nyttja långsiktiga stödformer, exem- 

pelvis i Europeiska socialfonden, som 
inkluderar civilsamhällets roll i syssel-
sättningspolitiken blir extra viktiga i 
landsbygder.
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Färjestadens GoIF

2015 kom alaa ali albobali till SVerige från Syrien där han 
jobbade som murare. 2017 fick han en praktikplats som vakt-
mästare i föreningen Färjestadens GoIF i Mörbylånga kommun. 
Praktiken övergick till en heltidsanställning i föreningen fram 
till sommaren 2020. På grund av corona minskade föreningens 
intäkter, och det fanns inte möjlighet att låta Alaa Ali Albobali 
vara anställd längre.

Alaa Ali Albobali har efter jobbet i Färjestadens GoIF kunnat 
gå vidare i arbetslivet. Han jobbar idag deltid i en krukverkstad, 
även om han gärna hade fortsatt sin anställning i föreningen  
där han verkligen trivdes.

Han har fyra barn och tre av dem spelar fotboll i Färjestadens 
GoIF. Alaa hjälper nu till som ideell ledare och funktionär i före- 
ningen. Alla i familjen är idag svenska medborgare.

Alaa Ali Albobali 
fick jobb genom  
föreningen
Mörbylånga kommun har 15 000 invånare.  
En av dem är Alaa Ali Albobali, som fick jobb 
genom den lokala föreningen.
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Nuläge, idrottsrörelsens roll och potential
Vi lever i en diversifierad tid där utbudet av underhåll-
ning är individualiserat. Relationer och tillhörighet är 
globaliserat med kommunikationsteknikens utveck-
ling. Känslan av gemenskap och sammanhang kan vi 
hitta på flera sätt idag än tidigare. Men tillhörighet  
till platsen är fortsatt en viktig del.

De flesta av våra elitidrottare som kommer från 
landsbygder berättar med stolthet om deras hembygd 
och uppväxt. Nästan alltid fanns det en ideell ledare 
närvarande, någon som var mycket betydelsefull. 
Detta skapar en stolthet på orten. Att ”vi” har en 
världsmästare, en OS-medaljör eller storstjärna, att 
”vi” kan och att hen ofta lyfter fram hembygden som 
något positivt och viktigt. 

Idrott på elitnivå är en av få saker som fortfarande 
skapar nationell gemenskap. Det är som en lägereld 
som vi kan njuta av, engagera oss i, dela tillsammans 
och som ger stolthet. Det märks i tv-soffan, på fika- 
rasten på arbetsplatsen och inte minst hos de ensam-
ma som får gemenskap via liveidrotten på tv eller på 
läktaren. 

I förhållande till vår storlek är Sverige en fram-
gångsrik idrottsnation – mycket tack vare landsbyg-
der. Mindre städer, landsbygd och till och med gles- 
bygd är överrepresenterade i statistiken avseende att 
fostra elitidrottare på såväl landslagsnivå som aktiva 
som nått yttersta internationell medaljnivå. 

De mindre orternas fördel avseende att fostra 
elitidrottare tillskrivs bland annat anläggningar och 
inte minst tillgängligheten till dessa. Det är förutom 

08
Levande landsbygd 
– elitidrottens  
mylla och nationell 
gemenskap   
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geografisk närhet till hallar och planer ofta mindre 
beläggning i dessa. Det betyder att aktiva kan träna 
ofta och ibland lite längre och lite extra. De kan även 
träna utöver den organiserade träningen – på egen 
hand, med kompisar, med eller utan tränarstöd. 

Utbudet är dock ofta begränsat. Trots det är 
landsbygden en mylla för världselit. Det kan tyckas 
omöjligt. Forskningen visar att många idrotter ställer 
likartade krav på utövaren – fysiologiskt och psykolo-
giskt. De egenskaper en individ besitter är alltså fram- 
gångsfaktorer i ett flertal idrotter och därför styr det 
lokala utbudet i viss mån vilken idrott hen satsar på 
och kanske når elitnivå i. 

Ytterligare en fördel med att växa upp på mindre 
orter är psykosociala värden så som bygdens engage-
mang för den aktuella föreningen eller den specifika 
idrotten, det begränsade urvalet av aktiva som omöj- 
liggör utslagning och toppning, tränar- och ledarska-
pets engagemang och närvaro samt inte minst stödet 
från familj och andra i de aktivas närhet. 

När idrottaren blir äldre flyttar de ofta till andra 
miljöer för att gå i skolan eller för att träna i andra 

grupper eller lag, för att få tillgång till en viss tränare 
eller helt enkelt möta bättre sparring. Men de mindre 
orterna har stor betydelse för de aktivas första kontakt 
med idrottsrörelsen och de aktivas utveckling som 
barn och ungdomar. Ibland genom hela karriären.

Vägar framåt för elitidrottens mylla
För att behålla en mylla för elitidrottare behöver lands- 
bygden behålla och utveckla idrottsanläggningar  
och idrottsmiljöer som gör det möjligt för dem med 
passion och inre driv att idrotta mycket. De aktiva 
behöver utvecklas tillsammans med andra under ett 
gott inkluderande ledarskap som ser alla individer, 
inte minst under tonåren. Men det krävs en kritisk 
massa av medlemmar. Orter med demografiska ut- 
maningar, så som få barn och ungdomar, blir därför 
extra sårbara.

Det behövs ett brett utbud med mer flexibla trä- 
nings- och tävlingsformer så att föreningslivet blir 
livskraftigt och att det finns många idrottskompisar, 
med- och motspelare/idrottare att träna och tävla 
med/mot.

Åtgärder
 
Idrottsrörelsen
• Skapa möjligheter för tränarutveckling  

för de som finns i landsbygder.
• Skapa goda utvecklingsmiljöer genom 

samverkan mellan idrotter i landsbygder.
• Utveckla träning, tester och till och med 

tävling i digitala miljöer som minskar 
behovet av att flytta från landsbygder.

• Stödja idrottslig mångfald i landsbygder, 
exempelvis genom fler idrottsföreningar. 

Kommun, region, stat
• Skapa möjligheter att bo kvar på orten som 

tonåring och därefter.
• Skapa goda utvecklingsmiljöer i landsbygder 

genom att säkerställa goda tränings- och 
tävlingsmiljöer, det vill säga god tillgång till 
idrottsanläggningar och idrottsmiljöer i gott 
skick. 



LANDSBYGDSPROGRAMMET

43

åSarna, den lilla guldbyn med 270 invånare i södra 
delarna av Jämtland, har frambringat mängder av 
guldmedaljer och förstaplatser inom skidor genom 
åren. Många svenskar som följt dramatiska skidtäv-
lingar känner till Åsarna IK. I princip alla i Åsarna  
är på något sätt engagerade i föreningen, och de flesta 
Åsarnabor har en längdåkardräkt i garderoben. 

Medlemmarna hjälper till med det de kan. En del 
lagar mat till träningslägret och några ger tillgång  
till sin mark för skidspår. Andra hjälper till som 
parkeringsvakt på tävlingar. Fjällgymnasiet/skid-
gymnasiet som har sitt hjärta i byn lockar inte bara 
lokala framtida skidstjärnor utan elever från hela 
Sverige. Men föreningen är mån om sin värdegrund, 
utbildning och rörelseförståelse. Träningsgrupper 
sätts till exempel ihop efter formen och inte efter ålder.  

Några av de skidåkare som Åsarna IK fostrat är 
Jens Burman, Ida Ingmarsdotter, Mats Larsson, 
Torgny Mogren, Lars Nelson, Anna Olsson, Johan 
Olsson, Jan Ottosson, Thomas Wassberg, Emma 
Wikén och Lars-Göran Åslund.

Den lilla guldbyn med 
skidåkning i hjärtat
Den som är skidintresserad känner igen namnet Åsarna IK. 
Många av våra största stjärnor på skidor kommer från byn där 
alla är engagerade i föreningen.

Åsarna IK
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Vad menar vi  
med Landsbygd?  
Det finns ett antal olika definitioner som används för 
att beskriva landsbygden. Indelningen anpassas ofta 
utifrån vad som ska studeras. I vissa fall är utgångs-
punkten administrativa gränser som passar för att 
jämföra nyckeltal mellan stad och land. Andra de- 
finitioner är mer funktionella och bättre anpassade 
för att beskriva platsen.  

För att kunna göra vissa jämförelser mellan stad  
och land, såsom idrottens utbredning, använder vi oss 
av den definition som Sveriges kommuner och regioner 
(SKR) tagit fram av kommuntyper där mindre städer 
och landsbygder klassas som en av tre kommuntyper. 
Varje kommun delas in i en kommuntyp som främst 
bygger på kommunens befolkning tillsammans med 
pendlingsmönster till och från kommunen. Stockholm 
och Huddinge klassas som storstadskommuner och 
Mora samt Simrishamn klassas som landsbygdskom-
muner. Denna uppdelning är relativt grov där en kom- 
mun i praktiken kan bestå av både landsbygd och stads- 
kärna. Men uppdelningen ger samtidigt en bra bild av 
skillnaden mellan stad och landsbygd på en aggrege-
rad nivå. 

Kommuntyp Antal kommuner

Stad 154

Landsbygd 136

Men när vi pratar om landsbygden i beskrivande 
termer utgår vi från en mer generell innebörd bortom 
administrativa gränser. Utan att här använda en strikt 
definition utgörs landsbygden av både mindre städer, 
orter och mer glest befolkade områden.   

45



LANDSBYGDSPROGRAMMETRIKSIDROTTSFÖRBUNDET

46



LANDSBYGDSPROGRAMMET

47



LANDSBYGDSPROGRAMMETRIKSIDROTTSFÖRBUNDET

48

Referenslista

Anläggningar för kultur, idrott och fritid 2014, 
https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-
459-5.pdf 
 
Ekonomirapporten, oktober 2019, Om kommunernas 
och regionernas ekonomi https://webbutik.skl.se/
bilder/artiklar/pdf/7585-549-3.pdf?issuusl=ignore 

Idrottens samhällsnytta, Riksidrottsförbundet, 2017 
https://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/
nya-dokument/nya-dokumentbanken/forskning-fou/
idrottens-samhallsnytta/fou2017_1-idrottens-sam-
hallsnytta.pdf 

Är idrott nyttigt? SISU Idrottsböcker, 2012

Ungdomar mår bättre av att träna i idrottsföreningar, 
Karlstad universitet, 2018-11-26 https://www.kau.se/
nyheter/ungdomar-mar-battre-av-att-trana-i-idrotts-
foreningar 

Vilka ska med? Ungas sociala inkludering i Sverige, 
MUCF 2019 

Segregationens konsekvenser för unga – Analys till 
regeringens ungdomspolitik, Delegationen mot 

segregation, 2019 https://www.delmos.se/wp-con-
tent/uploads/2019/12/segregationens_konsekven-
ser_for_unga_tillganglig.pdf

En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – 
för ett Sverige som håller ihop att föreningslivet och 
lokala utvecklingsgrupper ofta bidrar till framtidstro 
och attraktiva livsmiljöer, Regeringens proposition 
2017/18:179 https://www.regeringen.se/4950ea/
contentassets/0ae0beff7ac24e1385d4de30424b-
7d02/171817900webb.pdf 

Nyanlända barns och ungdomars uppfattningar om 
och upplevelser av föreningsidrotten i Sverige. Stefan 
Wagnsson, Christian Augustsson, Konstantin 
Kougioumtzis, Owe Stråhlman och Göran Patriksson, 
Riksidrottsförbundet, FOU-rapport 2019:3 

Riksidrottsförbundets kommunundersökning, 2019, 
https://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/
nya-dokument/nya-dokumentbanken/kommunun-
dersokning/kommunundersokning-2019/rfs-kom-
munundersokning-2019-rapport.pdf 

Allt om föreningsliv och kultur på landsbygden, 
Jordbruksverket, https://www2.jordbruksverket.se/
webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_ovrigt/aol16.pdf 



LANDSBYGDSPROGRAMMET

49



RIKSIDROTTSFÖRBUNDET

Box 11016  •  100 61 Stockholm  •  Tel. 08 699 60 00
riksidrottsforbundet@rf.se  •  rf.se


