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VERKSAMHETSBERÄTTELSE

RIKSIDROTTSFÖRBUNDET

RF

CA 3,2 MILJONER MEDLEMMAR

CA 18 000 FÖRENINGAR

72 SF

RF-SISU
 DISTRIKT

SDF

RF = Riksidrottsförbundet, SF = Specialidrotts- 

förbund, SDF = Specialidrottsdistriktsförbund

Till RF:s uppgifter hör:

• Företräda idrottsrörelsen gentemot politiska 

institutioner och offentliga aktörer.

• Leda det gemensamma utvecklingsarbetet för 

idrotten som folkrörelse och det gemensamma 

intressepolitiska arbetet.

• Samordna och ge SF möjlighet till kunskaps- och 

er farenhetsutbyte.

• Fördela och följa upp statens stöd till idrottsrörelsen.

Uppgift och  
organisation

Innehåll

Riksidrottsförbundet (RF) är idrottsrörelsens samlande 
organisation. I RF ingår 72 specialidrottsförbund (SF). 

RF:s främsta uppgift är att stötta medlemsorgani-
sationerna och företräda idrottsrörelsen i kontakter 
med exempelvis myndigheter, politiker och andra 
organisationer. Vartannat år samlas medlemsorgani-
sationerna på RF-stämman för att utse styrelse och 
besluta om organisationens inriktning. 

En viktig uppgift för RF är strategisk ledning,  ex- 
empelvis när det gäller finansiering, organisations-
former och kommu nikation. I en organisation med 
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över 3 miljoner medlemmar och cirka 19 000 före-
ningar över hela landet är den lokala förankringen 
viktig. Idrottssverige är därför uppdelat i 19 RF-SISU 
distrikt som fungerar som RF:s förlängda arm.

Riksdagen beslutar om de övergripande syftena 
med statsbidraget till idrottsrörelsen, som dock  
själv lägger fast målen för sin verksamhet och metod - 
erna för att nå dem. RF har ett myndighets ansvar  
för att fördela statligt stöd till riksidrotts gymna s ier-
na, specialidrottsförbunden, Sveriges Olympiska 
 Kommitté (SOK) och lokala idrottsföreningar.
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ORDFÖRANDE BJÖRN ERIKSSON

Idrottsrörel- 
sens samman-
hållning är vår 
styrka 

Jag börjar med en välkänd fråga från ett lika väl- 
känt tv-program. Vart är vi på väg? Med en titt i 

backspegeln på 2021 är det som kommer först i tanken 
hårt arbete. Det andra året av pandemi, restriktioner 
och begränsningar av idrottsrörelsens möjligheter 
har återigen satt oss alla på prov. Men lika mångfacet-
terad som idrottsrörelsen är lika olika har också på- 
verkan av pandemin varit för olika idrotter och olika 
åldrar. Självklart har det inneburit djupa revor i idrotts- 
rörelsen. Men jag vill inte ens tänka på hur det kunde 
ha sett ut om inte alla fantastiska ideella ledare runt 
om i Sverige gjort allt de kunnat för att hålla kvar 
intresse och stötta de aktiva under denna svåra tid. 

Mycket av arbetet har fokuserats på förutsättningar, 
behov av kompensation och återstart samt att lyssna 
på medlemsförbundens behov av stöd. Processerna 
med ansökningar och fördelningar av stöd har inne - 
burit helt förändrade arbetsuppgifter för många i en 
tid där vi önskat att idrottsrörelsens gemensamma 
fokus fortsatt fått vara på Strategi 2025 och det utveck- 
lingsarbete vi tillsammans startat. 

Riksidrottsförbundet har fört en nära dialog med 
Regeringen, Folkhälsomyndigheten och Polismyndig- 
heten om åtgärder som bör genomföras, för att förklara 
vad dessa innebär för idrottsrörelsen. Dialogerna har 
också handlat om vad idrottsrörelsen själv kan ta an - 
svar över för att så mycket av ordinarie verksamhet 
som möjligt ska kunna genomföras. 

Trots pandemin har förändringsarbetet fortsatt. 
Medlemsförbund och föreningar flyttar fram posi- 
tio nerna när det gäller jämställdhet, inkludering,  
nya former av idrottsaktiviteter och satsningar för  
att  rekrytera, återrekrytera och behålla barn och 
ungdomar. Det gäller även att samla och inspirera  

de som är 65+ att hitta sin idrott för att må bra hela 
livet. Och trots kris under 2021 har förbund och före- 
ningar också börjat med insatser för att återstarta och 
åter rekrytera medlemmar. Vikten av idrott för att må 
bra och vara en del av ett positivt sammanhang, oav- 
sett ålder och ambitionsnivå, har under 2021 blivit 
extra tydlig. 

I ett nytt idrottsövergripande elitidrottsprogram 
ska Riksidrottsförbundet, Sveriges Olympiska kom- 
mitté och Parasport Sverige samordna elitidrottsstöd 
för att vända en negativ trend för svensk elitidrott. 
Programmet innehåller mål för ökat stöd, samverkan 
för att stärka satsning på idrott och utbildning (dubbla 
karriärer) och elitidrottsnära forskning tillsammans 
med tränar- och utbildningsinsatser. 

Bakom oss har vi också ett Riksidrottsmöte som 
denna gång genomfördes digitalt. En utmaning men 
med ett genomförande näst intill perfektion – även  
om jag och säkert många med mig saknade möjlighe-
ten att ses på plats och att prata och umgås i pauserna.  
Vi välkomnar två nya medlemsförbund till idrotts- 
familjen, Svenska Islandshästförbundet och Svenska 
Padelförbundet. 

Det är en spännande tid där frågor stöts och blöts. 
Med revorna kvar efter pandemin är vi också i ett 
skede i ett stort förändringsarbete – Strategi 2025 –  
i en fas där det är naturligt att vi kan känna tvivel, 
känna att de steg vi tillsammans behöver ta för en 
fortsatt framtida stark idrottsrörelse är svåra. En 
levande idrottsrörelse i den fantastiska storlek och 
med de olikheter bland medlemmarna som vi har  
idag måste våga lyfta på stenar, ta diskussionerna 
– men också klara av att lägga undan skiljaktigheter  
när idrottsrörelsen tillsammans i demokratins  
anda sagt sitt och när ärenden avgjorts.  

Vår styrka bygger på att vi av omvärlden uppfattas 
som en sammanhållen folkrörelse. Där såväl stora 
som små förbund kan samsas och ge tyngd åt idrottens 
önskemål. 

Så vart är vi på väg? Med mer råg i ryggen och 
stärkta av utmaningar som vi tillsammans klarar av 
ska vi också orka fortsätta återstarta under komman-
de år och ta steg mot en starkare och bättre idrotts-
rörelse som både når fler och vinner fler medaljer. 

RIKSIDROTTSFÖRBUNDET

2021 präglades av hårt arbete där ideella 
ledare runt om i Sverige gjort allt för att 
stötta de aktiva. Mycket arbete fokuserades 
på förutsättningar och behov av kompensa-
tion. Trots pandemin har förändringsarbe-
tet fortsatt och framför oss ligger ett stort 
jobb med återstart för att få tillbaka med-
lemmar som slutat under coronapandemin.
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GENERALSEKRETERARE STEFAN BERGH

Det blev ett 
 annorlunda år 
med stora för-
ändringar 
Ännu ett annorlunda år ligger bakom  
oss. Mycket fick ställas in och ställas om. 
Men idrottsrörelsen kavlade återigen upp 
ärmar na och visade att det går att hitta 
lösningar när det inte går som planerat.  
Ett händelserikt RIM genomfördes på ett 
lyckat sätt, även om det den här gången 
blev helt digitalt.

2021 blev ett mycket händelserikt år för oss 
alla. Pandemins effekter påverkade  

i princip hela idrottsrörelsen. De flesta förbund och 
föreningar tappade i aktiviteter, evenemang och eko- 
nomi, då restriktioner gav tuffa utmaningar. Trots det 
har en stor del av idrotten ändå kunnat hålla i gång. 
Jag är full av beundran över alla ledare som har kavlat 
upp ärmarna och visat att vi hittar lösningar när för- 
utsättningarna förändras.

RF tillsammans med våra 19 distrikt hade under 
året otaliga samtal och möten med myndigheter, 
läns styrelser och kommuner. Vår uppgift var att dela 
vår kunskap om idrott så att råd och restriktioner 
skulle bli så träffsäkra som möjligt, utan att begränsa 
träning och tävling mer än nödvändigt. För att lyckas 
med det har vi också haft en lång rad digitala möten, 
stora som små, med SF och distrikt. Stort tack för 
samarbetet.

RF fortsatte under året arbetet med att fördela 
kompensationsstöd till förbund och föreningar. Under 
hösten, då många av oss trodde att vi såg början på 
pandemins slut, fick vi också möjlighet att fördela 
återstartsstöd. Tyvärr avslutades året med att nya 
restriktioner infördes, vilka framförallt berörde 
 större tävlingar och cuper. 

Coronapandemin gav naturligtvis också konse-
kvenser för RF:s egen verksamhet. SM-veckorna 
ställdes in och vi såg kraftigt minskad beläggning  
i hotell- och konferensverksamheten på Bosön.

Riksidrottsmötet anordnades digitalt den sista 
helgen i maj. En reviderad strategisk plan beslutades 
och RF fick ett tydliggjort uppdrag. Stämman fattade 
också beslut om att förstärka SF-stödet med 100 mkr 
genom en successiv ökning mellan 2022 och 2025. 

Andra beslut som fattades på RIM var en strategi för 
elitidrottsutveckling 2030 och att kompetens stödet 
kring idrott för personer med funktionsnedsätt- 
ning ska flyttas från Parasportförbundet till RF och 
RF-SISU distrikten. Stämman beslutade också om en 
översyn av RF-SISU:s distriktsstruktur. Det arbetet 
startades omedelbart efter stämman. Kartläggnings-
fasen är genomförd och ett analysarbete pågår. Jag 
tycker att vi har ett gott samspel med förtroendevalda 
i SF och distriktsstyrelser i denna process. 

RF-stämman beslutade också att införa en regel 
som innebär att inget förbund ska kunna erhålla mer 
än tio procent av ett totalt stöd. Detta beslut överklag- 
ades av Svenska Fotbollförbundet som ifrågasatte om 
stämman kan fatta ett sådant beslut. En skiljedoms-
process pågår för närvarande.

Vi har under året också genomfört en omfattande 
omställningsprocess på RF:s kansli, framförallt som 
en följd av stämmobeslutet om att öka SF-stödet. 
Under 2022 och 2023 kommer totalt 60 mkr överföras 
till SF. De beslutade förändringarna för att klara det 
förstärkta SF-stödet omfattar bland annat minskade 
personal- och verksamhetskostnader, omfördelning 
av stöd och en förändring av inriktningen på den 
digitala verksamheten.

Jag vill avsluta med ett riktigt stort tack till med- 
arbetare, förtroendevalda, SF-företrädare och andra 
samarbetspartners. Det har varit ett annorlunda år 
med stora förändringar som vi kämpat med att till- 
sammans hantera.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE



Idrott för alla  
– hela livet
Inom idrottsrörelsen pågår ett omfattande förändringsarbete: 
Strategi 2025. 2015 beslutade idrottsrörelsen gemensamt om 
nya mål och 2017 tillkom de utvecklingsresor som ska hjälpa 
oss nå dem. Det stora målet med resorna är att alla som vill ska 
kunna idrotta hela livet i föreningar med fokus på glädje och 
utveckling. Även om utmaningarna är många har engage-
manget och förändringsviljan varit stor. Idrottsrörelsen har 
tagit sina första steg mot 2025. På vissa områden går det redan 
att skönja en positiv trend, men rörelsen har fortfarande ett 
stort och viktigt arbete framför sig.

ÖVERGRIPANDE MÅL



Idrottsrörelsens 
mål 2025 
Målen mot 2025 ska hjälpa idrottsrörelsen 
att tillsammans prioritera verksamheten  
i riktning mot visionen, ”Svensk idrott – 
världens bästa”. Målen är fyra stycken:

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.  

Målen bygger på varandra. För att nå målet om livs- 
lång idrott i förening, behöver svensk idrott stärka 
arbetet med värdegrunden och vidareutveckla före - 
ningsidrotten genom att sätta fokus på engagemang  
och medlemskap. Sammantaget kommer det att göra 
Sverige starkare. De tvååriga verksamhetsinriktning-
arna utgår från den strategiska planen och målen 2025.



Covid-19 och 
idrottsrörelsen

KAPITEL 1

På grund av coronapandemin tvingades RF precis som hela samhället 
ställa om. Fokus har legat på att ge stöd till medlemmarna. Samtidigt 
har RF varit idrottsrörelsens röst gentemot politik och myndigheter, 
där det har handlat om att visa hur hårt pandemin har slagit mot 
föreningsidrotten.



Effekter på idrottsrörelsen  
och idrottsrörelsens återstart
Fortsatta restriktioner på grund av coronapandemin 
har drabbat idrottsrörelsen både ekonomiskt och 
idrottsmässigt och kommer att kräva arbete med 
åter start och utveckling de närmaste åren. Statistik i 
form av verksamhetssiffror för exempelvis LOK-stöd, 
san ktionerade tävlingar och från enkäter till idrotts-
föreningar och intervjuer med samtliga specialidrotts-
förbund (SF) vittnar om kraftiga negativa effekter. 
Specialidrottsförbunden lyfter särskilt fram svårig-
heten att behålla ungdomar och unga vuxna, vilka 
studerat på distans och varken fått träna eller tävla 
som vanligt. Svårigheten gäller även äldre och per - 
soner i riskgrupp. Det syns extra tydligt för personer 
med funktionsnedsättning där minskningen har varit 
dramatisk. Nästan alla föreningar upplever att de på- 
verkats negativt på något sätt och majoriteten anger 
att det påverkat föreningen stort. Påverkan är likartad 
över hela Sverige och för såväl städer som landsbygder. 

Två omgångar återstartsstöd har fördelats under 
året. Den övergripande ambitionen med stödet är att 
åter locka barn, ungdomar och vuxna till idrotten och 
ge goda förutsättningar för idrotten i strävan att nå 
målen i Strategi 2025 när coronapandemin väl klingat 
av. 71 SF har godkända återstartsplaner, har erhållit 
utbetalning och har startat sitt arbete.  

Riksidrottsstyrelsen (RS) fattade beslut om fem 
olika delar för det fortsatta arbetet. Dessa är: 
• Förstärkt stöd till SF i återstartsplaner.
• Stöd till idrott för personer med funktions- 

nedsättning. 
• Stärkt stöd till utsatta föreningar. 
• Stärkt stöd till SF:s elitverksamhet. 
• Centrala insatser.  

Ekonomiskt stöd under coronapandemin
2020 erhöll Riksidrottsförbundet (RF) 1,5 miljarder  
i ökat anslag för att hantera de ekonomiska effekterna 
av coronapandemin. Delar av stödet fördelades under 
början av 2021 eftersom det avsåg ansökningar för den 
senare hälften av 2020. I mars 2021 beslutade RS att  
ge samtliga som sökt och tilldelats stöd under 2020  
en kompletterande utbetalning för att kompensera 
både föreningar och förbund ytterligare. Samman- 
lagt innebar beslutet att varje förening och förbund  
i genomsnitt kompenserades med 50–55 % av den 
framräknade förlusten.

Eftersom restriktioner fortsatt gälla i olika om- 
fattning under 2021 har RF erhållit mer stöd under 
2021 (1,955 miljarder ) för att hantera ekonomiska 
konsekvenser och för att ge idrotten en möjlighet till 
återstart. Cirka 1 miljard har fördelats för perioden  
1 januari – 28 september med i princip samma regel- 

verk och fördelningsprinciper som 2020 års kompen-
sationsstöd. Då regeringens ambitioner med stödet 
varit snarlikt har även RS valt att behålla de grund- 
läggande principerna och enbart förändra vissa detalj- 
er för att vara mer pricksäkra. Ungefär 5 000 IF (ej 
unika) och ett 30-tal SF inklusive SDF har tagit del av 
resurserna under 2021. 

Nya restriktioner under den senare delen av 2021 
innebär att RF kommer att genomföra ytterligare en 
ansökningsomgång för 2021 under januari och feb- 
ruari 2022. I snitt har stödet till varje förening täckt 
ungefär 50 % av det sökta beloppet. Värst ekonomiskt 
drabbade har föreningar och förbund med omfattande 
evenemangs- och serieverksamhet i förhållande till 
sin omsättning varit och till dem har huvuddelen av 
stödet fördelats. Även föreningar med höga fasta kost- 
nader för till exempel egna anläggningar har haft  
det kämpigt.

RF har också påbörjat ett återstartsarbete. RS har 
vid två tillfällen beslutat om ekonomiskt stöd till SF 
(sammanlagt 470 mkr) där alla SF erhållit stöd baserat 
på omfattningen av SF:s verksamhet och deras bedömda 
verksamhetsförluster. SF arbetar utifrån återstarts- 
planer där respektive SF har markerat sina specifika 
utmaningar. 

RS har i december fördelat ekonomiskt stöd (50 mkr) 
till RF-SISU distrikt för att arbeta med de föreningar 
som drabbats av störst verksamhetsförluster samt 
stötta föreningar med anläggningsstöd för idrott för 
personer med funktionsnedsättning (10 mkr). 35 SF 
har också erhållit stöd (40 mkr) för att arbeta med 
återstart av verksamhet för personer med funktions-
nedsättning samt stöd (30 mkr) för elitidrottsverksam-
het. Flera SF har haft svårt att genomföra verk sam het 
för de landslagsaktuella strax under den yppersta 
eliten och har drabbats av merkostnader för landslags-
verksamhet eftersom internationella tävl ingar ställt 
stora krav på säkerhetsåtgärder.

Insatser för att klara en kris 
RF bildade 2020 en särskild arbetsgrupp för stöd  
och rådgivning och inrättade en egen mailadress för 
att skapa en ingång till RF: corona@rfsisu.se. Denna 
arbetsgrupp och mailadress har varit fortsatt aktiva 
under 2021. Flertalet informationsmöten har hållits 
med SF under året med fokus på restriktioner och 
ekonomiskt stöd.

RF genomförde påverkansarbete genom att få 
regeringen att ge både kompensationsstöd och åter- 
startsstöd och förde en kontinuerlig dialog för att  
få så träffsäkra restriktioner som möjligt.

RF-SISU distrikten fortsatte sin dialog med kom- 
muner och regioner för att skapa så bra förutsättningar 
som möjligt för idrotten på lokal nivå.

STYRELSENS BERÄTTELSE
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Riksidrottsmötet

KAPITEL 2

Riksidrottsmötet (RIM) är ett gemensamt årsmöte för medlemsför- 
bunden i Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna. Under  
mötet hålls organisationernas stämmor som beslutar i viktiga fram- 
tidsfrågor för idrottsrörelsen.  
 RIM ägde rum den 28–30 maj 2021. Med anledning av rådande 
restriktioner genomfördes årets RIM helt digitalt via Easymeet Online. 



Reviderat uppdrag  
Åtta motioner till RF- och SISU-stämman 2019 rörde 
frågor om uppdrag, arbetssätt och samverkan mellan 
RF/SISU och SF/IF. Under RIM 2021 röstades RS för - 
slag för nytt nationellt uppdrag för RF igenom. 

Utgångspunkter för RF:s uppdrag är att SF leder 
och utvecklar sin idrott och sina föreningar. Samhälls- 
nytta skapas genom verksamhet i föreningar och 
förbund. 

RF utför uppgifter där den största samlade effek - 
ten uppnås om det är RF som utför arbetet. Idrotts-
rörelsens behov är styrande för RF:s uppdrag. RF 
värnar idrottsrörelsens självständighet gentemot stat, 
kommun och andra offentliga aktörer och accepterar 
och nyttjar offentliga medel för verksamhet som går  
i linje med idrottens verksamhetsidé, utvecklar idrot- 
ten och genomförs i SF och föreningar. Administra-
tionen ska vara enkel och underlätta för SF och IF. 

RF ska stödja, företräda, leda och samordna idrotts- 
rörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som 
internationellt. RF-SISU distrikt har motsvarande 
uppdrag som RF på regional och lokal nivå. 

SF ansvarar för sin specialidrotts utveckling och 
för sina föreningars utveckling. 

Nya medlemsförbund
Inför Riksidrottsmötet hade åtta medlemsansök- 
nin gar inkommit till Riksidrottsförbundet och tre 
ansökningar till SISU Idrottsutbildarna. Nya med - 
lemsförbund, SF, i Riksidrottsförbundet blev Svenska 
Padelförbundet och Svenska Islandshästförbundet.

Friskis & Svettis, Svenska E-sportförbundet, 
E-sportförbundet SESF, Svenska förbundet för 
Funktionell Fitness, Svenska Jiujitsuförbundet, 
Svenska Bridgeförbundet och Sveriges Schackför-
bund (som endast sökt medlemskap i SISU Idrotts- 
utbildarna) fick avslag på sina ansökningar.

Anledningarna till avslag är olika för ansökning- 
arna. Bland annat handlar det om storlekskriterier 
och att idrotten är närbesläktad med en idrott som  
är organiserad i medlemsförbund.

Riksidrottsförbundet hade efter RIM totalt  
72 medlemsförbund.

Översyn av distriktsstrukturen
RF- respektive SISU-stämman 2021 beslutade att upp  - 
dra till Riksidrottsstyrelsen (RS) och Förbundsstyrel-
sen (FS) att genomföra en översyn av RF-SISU:s dis - 
triktsstruktur. Utifrån stämmans beslut tillsatte RS 
och FS denna översyn vid sitt möte i september 2021 
med syftet att identifiera möjliga åtgärder för att effek - 
tivisera RF-SISU:s distriktsstruktur med en stärkt 
lokal närvaro för att optimera idrottsrörelsens stöd till 
och förutsättningarna för idrottsföreningarna. Över - 
synen färdigställde datainsamlingen till årsskiftet 
2021–2022. Under 2022 kommer analys, slutsatser  
och förslag arbetas fram till Riksidrottsforum 2022.  

Datainsamlingen visar vid en första anblick att 
RF-SISU distrikten gör ett omfattande arbete med 
anslag från framför allt stat, region och kommun.  
Men också att skillnaderna mellan RF-SISU distrik-
ten är stora i flera avseenden, som till exempel eko- 
nomiska förutsättningar och arbetssätt. Det finns 
områden att analysera för att effektivisera verksam-
heten och öka den lokala närvaron.

Elitidrott 2030
RF-stämman 2021 beslutade att ställa sig bakom ett 
nytt, idrottsövergripande, elitidrottsprogram kallat 
”Elitidrott 2030”. Då den första punkten av program-
mets åtta steg handlar om behovet av nya resurser, 
samtidigt som genomförande av följande sju punkter 
kräver en större ekonomisk satsning, kommer den 
första inriktningen för arbetet nu vara att kraftigt öka 
resurserna. En styrgrupp har bildats med företrädare 
bestående av förtroendevalda ur de tre stödorganisa-
tionerna. Till denna har också skapats en projektgrupp 
där organisationerna avsätter personella resurser till 
arbetet, som leds av RF:s tidigare elitidrottschef.

Elitidrott 2030 består av följande åtta steg:
• Nya resurser till förbund och landslag för att ge- 

nom f  öra och/eller utveckla önskad internationell 
verksamhet och specifikt stötta aktiva från junior 
till senior, skapa ett utökat internationellt tävlande, 
fler gemensamma läger samt deltagande på flera 
världscuptävlingar.

• En stärkt långsiktig och strategisk ledningsfunktion 
i SF som jobbar med utvecklingsfrågor bortom nästa 
mästerskap samt tillser att rätt kompetens säkras  
för det mera operativa ledningsarbetet i landslagen.

• En förbättrad social situation för internationella 
elitidrottare, där en målinriktad satsning kan göras 
med bättre privatekonomi, bättre uppföljning av 
hälsan inklusive stöd från specialister inom idrotts- 
medicin och idrottsvetenskap, och därmed i större 
trygghet.

• En starkare koppling till idrottsforskning som är 
tillräckligt bra, verksamhetsnära och användbar för 
elitidrotten. Detta ska i sin tur skapa kvalificerat 
kompetensstöd till tränare och andra ledare på flera 
områden.

• Ett förstärkt och utvecklat tränar- och ledarutveck-
lingsprogram som bygger på verksamhetsnära 
elitidrottsforskning.

• Adekvata och förstärkta utvecklingsmiljöer för 
aktivas träning och matchning, i kombination med 
utbildningsmöjligheter (med möjligheten att 
genomföra en dubbel karriär) på både gymnasial 
och eftergymnasial nivå.

• Kompetenta och närvarande tränare för unga aktiva 
i den mest kritiska utvecklingsfasen efter gymnasiet 
då kraftfull progression av träning/satsning är nöd- 
vändig och kritiska livsval behöver göras.
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• Ett ”centralt” stödsystem för utveckling av indivi-
der och lag, med en satsning mot världstoppen som 
är synkroniserat och ger tillräckligt stöd för flera 
idrotter/aktiva.

Kompetensstöd för personer  
med funktionsnedsättning.
Riksidrottsmötet 2021 beslutade att erbjuda förbund 
och föreningar ett kompetensstöd inom parasport. 
Riksidrottsförbundet samverkar med Parasport- 
förbundet för en stegvis övergång av stödfunktionen 
till Riksidrottsförbundet. 

Inom ramen för kompetensstödet till SF ska erbjudas:
• Ekonomiskt stöd. I detta arbete bör RF samverka 

med de idrottsförbund som organiserar idrott för 
personer med funktionsnedsättning.

• Pedagogiska metoder och utbildningsmaterial för 
folkbildnings- och utbildningsverksamhet som 
inkluderar frågor som rör idrott för personer med 
funktionsnedsättning.

• Genom samverkan med ett eller flera Riksidrotts- 
universitet erbjuda utbildning inom träningslära  
för parasport på grundläggande akademisk nivå.

• Hjälp med benämningar, begrepp och definitioner 
som kan underlätta och minska oron för att ”göra 
eller säga fel”.

• Nationellt intressepolitiskt påverkansarbete 
gällande ekonomiskt stöd till idrott för personer 

med funktionsnedsättning samt gällande tillgäng-
lighetsfrågor och utrustningsfrågor som är speci - 
fika för målgrupperna.

• Skapa och erbjuda nätverk för samverkan och 
utbyte.

• Idrottsövergripande kunskapsstöd gällande idrott 
för personer med funktionsnedsättning inom 
klassificering, samt inom elitidrottsstödets 
kompetensområden idrottsfysiologi, idrottsmedi-
cin och idrottspsykologi. 

Till idrottsföreningar gällande idrott för personer med 
funktionsnedsättning (paraidrott) ska följande innehåll 
erbjudas:
• Föreningsutveckling styrelse och eventuella kom- 

mittéer – ett uppdrag som generellt ligger på RF- 
SISU distriktet men som i frågor om idrott för per- 
soner med funktionsnedsättning kan kompletteras 
med deltagande av berört specialidrottsdistrikts- 
förbund.

• Stöd och hjälp i kontakter med kommuner gällande 
transport, assistens och liknande frågor.

• Stöd och hjälp att starta upp verksamhet för per- 
soner med funktionsnedsättning, steg för steg.

• Stöd i frågor avseende rekrytering samt att behålla 
idrottare och de särskilda förutsättningar som 
råder för idrottare med funktionsnedsättning.

• Ekonomiskt stöd till utrustning för parasport.

10

RIKSIDROTTSFÖRBUNDET



11

STYRELSENS BERÄTTELSE



Utvecklingsresor  
för att nå målen

KAPITEL 3

På Riksidrottsmötet i maj 2017 beslutade stämman om fem 
utvecklingsresor som idrotten måste fokusera på för att nå 
målen för Strategi 2025. De kallas utvecklingsresor eftersom  
de är en långsiktig strävan mot de övergripande målen 2025. 
Idrottsrörelsen gör en gemensam resa där RF leder, stödjer  
och företräder idrottsrörelsen, medan SISU Idrottsutbildarna 
bildar och utbildar i riktning mot målen.
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En ny syn på  
träning och  
tävling
2025 är målet att alla får plats att idrotta i 
idrottsrörelsen utifrån sina villkor oavsett 
ambition, ålder, kön, prestationsnivå eller 
andra förutsättningar. Träning och tävling 
utformas så att utövaren mår bra, har roligt 
och utvecklas under hela livet. Ledarskapet 
fokuserar på glädje och prestation snarare 
än på resultat. Utveckling av rörelseförstå-
else gör att fler får fysiska förutsättningar 
att idrotta mer. Det ger fler utövare totalt 
sett och även fler internationella medaljer.

Idrottens dag
Fredagen den 24 september 2021 arrangerade RF till- 
sammans med RF-SISU distrikt för femte året i rad 
”Idrottens dag” runt om i landet. För andra gången 
var projektet ”Rörelsesatsning i skolan” en del av 
”Idrottens dag” för att belysa alla barns rätt till rörelse 
och idrott.

De publika evenemangen fick ställas in på grund  
av coronapandemin, men genom engagemang i cirka 
385 skolor nåddes cirka 76 885 barn i 131 kommuner 
utspridda i hela Sverige. Totalt var 51 SF representerade 
i prova på-aktiviteterna genom 405 lokala idrotts- 
före ningar.

I och med samverkan med ”Rörelsesatsning i 
skolan” ligger fokus på de minst aktiva barnen som 
under ”Idrottens dag” fått möjlighet att delta i minst 
120 minuters fysisk aktivitet. ”Idrottens dag” hjälper 
till att visa hur det går att uppmuntra till lek och rör- 
else, höja kunskapen om barns idrottande, visa alla 
positiva effekter det för med sig på både skolresultat 
och hälsa samt bygga broar mellan skolan, barnen  
och idrottsrörelsen. 

 ”Idrottens dag” är en del av ”European School Sports 
Day” som genomförs tillsammans med skolbarn i hela 
Europa och finansieras via EU:s satsning ”European 
Week of Sport” med budskapet #BEACTIVE.

Stöd till medlemsförbund 
I arbetet för att nå den gemensamma målbilden om  
en idrottsrörelse där alla, oavsett förutsättningar, ska 
ha tillgång till utvecklande idrottsmiljöer är en viktig 
del att utmana såväl tidigare som nuvarande sätt att 
idrotta. Under året har RF:s senaste rapport om ung- 
domsgenerationens attityder och beteendemönster 
(Ungdomsbarometern) fått vägleda många samtal  
om idrottens utmaningar, och även gett upphov till 
samtal om möjliga lösningar: Vad innebär det för oss 
att dagens unga har andra värderingar än tidigare 
generationer, och vad kan vi lära utifrån hur de väljer  
att idrotta? 

RF:s roll i arbetet med nya former av träning och 
tävling har under året i första hand handlat om att 
genom aktuell forskning på området bidra med kom  - 
petenshöjning och nya perspektiv samt att erbjuda SF 
mötesplatser med möjlighet att utbyta erfarenheter 
och att främja samarbete mellan förbund. RF har 
också fortsatt arbetet med att se över såväl ekonom-
iska stöd som kompetensstöd till SF för att säkerställa 
att stödet både möter SF:s behov och stärker föränd-
ringsarbetet mot en ny syn på träning och tävling.  

Riktlinjer för barn- och ungdomsidrott
Ett omfattande revideringsarbete av styrdokumentet 
”RF:s anvisningar för barn- och ungdomsidrott” har 
fått sitt avslut under 2021. Dokumentet har bytt namn 
till ”RF:s riktlinjer för barn- och ungdomsidrott”  
och är en vägledning vid tillämpning av 1 kap 1 § RF:s 
stadgar, vilka beskriver idrottsrörelsens gemensam-
ma verksamhetsidé, vision och värdegrund. I RF:s 
stadgar står det bland annat att idrotten följer FN:s 
konvention om barnets rättigheter (barnkonventio-
nen). Riktlinjerna ska alltså läsas som RF:s sätt att 
beakta barnkonventionen i den praktiska idrotts-
tillämpningen. Dokumentet riktar sig i första hand  
till SF och syftar till att utgöra ett stöd för SF:s utveck-
lingsarbete men kan även fungera som underlag för 
föreningars diskussioner gällande den verksamhet 
som föreningen vill bedriva.

Rörelsesatsning i skolan
Med regeringsuppdraget ”Rörelsesatsning i skolan” 
vill RF få barn att röra sig mer, må bättre och lyckas 
bättre i skolan. Syftet är att ge de minst aktiva barnen 
förutsättningar för rörelse och skapa samverkan mel- 
lan skolan och det lokala föreningslivet långsiktigt.

Coronapandemin har ökat intresset och kunska-
pen för behovet av rörelse, men samtidigt försvårat 



delar av arbetet med satsningen. Framför allt samver-
kan med föreningslivet, som många gånger har fått 
sätta sin verksamhet på paus och fokusera på överlev-
nad snarare än utveckling.

Under 2021 har RF sammanställt en redovisning  
av verksamheten hittills samt utvärdering i rapporten 
”Rörelsesatsning i skolan 2018–2020”. Rapporten 
visar att utbildning av personal och ledare ses som 
viktigt för att aktiviteter leds med ett sätt som är 
inkluderande och med rörelseglädje i fokus. Under 
året har RF tillsammans med SISU Idrottsutbildarna 
tagit fram två utbildningar, en för skolpersonal och en 
för föreningsledare som ska leda verksamhet i skola.

”SF projektstöd skolsamverkan” är ett projekt inom 
satsningen där 30 olika SF ansökt och fått stöd för att 
ta fram digitalt material och startpaket som samlas  
på en gemensam webbsida. Syftet är att hjälpa SF att 
utveckla material som inspirerar, ökar rörelseförstå-
elsen och enkelt kan användas inom ramen för skolan 
och i föreningsidrotten. Materialet som finns på 
www.rf.se kan användas av skolpersonal, förenings- 
ledare och andra intresserade. 

Som en förlängning av detta stöd har ett samar- 
bete med möten och erfarenhetsutbyte SF emellan 
och mellan SF och RF-SISU distrikten påbörjats.  
IF kommer ta del av materialet för att utveckla sin 
verksamhet och samverkan med skola. 

”Rörelsesatsning i skolan” har under året samman-
ställt den kunskap och det stöd som legat till grund  
för RF-SISU distriktens arbete gentemot skolor och 
IF som landar på utbildningswebbplats. Syftet är att 
bidra med stöd och kunskap för att skolan ska kunna 
arbeta långsiktigt för rörelse tillsammans med idrotts- 
föreningar under och i anslutning till skoldagen. Webb- 
platsen riktar sig till skola, vårdnadshavare och idrotts- 
föreningar.

Fakta
Drygt 1 000 skolor i 214 kommuner fanns med i nät - 
verket för "Rörelsesatsning i skolan" under 2021. Av 
dessa gavs det anpassat stöd genom överenskommel-
ser till cirka 750 skolor. Skolorna samverkade på olika 
sätt med cirka 500 idrottsföreningar inom ramen för 
satsningen, där över 60 olika idrotter (SF) omfattades.
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Den moderna 
föreningen  
engagerar
2025 är målet att idrottsrörelsen tar vara 
på människors engagemang och inspirerar 
till delaktighet. Medlemskapet är moder-
niserat. Det är enkelt och välkomnande att 
engagera sig oavsett bakgrund, ålder, kön 
eller andra förutsättningar. Människor vill 
engagera sig och är stolta över att vara en 
del av sin förening och av idrottsrörelsen. 
Föreningen har antagit nya former där 
grunden är människors vilja att vara med 
och bidra i föreningen.

Engagemang, medlemskap  
och demokratiska processer
2021 är det 100 år sedan både kvinnor och män för 
första gången fick rösta i Sverige. Regeringen genom- 
förde därför under 2020–2021 den nationella kraft- 
samlingen "Demokratin 100 år – samling för en stark 
demokrati" för att säkerställa en levande och uthållig 
demokrati för framtiden.

RF har inom satsningen fått medel för att öka kun - 
skapen om idrottens demokratiska grunder och för  
att utveckla formerna för att inkludera barn och unga 
i föreningars beslutsprocesser. Under året har RF där- 
för gett i uppdrag till Stockholms universitet och 
forsk aren Andreas Linderyd att genomföra en studie 
för att undersöka hur barn och unga inkluderas i före - 
ningars beslutsprocesser i relation till förenings verk- 
samheten och det egna idrottsutövandet. Studien 
fokuserar särskilt på barn och unga i områden med 
socioekonomiska utmaningar. Målgruppen för 

rapporten är SF och den är tänkt att ge medskick till 
förbundet i deras arbete med sina föreningar. Rappor-
ten kommer SF till del i början av 2022. 

 Liksom under 2020 har coronapandemin utmanat 
de demokratiska processerna och SF och deras fören- 
ingar har bland annat haft svårigheter med att genom- 
föra fysiska årsmöten.  RF och RF-SISU distrikten har 
under året stöttat SF och IF i arbetet med att genom- 
föra digitala årsmöten.

Verksamhetsutveckling  
via digitalisering och IT
Pandemin har fortsatt bidragit till att digitaliseringen 
ökat i såväl samhället som inom idrottsrörelsen och 
på RF:s kansli. Medarbetare och medlemmar har 
ökade förväntningar på att RF har digitala tjänster 
som innebär ett effektivt och kvalitativt arbetssätt. 
RF har under året fortsatt arbetet med att effektivi- 
sera de interna processerna genom bland annat en 
digital process för elevredovisningen för RIG/NIU. 
Processen bidrar till en effektivisering och möjlig   - 
heter till förbättrad uppföljning och analys. Ytter-
ligare utveckling som gjorts är att anpassa LOK-stöds-
modulen till de nya reglerna. RF har moderniserat 
den digitala arbetsplatsen och samarbetat med Kivra 
som tagit fram ”Idrottsbrevlådan”, en organisations-
brevlåda för idrottsförbund och idrottsföreningar.

I december beslutade Riksidrottsstyrelsen om en 
ny digitaliseringsstrategi som ska leda till effektivare 
tjänster med hög datakvalitet samt möjliggör innova - 
 tion och verksamhetsutveckling och därmed drar 
nytta av marknadens kraft. Ett omställningsarbete 
mot den nya strategin har under året startat och 
kommer att öka under nästa år. 

RF växer i sociala medier 
Under 2021 fortsatte satsningen på sociala medier. 
Med ambitionen att nå olika målgrupper såsom be- 
slutsfattare, idrottsledare och idrottsföräldrar har 
plattformarna vuxit. Antalet följare ökade med  
5 % på Facebook, 3 % på Twitter, 34 % på Instagram 
och 11 % på LinkedIn. Riksidrottsförbundet nådde ut 
till runt 900 000 individer på Facebook under 2021. 
För Instagram var motsvarande siffra 320 000. En 
övergripande målsättning är att bygga en positiv och 
intressant bild av idrottsrörelsen. På ett mer praktiskt 
plan har kanalerna använts dels för att skapa opinion 
och sprida kunskap, dels för att inspirera till utveck-
lingsresorna. Inlägg om coronapandemin skapade 
mest engagemang på Facebook tillsammans med 
övriga inlägg på temat opinion/påverkan, där även 
flest inlägg gjordes.
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Inkluderande 
idrott för alla
2025 är målet att alla i olika åldrar och med 
olika förutsättningar och bakgrund känner 
sig välkomna till idrottsföreningen. Trä-
ningen utvecklas efter individens kapaci-
tet, vilket utvecklar rörelseförståelse. 2025 
speglar medlemmarna i idrottsrörelsen 
befolkningen i Sverige. Möjligheten att 
träna, tävla och engagera sig i en förening 
är inte beroende av individens ekonomiska 
förutsättningar eller var du bor.

Möjligheter för personer  
med funktionsnedsättning 
På Riksidrottsmötet (RIM) 2021 beslutades att RF ska 
erbjuda ett kompetensstöd inom idrott för personer 
med funktionsnedsättning. Det uppdraget låg tidigare 
på Svenska Parasportförbundet men nu ska stödfunk-
tionen närmaste åren stegvis tas över av RF. Efter be- 
slut på RIM har det också påbörjats ett arbete med att 
se över definitioner inom området i syfte att kom pe- 
 tensstödet och de ekonomiska stöden ska ge bästa 
effekt. Dessa ska beslutas i början av 2022.  

RF och SISU Idrottsutbildarna driver tillsammans 
med Parasportförbundet utbildningsinsatser och er - 
farenhetsutbyten. RF-SISU distrikten, många gånger 
tillsammans med Parasport Sveriges SDF, gör insatser 
för att stödja föreningarna.

Idrottssvaga områden
Arbetet i idrottssvaga områden startade 2017 och har 
fokus på att stärka föreningsidrotten och engagera 
invånarna i socioekonomiskt segregerade områden. 
Inför 2020 togs nya riktlinjer fram för verksamhets-
stödet riktat till RF-SISU distrikten, som samordnar 
det regionala och lokala arbetet. För 2020–2021 för- 
delades det statliga stödet till 16 distrikt, för arbete  
i totalt 77 prioriterade områden. Det innebär en betyd- 
ande ökning av antal områden och distrikt jämfört 
med tidigare år.

Invånarna i områdena visar med ett stort engagemang 
en stor efterfrågan på en bredare och mer tillgänglig 
idrott. Arbetet består ofta i att ge stöd till befintliga 
eller närliggande föreningar i att utveckla och utöka 
sin verksamhet och i att skapa mötesplatser för rek- 
rytering av ledare och aktiva. Det genomförs även 
utbildning av nya och befintliga aktivitets- och orga- 
 nisationsledare.

Under 2021 anordnades en öppen digital nätverks-
träff i juni riktad till medarbetare på samtliga SF och 
RF-SISU distrikt. Träffen var inriktad på erfaren- 
hets- och kunskapsspridning på temat inkludering  
och idrottssvaga områden. Under träffen genomförde 
representanter för SF, RF-SISU distrikt och RF  
17 olika, delvis parallella, seminarium som samlade 
totalt 340 deltagare.

Idrott för äldre  
Satsningen ”Idrott för äldre” är ett stöd till idrottsför-
bund och idrottsföreningar som pågått i två år. Den ger 
möjlighet att skapa förutsättningar för äldre (65+) att 
idrotta, vilket leder till minskad ensamhet.

Under 2021 (andra året) har 21 specialidrottsförbund 
genomfört ett pilotprojekt i mellan 3 till 10 av sina 
idrottsföreningar. Projekten har olika inriktningar: 
• Utbildning för föreningsledare/tränare för 65+.
• Utveckling av träningsprogram eller spelformer  

som är anpassade för målgruppen.
• Kommunikationsinsatser för att öka kunskapen  

om de äldre som idrottar.
• Samverkansprojekt där idrottsföreningar arbetat 

tillsammans med andra aktörer för att nå 65+. 

Totalt har 125 idrottsföreningar varit en del av dessa 
pilotprojekt. Verksamhetsstöd på 24 mkr fördelades 
under året till 1 522 idrottsföreningar som bedriver 
verksamhet där 65+ deltar aktivt. 12 % av dessa idrotts- 
föreningar samarbetar med en seniororganisation. 
Ytterligare cirka 150 idrottsföreningar har fått utveck-
lingsstöd från något av de sex RF-SISU distrikten som 
deltog i arbetet. Satsningen har bidragit till mer kun - 
skap om målgruppen i stort och deras motionsvanor, 
vad de idrottsaktiva 65+ finner meningsfullt med sitt 
föreningsidrottande och det breda utbud av idrotts-
verksamhet som genomförs av idrottsföreningarna 
runt om i Sverige. 

Lärdomarna och erfarenheterna av den särskilda 
satsningen ”Idrott för äldre” tas nu med i idrottsrörel-
sens fortsatta arbete för att skapa förutsättningar för 
livslångt idrottande.

Plats för idrott
Arbetet med anläggningsrelaterade frågor sker i stor 
utsträckning i samverkan med externa aktörer. RF 
lägger därför stor vikt vid samarbetet med kommuner, 
myndigheter och akademi för att skapa bättre förut-
sättningar för idrott med anläggningen och idrottsmil-
jön i fokus. Under året har RF arbetar vidare med det 
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lanserade verktyget ”Rörelsefaktor”, ett verktyg  
för att synliggöra idrott och rörelse i samhällsplane-
ringen. RF har berättat om verktyget för majoriteten 
av Sveriges kommuner samt genomfört pilotprojekt 
med kommuner där verktyget har använts i en aktuell 
planprocess. Under året har RF också varit involve- 
rade i forskningsprogrammet Mistra med syfte att öka 
kunskapen kring hållbara idrottsanläggningar och 
idrottsmiljöer. Ett stort fokus har också legat på att 
förbättra idrottens nyckeltal vad gäller anläggningar. 
RF har inlett ett arbete med att skapa tydligare jäm- 
förelsetal mellan kommuner där information om cirka 
18 000 idrottsanläggningar har hämtats via Lant-
mäteriet. Ett projekt som kommer fortsätta under 
2022. RF arbetar tätt med SKR för att belysa vikten  
av en nationell anläggningsfunktion för att stötta 
kommuner och andra aktörer med syfte att skapa  
mer innovativa idrottsplatser och lära av varandra.
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04
Jämställdhet 
för en fram-
gångsrik idrott
2025 är målet att idrottsrörelsen är jäm-
ställd. Möjligheterna är lika för alla oavsett 
kön, att utöva och leda idrott. Idrotten 
utformar verksamheten så att den ger alla 
som deltar en trygg gemenskap. Män och 
kvinnor har lika stort inflytande i beslu-
tande och rådgivande organ. Arbetsformer 
och fördelning av uppdrag utformas så att 
män och kvinnor har lika stora möjligheter 
att medverka. Idrottsrörelsen tillämpar 
jämställdhetsintegrering i sin verksamhet.

Arbete mot jämställdhetsmål och önskat  
läge att spegla Sveriges befolkning
Arbetet med jämställdhet har under året haft särskild 
koppling till två av RF:s jämställdhetsmål: de som 
berör jämställd representation och jämställdhets-
integrering. Arbetet med inkludering har haft fokus 
på önskat läge i Strategi 2025. Det vill säga att spegla 
Sveriges befolkning i idrottens alla rum. Den norm-
kritiska och intersektionella ingången har präglat 
arbetet under året. 

Jämställdhetsintegrering av styrande  
processer och ekonomiska stödformer 
Vid RIM 2017 beslutades om en ändring av stadgarna, 
där könssammansättningen i SF skulle regleras.  Änd- 
ringen skulle vara genomförd senast 1 juni 2021. Vid 
RIM 2021 beslutades om ett reviderat stadgekrav på 
könssammansättning i SF:s styrelser och valbered-

ningar. Beslutet gäller från Riksidrottsmötets av- 
slutande den 31 maj 2021, men stadgeändringen 
kräver en viss tid för införlivning. Därför beslutade 
Riksidrottsstyrelsen i december att uppföljning av 
införandet av stadgekravet ska påbörjas från och  
med den 1 juni 2022.

Övergripande innebär stadgekravet att SF ska reg- 
lera i sina stadgar att inget kön ska vara representerat  
med mindre än 40 %. Uppföljningen kommer att 
innefatta en översyn om stadgeändringen är in- 
skriven i respektive SF:s stadgar och en översyn om 
sammansättningen i respektive SF:s styrelse når  
upp till kravet om jämställdhet.

SF som inte uppfyller stadgekravet kan drabbas  
av ekonomiska konsekvenser. SF som inte uppfyller 
kraven på könsrepresentativitet riskerar att förlora 
hela sitt ekonomiska stöd. Det beslutades på RIM 2019, 
genom handlingen Riksidrottsförbundets stödformer, 
där ett nytt ekonomiskt stödsystem fastställdes.

Arbetet med genomlysning av ekonomiska stöd- 
former ur ett jämställdhetsperspektiv har i enlighet 
med riksidrottsstyrelsens beslut fortsatt. Under året 
har RF tittat på en rad stödformer och arbetet fortgår 
till 2025. Fokus är att säkerställa jämställdhetsinte-
grering i de egna processerna såsom ansökan, beslut 
och uppföljning. 

Kunskapshöjning i jämställdhet 
och inkludering
RF har erbjudit kunskapshöjande insatser i jämställd-
het och inkludering för SF-styrelser och valbered-
ningar, men även för bredare målgrupper. 

En särskild valberedningsutbildning för SF-, 
SDF- och distriktsstyrelser erbjöds vid ett tillfälle 
under året. 

Nätverket för ansvariga för de SF-projekt som till- 
delats ekonomiskt stöd för utvecklingsarbete inom 
jämställdhetsområdet, för att skapa en mer jämställd 
representation i styrelser och valberedningar, träff- 
a des två gånger under året. En avslutande konferens 
för att sprida kunskap från jämställdhetsprojekten, 
där målgruppen var GS och strategisk ledning, hölls  
i november. Konferensen kallades ”Från jämställd-
hetsprojekt till jämställdhetsintegrering”. 

Samarbetet med Fifty/Fifty har fortsatt. Den 
webbaserade jämställdhetsutbildningen för IF-, 
SDF- och SF-styrelser är framtagen av Värmlands 
Innebandyförbund och RF-SISU Värmland i sam- 
arbete med RF. Verktyget är till för att underlätta  
att komma i gång med jämställdhetsarbetet. Cirka  
145 föreningar och en handfull SF har i dagsläget på- 
börjat utbildningen. 
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”Fem steg mot en jämställd och inkluderande idrott” 
som är en grundkurs i att se och utmana normer hölls 
en gång under året med cirka 40 deltagare. Den för - 
djupningskurs i normkritik och intersektionalitet  
som RF i samarbete med Mångkulturellt centrum 
erbjöd SF och distrikt under året avslutades i maj  
med 130 deltagare. Den paketeras nu i digitalt format 
för framtida bruk för medarbetare i SF och distrikt. 

Den 8 mars uppmärksammades att det var 100 år 
sedan kvinnor fick rösträtt i Sverige genom en 
kun skapshöjande dag med fokus på kvinnors möjlig-
heter inom idrotten det senaste seklet. Historikern 
Helena Tolvhed bjöds in till dagen med namnet 
”Kvinnors röst och rätt i idrotten under 100 år” där 
cirka 100 deltagare var med för att lära av historien  
för fortsatt arbete mot en jämställd idrott.

STYRELSENS BERÄTTELSE
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Elitidrottsstödet
Elitidrottsstödet ”Organisation och ledning” är grun- 
den i den gemensamma plan som alla SF förväntas 
arbeta med: ”Utvecklingsplan, mot världstoppen och 
medaljer”. Planen är framtagen i samband med det 
samordnade elitidrottsstödet. Ett starkt och hållbart 
ledarskap är kärnan i en väl fungerande organisation. 
För att stötta SF inom ledarskap arran geras gemen-
samma träffar och utbildningar inom området. Näm- 
nas kan, förutom den stora elitidrottskonferensen, 
utbildningar i idrottspsykologi, en ny hemsida inom 
idrottspsykologi som vänder sig till tränare, ledare, 
aktiva och föräldrar och inte minst allt operativt stöd 
som ges på området till flera landslag. Några landslag 
som får stöd till sin ledning är simning, skidskytte  
och skytte.

Bosön utvecklingscentrum
Bosön är i många avseenden mittpunkten för elit idrotts- 
stödet som RF erbjuder medlemmarna. Hit kommer  
SF för läger, konferenser, träning och för tes ter. Verk - 
sam heten på Bosön når också medlemmarna alltmer 
där de är. Bosön som plats är ett kunskaps center som 
möter idrotten och idrottarna när de som bäst behöver 
det. Ett allt viktigare inslag i utvecklingsar betet är pre - 
stationsanalyser. Bland annat genomförs tester i fält och 
analyser i tävlingssituation inom bland annat fysiologi 
och psykologi.

05
Ett stärkt  
ledarskap 
 2025 är målet att idrottsrörelsen har ett starkt 
ledarskap i alla delar av organisationen. Tränare, 
ledare och förtroendevalda leder enligt idrotts- 
rörelsens värdegrund. Ledarskapet är individan-
passat och förutsättningarna för att vara idrotts-
ledare är anpassade efter olika individers livssitu-
ation. Samtal om utveckling, normer och värder- 
ingar är levande i föreningar och förbund. Att ha 
varit idrottsledare är en stark merit och idrotts- 
rörelsen är Sveriges ledande ledarskola.



Idrotten gör  
Sverige starkare

KAPITEL 4

Idrottsrörelsen har historiskt spelat, och spelar fortfarande, 
en viktig roll i det svenska demokratiska samhällsbygget. 
Idrotten är en stark samhällsaktör som berör i princip alla 
politikområden och samhällssektorer.
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TRYGG IDROTT

Spelreglerna  
är idrottens  
A och O
All verksamhet i förbund och förening  
ska utgå från idrottsrörelsens gemensam-
ma värdegrund: Glädje och gemenskap,  
Demokrati och delaktighet, Allas rätt att 
vara med samt Rent spel. RF arbetar 
aktivt för att idrotten ska vara trygg för 
alla aktiva.

Matchfixning
RF har under året fortsatt arbetet med att stötta och 
representera idrottsrörelsen i arbetet mot matchfix-
ning. Inom ramen för det arbetet har sju SF upprättat 
så kallade ”antimatchfixningsprogram”, vilket inne- 
bär stärkt struktur och förmåga i arbetet mot match- 
fixning. Parallellt med det har idrottens digitala 
matchfixningsutbildning färdigställts och ska börja 
användas av aktiva och ledare inom SF från och med 
februari 2022.

I arbetet med att representera idrottsrörelsen har 
RF deltagit i det av Spelinspektionen ledda Match- 
fixningsrådet, med syfte att främja operativ och   
strategisk samverkan mellan aktörer som är aktiva i 
arbetet mot matchfixning. RF har under året deltagit  
i proces ser kopplat till den av regeringen tillsatta 
utredningen om åtgärder för att förbättra arbetet  
mot matchfixning. RF har under året samordnat det 
svenska del tagandet i det EU-finansierade projektet 
”Integri SportNext” som syftar till att höja kunskap 
om matchfixning hos Polis- och Åklagarmyndigheten.

Trygga idrottsmiljöer
Redan år 2009 beslutade RF-stämman att det i Riks- 
idrottsförbundets stadgar ska förtydligas att all barn- 
och ungdomsverksamhet ska utgå från FN:s barnkon-
vention och alltid ha ett barnrättsperspektiv. En trygg 
idrott är en idrott fri från mobbning, trakasserier, hot, 
våld och övergrepp.

En del av RF:s förebyggande arbete är att RF-stäm-
man 2019 beslutade om att föreningar ska begära be - 
gränsat registerutdrag ur belastningsregistret för  
den som anställs eller har uppdrag i föreningen och 
där har direkt och regelbunden kontakt med barn. 
Beslutet trädde i kraft den 1 januari 2020.

Under 2021 har RF stöttat och hjälpt föreningar 
och förbund såväl proaktivt som reaktivt i trygghets-

arbete. RF har möjliggjort för förbund att utveckla sin 
verksamhet för att nå sina mål med att i högre grad  
än tidigare leva upp till idrottsrörelsens värdegrund 
gällande trygga idrottsmiljöer. Tillsammans med 
Svensk Simidrott har RF tagit fram en utbildnings- 
webb som ska stärka idrottsföreningar och idrotts-
ledares arbete med att skapa en trygg idrottsmiljö.

Trygghetsfrågorna är idag en naturlig del av RF:s 
och SISU:s utbildningsprogram, genom grundutbild-
ningen för tränare och genom introduktionsutbild-
ningen av föreningsledare. RF har också samarbete 
med ett antal barnrättsorganisationer. Stödmaterial 
till förbund och föreningar kring trygga idrottsmiljöer 
finns på RF:s hemsida och i samtliga RF-SISU distrikt 
finns barn- och ungdomsansvariga som direkt stöd 
till föreningar. 

RF-SISU distrikt har arbetat med olika insatser 
riktade till föreningar. Fysiska utskick har gjorts som 
följts upp med föreläsningar och dialoger. Föreningar 
har utbildats inom området och föreningarna har 
skapat handlingsplaner inom området trygg idrott. 

Visselblåsarfunktion
Visselblåsartjänsten är ett alternativ då det inte är 
möjligt att ta ett ärende om missförhållanden inom 
idrottsrörelsen till förening eller förbund. Vissel-
blåsarärenden kan exempelvis handla om ekono-
miska oegentligheter, övergrepp eller trakasserier.

Idrottsombudsmannen har under året stöttat  
och följt förbunden och föreningar i frågor som rör 
trakasserier, mobbing och ekonomiska oegentlig-
heter. Rådgivning har skett per telefon, mejl och via 
digitala plattformar till såväl föräldrar, barn, ledare 
och tränare som föreningar, SF och RF-SISU distrikt. 
I enlighet med de mål och strategier som finns formu - 
lerade har RF arbetat intensivt för att både förebygga 
och förhindra överträdelser och övergrepp. Detta 
både i relation till värdegrunden och stadgar såväl 
som det som samhället i övrigt föreskriver. RF har 
stöttat förbunden att utveckla interna arbetssätt och 
systematik för återkoppling av visselblåsningar.

Generellt kan sägas att stora rikstäckande idrotter 
är bland de mest förekommande i visselblåsartjänsten 
och dessa idrotters ärenden hamnar hos idrottsom-
budsmannen. Under 2021 har det kommit in omkring 
250 ärenden som har hanterats till visselblåsarfunk-
tionen. Trots rådande pandemi, som medfört min s- 
kad verksamhet i föreningar och förbund, har RF sett 
en ökning av ärenden.

Ny nationell antidopingorganisation  
från 1 januari 2021
Vid en extra RF-stämma i december 2020 beslutades 
det att etablera Antidopingstiftelsen och att över- 
föra den operativa antidopingverksamheten till det  
av stiftelsen helägda bolaget Antidoping Sverige AB. 
Sedan dess uppbärs rollen som svenskt NADO av 
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nämnda bolag. RF har utsett en styrelseledamot  
i Antidopingstiftelsen och kommer också fortsätt-
ningsvis att ha representation i denna styrelse. 
Antidopingstiftelsen får numera sitt anslag direkt 
från regeringen via en särskild post i regleringsbrevet 
och har att förmedla bidraget vidare till Antidoping 
Sverige AB.

RF-stämman antog i maj 2021 det reviderade anti- 
dopingreglementet som tillsammans med ett avtal 
mellan RF och Antidoping Sverige AB möjliggör för 
antidopingarbetet att fortsatt bedrivas på en nivå av 
högsta internationella standard. RF är, som idrotts- 
organisation, signatär av Världsantidopingkoden.

Idrott och kriminalitet
Idrotten ska vara fri från kriminalitet. Tyvärr är det 
inte alltid så. Områdena matchfixning, hot, våld och 
trakasserier samt brott och ordningsstörningar i sam- 
band med idrottsevenemang är särskilt ange lägna. 
För att nå framgång behöver idrottsrörelsen samverka 
med myndigheter och andra organisationer. 

Det sker bland annat mellan chefstjänsteperson 
eller ordförande för respektive myndighet och orga n- 
isation och arbetsgrupper som är inriktade på de res - 
pektive prioriterade områdena. RF:s säkerhetsgrupp 
innehåller säkerhetsansvariga från Bandy-, Basket-
boll-, Fotboll-, Handboll-, Innebandy- och Ishockey-
förbundet. Syftet är att öka samverkan mel lan idrot - 
terna och verka som ett centralt bollplank vid strate- 
giska frågor.

I och med att ansvaret för idrottsfrågorna inom 
Polismyndigheten flyttats från Region Stockholm till 
NOA har en översyn av gällande överenskommelse 
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mellan polismyndigheten och RF initierats. RF:s 
strategi för att förebygga och hantera brottslighet som 
är relaterad till idrotten, som gällt under 2018–2021, 
har utvärderats och förslag på ny strategi 2022–2023 
har utarbetats och kommer läggas fram för besluts- 
fattarna i januari 2022.

Med anledning av coronapandemin har säkerhets-
arbetet från och med 1 mars 2019 minskat då frågor 
kopplade till coronapandemin behövde prioriteras. 
Detta har inneburit att vissa inplanerade aktiviteter, 
till exempel utbildning och implementering av den 
webbaserade utbildningen ”Idrottsrörelsens terror-
beredskap” samt utarbetande av RF:s säkerhetsutbild-
ning, har flyttats fram.

Hållbarhetsarbete
I början av året antog Riksidrottsstyrelsen en policy 
för en hållbar svensk idrottsrörelse som ska vara 
vägledande för hela idrottsrörelsen. I samband med 
Riksidrottsmötet lyftes hållbarhet även in som ett 
nytt område i den strategiska planen 2022–2025. 
Arbetet med att stödja SF med implementeringen av 
policyn har därefter skett genom att jobba med att ta 
fram en hållbarhetswebb i syfte att sprida kunskap 
och inspirera idrottsrörelsen. Det har dessutom  skap- 
ats ett SF-nätverk. Nätverket har under året haft nio 
träffar och samlar ett 15-tal SF.  

Under hösten beviljades RF tillsammans med tre 
SF medel från Vinnova (Sveriges innovationsmyndig-
het) för att jobba för att minska idrottens transporter. 
Arbetet med forsknings- och samverkansprogrammet 
”Mistra Sport & Outdoor” i syfte att öka kunskapen 
har fortsatt under året.  



29

STYRELSENS BERÄTTELSE



30

RIKSIDROTTSFÖRBUNDET

SAMHÄLLSNYTTA OCH INTRESSEPOLITIK

Vinnarna är: 
Folkhälsa och 
demokrati
Idrottsrörelsen är viktig för folkhälsan i 
Sverige. Det är en del av idrottsrörelsens 
samhällsnytta. RF har under året kontinu-
erligt arbetat med att synliggöra idrottens 
samhällsnytta i en rad sammanhang och 
kanaler.

Samhällsnytta
Idrottsrörelsen är viktig för folkhälsan. Det har blivit 
extra tydligt under coronapandemin och har under-
strukits av Folkhälsomyndigheten vid återkommande 
tillfällen. Det är med oro vi ser minskningen i träning 
och tävling när myndigheternas restriktioner varit 
ingripande på idrottsrörelsens verksamhet.

Samtidigt har många föreningar anpassat sin verk- 
samhet och kunna hålla i gång en rolig och utvecklan-
de träning och tävling. Vi har på så sätt varit en betyd- 
elsefull kraft som möjliggjort social interaktion och 
träning under ansträngande tider.

Idrottsrörelsen är också viktig för sammanhåll-
ningen, demokratin och som mötesplats för integra-
tion genom sin gemenskap över köns-, ålders- och 
etniska och kulturella gränser. Det är glädjen och 
gemenskapen i gruppen eller laget, utmaningen  
och nerven i tävlingen och känslan av att flytta sina 
gränser som gör att idrottsrörelsen engagerar så 
många. Glädje, gemenskap och stolthet växer även 
med framgångar för våra elitidrottare. Ur kraften  
i vår kärnverksamhet idrott kommer en stor mängd 
samhällsnytta.

Entydig forskning visar att regelbunden motion 
har omfattande positiva hälsoeffekter, från minskad 

dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar till bättre själv- 
känsla. Idrott i förening ger en meningsfull fritid och 
ungdomar som tränar och tävlar i idrottsrörelsen 
begår färre brott och dricker mindre alkohol än jämn- 
åriga som inte är engagerade i idrottsföreningar. 

En effekt av pandemin är att idrottsrörelsens och 
föreningslivets egenvärde har synliggjorts. Bara 
föreningsidrotten i sig betyder mycket för samhället, 
utan att behöva nå specifika mål eller samhällsut-
maningar som ligger i utkanten av idrottens roll.

Folkrörelsens självständighet  
gentemot politiken 
Under året har ett omfattande påverkansarbete 
genomdrivits som till största delen har handlat om  
att få stöd för de konsekvenser som idrottsrörelsen 
haft på grund av pandemin. Stödet från regering och 
kommuner har varit starkt och idrottsrörelsen har 
fått förtroendet att själva avgöra var de ekonomiska 
medlen gör bäst nytta. Idrottsrörelsens kraft bygger 
på dess självständighet med lokala föreningar där 
människor slutit samman för att ägna sig åt ett ge- 
men samt intresse. Det är när medlemmarna, inte 
staten eller kommunerna, bestämmer vad föreningen 
ska göra som engagemang och kraft frigörs och om- 
fattande samhällsnytta produceras. Den ordningen 
– att idrottsrörelsens verksamhet har ett stort egen- 
värde som meningsfull fritidsverksamhet – är väg- 
ledande i Sverige och den gör en samhällsnyttig 
insats. 

Finansiering 
Idrottsrörelsen tilldelades 2 363 mkr i den budget som 
riksdagen beslutade om i december 2021 för verksam-
hetsåret 2022. Varav 400 mkr ska gå till återstart av 
idrottsrörelsen efter coronapandemins negativa 
effekter. De tidigare satsningarna för ökad etablering, 
intensifierat arbete i segregerade områden fortsätter 
2022 om än med mindre resurser. 

Idrottens landsbygdsprogram
Idrottsrörelsen är en av Sveriges största folkrörelser 
med föreningar i alla kommuner. Samtidigt har 
effektivisering av samhällstjänster gjort att det 
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offentligas närvaro på landsbygden och i glesbygden 
har minskat. Samhällsfunktioner som tidigare var en 
mötesplats och skapade en närvaro i vardagen finns 
inte längre. Kombinerat med stark urbanisering och 
på flera håll urholkad ekonomi påverkas förutsätt-
ningarna för idrott i många av våra landsbygder. 

Genom Idrottens landsbygdsprogram vill RF visa 
på idrottsrörelsens betydelse för en levande lands-
bygd och vilka förbättringar som uppstår tillsam-

mans med kommun, region och stat för att idrotten 
ska nå sin största potential som en positiv kraft. 
Idrottens landsbygdsprogram lanserades under våren 
2021 och har presenterats runt om i landet genom 
aktiviteter hos RF-SISU distrikten samt i möten med 
beslutsfattare på nationell nivå.
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ELITIDROTT

Investering  
i framgång  
och medaljer
Varje enskilt specialidrottsförbund har 
ansvar för att utveckla sin idrott – det 
gäller även elitidrotten. RF stöttar special- 
idrottsförbunden genom ekonomiskt stöd, 
verksamhetsstöd samt strukturer som 
möjliggör för elitidrottare att kombinera 
idrottssatsning med utbildning.

Elitidrottsstödet
RF har under året arbetat operativt med de två 
inriktningarna: 

• SF-specifikt stöd till av SF utsedda aktiva, tränare 
och ledare. 

• Gemensamma aktiviteter i form av nätverksträffar, 
utbildningar och konferenser. 

De gemensamma aktiviteterna fick från mars månad 
ställas om till digitala erbjudanden, vilket har varit 
uppskattat och givande. Tidigt i pandemin etablerade 
RF en digital kanal där flera nätverksträffar arrange-
rades och sändes digitalt. Träffarna handlade om 
fysiologi (inklusive nutrition och biomekanik), idrotts- 
psykologi och idrottsmedicin. Den stora elitidrotts-
konferensen med över 500 anmälda deltagare blev en 
digital konferens. RF sände ett två dagar långt tvär- 
vetenskapligt program med utgångspunkt i rubriker-
na för utvecklingsplanen. I början av året arrangerade 
RF några gemensamma aktiviteter med fysisk när- 
varo, bland annat en tredagarsutbildning i idrottspsy-
kologi och lägret för elitidrottsstipendiaterna i sam- 
band med Idrottsgalan. Stipendiaterna var de första 
att besöka och prova faciliteterna i det nya labbet 
”RLP – Riksidrottsförbundets laboratorium för pre- 
stationsutveckling”. Avdelningens operativa arbete 
med stöd till SF i form av mätningar, tester, rådgiv-
ning med mera har fortlöpt över året, om än med 
många justeringar. Till exempel i antal medarbetare 
på plats och storlek på grupper av aktiva. Några SF 
som har fått stöd under året är Friidrotts-, Kanot-, 
Orienterings-, Parasport-, Sim- samt Skidförbundet. 

Förutom de operativa insatserna har monetärt stöd 
till SF hanterats i två former: Landslagsstöd respek-
tive Landslagsstöd X. 

• Landslagsstöd bygger på inrapporterade resultat  
i seniora mästerskap i förhållande till global kon- 
kurrens. Landslagsstöd är fritt för SF att fördela  
och prioritera inom sin elit- och landslagsverksam-
het. Landslagsstödet är en del av verksamhets- 
stöden till SF. 

• Landslagsstöd X är ett monetärt stöd som fördelas 
utifrån SF:s utvecklingsplaner och de områden som 
SF identifierat och prioriterat för sin elitidrottsut-
veckling. Detta med målet att bidra till förstärkt 
internationell konkurrenskraft. Utvecklingsplaner-
na och de beviljade insatserna har beretts och följts 
upp av det samordnade elitidrottsstödet från RF, 
SOK och SPK. 

RF förmedlar också ekonomiskt stöd till Sveriges 
Olympiska Kommitté, till Svenska Parasportförbun-
det och Sveriges Paralympiska Kommitté för förbe-
redelser till och deltagande i Olympiska respektive 
Paralympiska spel.

Elitidrottsutbildning, nationell strategi
Riksidrottsgymnasierna (RIG) är mitt i en treårig 
dimensioneringsperiod som sträcker sig från läsåret 
2020/21 till och med läsåret 2022/23. Förhoppningen 
om ett nytt idrottsgymnasiesystem från hösten 2024 
har skjutits på obestämd framtid. Huvudförslaget 
från den utredning som låg till grund för införandet  
av ett nytt idrottsgymnasiesystem innebar att nuvar - 
ande idrottsgymnasiesystem (RIG och NIU), skulle 
ersättas av ett nytt system där alla elever skulle få 
möjlighet till riksrekrytering och inackorderings-
bidrag, men att antalet elevplatser skulle minska 
väsentligt jämfört med det antal elevplatser RIG  
och NIU har tillsammans idag (cirka 12 000 elever). 

Med anledning av utredningens intentioner var 
utvecklingsmiljön (RIG, NIU m.m.) i fokus under 
samtliga elitdialoger som det samordnade elitidrotts-
stödet genomförde under 2021. Dialogerna bidrog till 
att RF fick en gedigen översyn av förbundens nuvar- 
ande utvecklingsmiljöer för både juniorer och seni o - 
rer. En del av detta material kommer att vara till hjälp i 
den dimensionering av RIG som ska genomföras under 
våren 2022 inför treårsperioden 2023/24–2025/26.

Under året har RF fortsatt att ge ett behovsprövat 
stöd till RIG inom kompetensområdena psykologi, 
nutrition, fysiologi och medicin. Ett stöd som efter- 
frågas i allt högre grad av SF, RIG-lärare och skol- 
ledare. Inom det idrottsmedicinska området har RF 
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också genomfört kompetenshöjande insatser för 
lärare och tränare på RIG och NIU via digitala träffar. 
RIG-eleverna har fortsatt tillgång till det medicinska 
stödsystemet som bygger på ett nationellt idrotts-
medicinskt nätverk med specialister inom olika 
områden. Genom en app och via chatt eller video  
kan idrottaren träffa en idrottsmedicinsk specialist 
för att få hjälp. Rätt hjälp kan erhållas vid behov.

Riksidrottsuniversitet  
och Elitidrottsvänliga lärosäten
Riksidrottsuniversitet (RIU) och Elitidrottsvänliga 
lärosäten (EVL) har på några få år utvecklats till att 
bli ett viktigt system för elitidrottande studenters 
möjlighet att genomgå en dubbel karriär. Det finns nu 
över 700 elitidrottande studenter som fått möjlighet 
till anpassade studier.  De tre största individuella 
idrotterna inom RIU/EVL-systemet är skidor, fri- 
idrott och orientering. De tre största lagbollidrotterna 
inom RIU/EVL-systemet är handboll, innebandy och 
volleyboll. De lärosäten som i dagsläget har flest RIU/
EVL-studenter är Göteborgs universitet, Umeå uni- 
versitet, Mittuniversitetet och Chalmers tekniska 
högskola.

Varje lärosäte har infört funktioner som DK- 
koordinatorer och DK-vägledare. En DK-koordina- 
tor arbetar för att organisera, koordinera och utveckla 
miljön som helhet. En DK-vägledare arbetar student-
nära för att främja en hållbar dubbel karriär för elit- 
idrottande studenter. Riksidrottsstyrelsen har under 
året beslutat att möjliggöra för 22 lärosäten att bli  
ett RIU eller EVL inför avtalsperioden 2022–2026. 
Samtliga tidigare lärosäten återfinns i systemet. 
Sveriges Lantbruksuniversitet tillkommer som nytt 

EVL och Chalmers tekniska högskola samt Göteborgs 
universitet utses till enskilda RIU. En stor utmaning 
vid respektive lärosäte är i hur stor grad flexibla stu - 
dier går att tillmötesgå. I samarbete med RIU/EVL 
har det under året utvecklats gemensamma lokala 
bestämmelser för elitidrottares dubbla karriärer. Det 
är en stor del i att ytterligare öka likvärdigheten vad 
det gäller de dubbla karriärerna vid RIU/EVL. 

För att utveckla och genomföra en hållbar satsning 
i samverkan med utpekade lärosäten är en förstärkt 
och hållbar finansiering nödvändig. 

RIU/EVL-enkäten har genomförts för andra 
gången. Flera indikatorer tyder på att systemet över 
lag är välfungerande och att systemet etablerat sig och 
fungerar bättre än tidigare. Årets undersökning visar 
också att några lärosäten gjort stora framsteg medan 
andra bibehåller en god nivå. 

RF har inlett ett strategiskt samarbete med Trygg - 
hetsrådet (TRS) för att utveckla karriärstödet till elit - 
idrottare. En elitidrottskarriär börjar ofta tidigare 
och avslutas ofta senare nu för tiden. Det ställer nya 
krav på att aktivt arbeta för att utveckla olika stödsys-
tem för de dubbla karriärerna. Några få idrotter har 
avtal med TRS (fotboll, handboll och ishockey) men 
bedöm ningen är att behoven och önskemålen om 
förstärkt stöd till fler idrotter är stora. 

RF och Högskolan i Halmstad deltar i projektet 
Dual Careers for Mental Health (DC4MH) inom  
Erasmus+ under 2021–2022. DC4MH har som mål  
att optimera support och service inom mental hälsa 
för idrottare som genomför en dubbel karriär. Målet 
är att utveckla, implementera och utvärdera evidens-
baserade psykiska och hälsofrämjande rekommen- 
dationer och verktyg.
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Svensk röst  
viktig för 
idrottsrörelsen
RF är medlem i ett antal internationella 
idrottsorganisationer. Ambitionen är att  
ha en stark representation och att aktivt  
ta ställning i frågor som diskuteras i dessa 
forum.

Det är idag 69 % av SF som arbetar internationellt som 
har arbetat fram en internationell strategi att jämföra 
med 14 % när RF påbörjade arbetet för fyra år sedan. 
RF hoppas på sikt se effekten av detta arbete, bland 
annat genom att ännu fler svenskar finns represente-
rade i europeiska och internationella förbund. De SF 
som vill arbeta fram en internationell strategi har fått 
stöd av RF med arbetet.

RF:s internationella strategi avser perioden 
2018–2025, precis som Strategi 2025, och innehåller 
samma målområden som Strategi 2025. Den interna-
tionella strategin beskriver målen för såväl RF som  
SF och RF-SISU distrikt för att tydligt påvisa att i en 
omvärld som blir alltmer internationaliserad behöver 
idrottsrörelsen arbeta mer horisontellt med de inter- 
nationella frågorna. Fler och fler SF inser värdet av att 
arbeta strategiskt även på det internationella området 
för att skapa möjligheter att vara med och påverka 
internationellt inom sin idrott. I de handlingsplaner 
som kompletterar RF:s internationella strategi fångar 
RF upp det som händer i omvärlden och anpassar 
sedan insatserna efter behov.

Under 2021 genomförde RF flera träffar för inter- 
nationella representanter, bland annat den årliga 
konferensen ”Mötesplats för internationella repre-
sentanter” och ”Grundutbildning för internationella 
representanter”. Dessutom genomfördes seminarier 
om internationellt prioriterade områden: jämställd-
het, barn- och ungdomsidrott, good governance  
och hållbarhet. Till sommaren avslutades den här  
omgången av Nordic International Leadership 

Education, NILE, som genomförs tillsammans med 
Danmark, Finland, Norge och Nederländerna. Syftet 
med den utbildningen är att stödja SF:s arbete med 
representation på internationell nivå. Nästan samtliga 
utbildningar har genomförts digitalt.

Representation internationellt
Idrottsrörelsen är till sin natur internationell och ett 
internationellt inflytande är viktigt för idrottsrörel-
sen i Sverige. En viktig anledning är att tävlingsverk-
samheten i SF i hög grad styrs av regelverk som är 
beslutade av respektive idrotters internationella 
organisationer. Årets mötesplats för internationella 
representanter handlade om coronapandemins på- 
verkan på internationell idrott, hållbarhet och good 
governance. En stor del av arbetet med good gover-
nance handlade om ”RF:s kod för demokratisk styr- 
ning av idrottsförbund och föreningar” som Riks- 
idrottsstyrelsen fastställde i april.

Utbildningar och kompetenshöjande seminarier 
för internationella representanter har också genom-
förts. För 2021 är internationella representanter  
349 personer, varav 29 % kvinnor och 71 % män. Av 
dessa är det 58 internationella representanter som 
finns i styrelsen för europeiska eller internationella 
förbund. 47 % av dessa är kvinnor och 53 % är män. 
Motsvarande siffror för 2020 är 350 personer, varav 
27 % kvinnor och 73 % män. 58 personer fanns i 
styrel sen för europeiska eller internationella för- 
bund, 38 % kvinnor och 62 % män.

Under året tillsattes ett nytt internationellt råd  
för perioden 2021–2023.

Arbete inom EU 
RF följer noggrant de frågor med anknytning till idrott 
som diskuteras inom EU och arbetar för att påverka 
vissa beslut. Ett nära samarbete med EOC EU Office, 
(Europeiska Olympiska Kommitténs EU-byrå) samt 
representation i ENGSO (The European Non-Govern-
mental Sports Organisation) bidrar till att stärka den 
svenska idrottsrörelsens påverkansmöjligheter. RF:s 
generalsekreterare Stefan Bergh är vald till ordföran-
de för ENGSO fram till 2023. ENGSO är en paraplyor-
ganisation för idrottsförbund, olympiska kommittéer 
och andra idrottsorganisationer i Europa med upp- 
drag att bland annat utveckla och stärka idrottsrörel-
sens självständighet i EU och Europa. RF säkerställer 
också att RF-SISU distrikten får anpassad EU-rela-
terad information som efterfrågas på olika områden.

RIKSIDROTTSFÖRBUNDET
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Internationella evenemang
CIE ger ekonomiskt stöd för förstudie eller bid/
an sökan av internationella tävlingar med VM- och 
EM-status, World Cup-tävlingar samt internationella 
kongresser, konferenser och seminarier som är sank- 
tionerade av respektive SF:s internationella förbund. 
Under 2021 har RF tillsammans med SF och destina-
tioner reviderat den nationella strategin för interna-
tionella idrottsevenemang som fastställdes 2013. Re - 
presentanter från RF och Svensk turism arbetar nu 

STYRELSENS BERÄTTELSE

gemensamt med att ta strategin i mål. Ambitionen  
är att Riksidrottsstyrelsen ska fatta beslut om ny 
strategi under våren 2022. Utöver det har vi genom-
fört ”Mötesplats idrott och destination” i Borås med 
över 125 deltagare från SF, RF-SISU distrikt och 
destinationer. Tillsammans med Svenska Handboll-
förbundet och med hjälp av Göteborgs universitet har 
vi samlat erfarenheter och kompetens kring ämnet 
”Organisering av mästerskap i aktiebolagsform”  
i en forskarrapport.  
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EKONOMISKA MEDEL

Så används 
idrottens anslag
Varje år fördelas idrottsrörelsens statsan-
slag bland landets föreningar och förbund. 
Den största delen går ut i form av ett lokalt 
aktivitetsstöd (LOK-stöd) till gagn för 
barn- och ungdomsidrotten.

LOK-stöd
Antal föreningar som erhåller LOK-stöd ändras inte 
så mycket genom åren. För LOK-stödsåret 2020, som 
slutreglerades hösten 2021, fick 10 237 föreningar dela 
på cirka 585 mkr till barn- och ungdomsidrotten. 

På grund av coronapandemin som också drabbat 
idrotten har antal genomförda aktiviteter minskat 
jämfört med tidigare år. För att kompensera förening-
arna för minskad verksamhet och därmed ett minskat 
LOK-stöd och lindra den ekonomiska skada som pan- 
demin medfört har RF gjort två extra utbetalningar 
för 2020 om totalt närmare 69 mkr.

I jämförelse med föregående år har det under 2020 
genomförts 580 000 färre LOK-stödsaktiviteter. 
Antal deltagartillfällen sjönk med 6 mkr vilket direkt 
är kopplat till coronapandemin.

Bland de tio största idrotterna är det hallidrotterna 
(innebandy, gymnastik, handboll och basket) som 
tappar mest tillsammans med budo och kampsport. 
För kampsporterna är det ett stort tapp överlag. De 
idrotter som klarar sig bra är antingen utomhus-
idrotter i stor utsträckning (fotboll) eller har delvis 
utomhuskaraktär ihop med hallar som ägs privat  
eller av förening (ridsport och tennis).

Totalt redovisades 4,94 miljoner aktiviteter med  
52 miljoner deltagartillfällen för barn och ungdomar  
i åldern 7–25 år. Antal deltagartillfällen för flickor 
utgör 40 %.

Införande av nytt stödsystem
2019 fattade Riksidrottsstyrelsen beslut om regelverk 
och riktlinjer för RF:s nya bidragssystem i enlighet 
med Strategi 2025. Utifrån dessa regelverk beslutade 
RS om stöd till SF och distrikt för 2020 och 2021 vilket 
i det nya systemet är övergångsår för slutlig implemen- 
tering till 2022. Under 2021 har RS arbetat vidare med 
inspel från SF och distrikt för att göra justeringar i 
bidragssystemet. 

Utöver inspel har beslut på Riksidrottsstämman 
2021 påverkat arbetet och tidsplanen för implemente-
ringen. Vid stämman beslutades att det ekonomiska 
stödet till SF skulle öka med 60 mkr för kommande 
tvåårsperiod och ytterligare 40 mkr de följande åren. 
Utöver detta beslutades att införa en begränsning 
(max 10 %) för hur stort ekonomiskt stöd ett enskilt SF 
kan erhålla inom organisationsstödet och respektive 
verksamhetsstöd. 

Efter stämman valde Svenska Fotbollförbundet  
att påkalla ett skiljeförfarande med anledning av det 
sistnämnda beslutet då de ansåg att stämmans beslut 
inte skulle vara förenlig med gällande rätt. Skiljeför-
farandet påbörjades under hösten 2021 och skiljedom 
förväntas meddelas i februari 2022. Av detta skäl har 
RS inte kunnat fatta beslut om fullständigt ekono-
miskt stöd till SF för 2022 och 2023 då utfallet av 
skiljedomen påverkar stödet till samtliga SF. RS har 
däremot säkerställt att de stöd som inte direkt 
påverkas av skiljedomen handlagts och beslutats. 
Under året har även justeringar i aktuella regelverk 
gjorts för att matcha de inspel som SF och distrikt 
inkommit med under året.
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Övrig verk- 
samhet för våra 
medlemmar

KAPITEL 5

Det övergripande stödet till RF:s medlemsorganisationer  
handlar om allt från forskning och utveckling till nya verktyg  
för kommunikation. Men också idrottsverksamhet i form av 
SM-veckan och träningsmöjligheter på Bosön.
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Forskning och utveckling
RF/SISU:s insatser inom forsknings- och utvecklings-
området (FOU) ska, enligt den av RS fastlagda FOU- 
policyn, prioriteras utifrån de övergripande målen 
2025. Forskning utanför de strategiska områdena  
kan förekomma och ska då motiveras av att RF/SISU 
behöver ett kunskapsunderlag, till exempel i sitt 
intressepolitiska arbete. FOU-verksamheten består  
av beställarstyrd forskning, utvärderingar, undersök-
ningar och insamling av data för statistiska samman-
ställningar.

RF släppte under året tre publikationer i FOU-rapport-
serien: 
• En rapport om införande av könskvotering i special- 

idrottsförbunden. 
• En rapport om folkbildningens särart inom idrotts- 

rörelsen.
• Den tredje rapporten innehåller en fördjupnings-

studie av den enkät som sedan länge genomförts  
på Riksidrottsgymnasier och nationellt godkända 
idrottsutbildningar i ämnet Specialidrott. 

RF samlar årligen in statistik från specialidrottsför-
bunden och hämtar uppgifter från andra källor. Dessa 
data ligger bland annat till grund för fördelning av 
ekonomiska medel. RF lämnar uppgifter till Centrum 
för idrottsforskning som en del av uppföljningen av 
statens stöd till idrotten. De statistiska underlagen 
används även i olika interna och externa uppföljnings-, 
utvärderings- och utvecklingsarbeten. I samarbete 
med undersökningsföretag har RF genomfört statis- 
tiska undersökningar, som till exempel om svenska 
folkets relation till idrott och motion, Ungdomsbaro-
metern och en kartläggning av kommunernas stöd till 
idrottsrörelsen.

Inom elitidrottsområdet verkar RF som en kata - 
lysator för FOU-verksamhet. Flera personer inom 
kompetensområdena fysiologi, medicin och psyko- 
logi har deltidsanställningar på RF och utöver detta 
också deltider på ett eller flera lärosäten. Härigenom 
kan de i sin akademiska anställning forska, baserat  
på erfarenheter och frågeställningar direkt från den 
praktiska elitidrotten. Under 2021 ingick RF ett sam- 
arbete med Gymnastik- och Idrottshögskolan och 
Mittuniversitetet omfattande ett antal doktorander 
verksamma i specifika idrotter. Doktoranderna an- 
ställs av lärosätet men genomför sin utbildning i nära 
samverkan med aktuellt specialidrottsförbund. 

Granskning av kvalitet avseende  
SF:s medlemsföreningar
I RF:s stadgar finns villkor som måste vara uppfyllda 
för att en idrottsförening (IF) ska beviljas medlem-
skap i SF. Villkoren ska vara uppfyllda vid tidpunkten 
då medlemskap beviljas och kontinuerligt under den 

tid då föreningen är medlem i SF. Det är SF:s ansvar 
att följa upp att föreningen uppfyller villkoren.

RF får, på olika sätt och från olika avsändare, upp- 
gifter om att det finns föreningar som inte uppfyller 
villkoren i alla delar. Med anledning av det har RF 
beslutat att genomföra granskning av föreningar. 
Kvalitet avseende föreningar är en trovärdighetsfråga 
för hela idrottsrörelsen, bland annat för att rörelsens 
”storlek” behöver kunna beskrivas på ett korrekt sätt. 
Kvaliteten har också betydelse för SF:s medlemskap  
i RF och den ekonomiska fördelningen till SF.

Inom arbetet 2017–2021 har 62 SF granskats (var  
av 10 två gånger). Av de totalt 1 643 granskade före - 
ningarna kategoriseras 58 % som ”godkända” (gran - 
sk ade utan anmärkning eller granskade med mindre 
avvik el ser) och 42 % som ”icke-godkända” (granska-
de med större avvikelser eller har inte inkommit med 
handlingar). På SF-nivå varierar graden av totalt 
godkända föreningar från 0 till 100 %, med ett medel- 
värde på 54 %.

Resultatet visar att det är viktigt att SF förstår  
vikten av granskningen och ett fortsatt aktivt arbete 
inom området. RF:s arbete inom området fortsätter.

Beslut om gemensam olycksfallsförsäkring
RF-stämman 2019 behandlade en motion avseende  
att kollektivt upphandla en nationell olycksfalls-
försäkring för samtliga barn och unga mellan 7–25 år 
inom idrottsrörelsen. Stämman avslog motionen men 
RS fick i uppdrag av stämman att utreda möjligheter-
na för en kollektiv försäkring, hur en möjlig finansie-
ring av detta skulle lösas och intresset hos SF. 

Efter utredning och avstämning med SF under 
2020 beslutade RS att i stället undersöka intresset hos 
SF för en självfinansierad gemensam olycksfallsför-
säkring för barn och ungdomar (7–25 år). En sådan 
försäkring skulle vara frivillig för SF att teckna och 
RF:s roll skulle vara att samordna och administrera 
försäkringen. 

En ny förfrågan skickades ut till de tre försäkrings-
bolag som visat intresse för att tillhandahålla försäk- 
ringen och en enkät skickades ut till SF för att under- 
söka intresset. 19 förbund svarade på enkäten, varav 
nio av dessa förbund ställde sig positiva till en gemen- 
sam, frivillig försäkringslösning som RF administre-
rar. Ett lågt antal svar som inkom och få SF som är 
positiva till försäkringen gör att RF inte fortsätter att 
driva frågan eller går vidare med en upphandling. 

Kommunikation/varumärke
Fotosatsningen "En dag i idrottsrörelsen" där RF 
uppmärksammar idrottsrörelsen i Sverige och vad 
den betyder för de aktiva fortsatte under 2021. Under 
året ställdes utställningen upp i Kungsträdgården  
i Stockholm och sen på Raoul Wallenbergs torg, också 
det i Stockholm. I projektet som genomfördes 
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tillsammans med Folkspel och Bildbyrån besökte foto- 
grafer ett 40-tal idrottsföreningar över hela Sverige 
för att dokumentera "En dag i idrottsrörelsen". Ett 
urval av bilderna finns att se på www.endagidrott.se.

I samband med att restriktionerna för idrotten 
temporärt släpptes under september lanserade RF  
en ny kampanj under parollen #vadhardusaknatmest. 

Syftet var att påminna människor om vad de saknat 
under tiden med restriktioner för att skjuta in lite 
positiv energi i idrottsrörelsen. Kampanjen bestod 
bland annat av korta filmer med olika teman och syntes 
i RF:s, RF-SISU distriktens och förbundens egna 
kanaler, samt på digitala tavlor i Stockholm och i TV4 
den 2 oktober. Kampanjen var en del av idrottsrörel-
sens återstartsarbete.

Bosön
Under 2021 anslöt sig den idrottsmedicinska kliniken 
på Bosön till Bosöns varumärke. Därmed lades den 
sista pusselbiten vad det gäller de verksamhetsområ-
den Bosön ska erbjuda enligt den beslutade Strategi 
2025. Klimatrummet i Riksidrottsförbundets labora-
torium var under våren, inför de olympiska och para- 
lympiska spelen, välbesökt av aktiva som ville ackli m- 
atisera sig inför utmaningar med klimatet i Japan. Vad 
det gäller fastigheterna på Bosön har det på flertalet 
ytor lagts nytt golv och väggar har profilerats. Utred- 
ning av etapp 2 för fastighetsutveckling blir en del i 
arbetet med uppdateringen av strategin för Bosön. 
Coronapandemin och dess följder har fortsatt 
påverkat organisationens möjligheter och syn på sam- 
mankomster, möten och konferenser vilket precis som 
tidigare år i slutändan också påverkat Bosöns ekonomi.

Riksidrottsmuseum
Verksamheten på Riksidrottsmuseum har under året 
präglats av pandemins restriktioner som gjort att 
museet under perioder hållit stängt. RF:s omställ-
ningsarbete har påverkat verksamheten med minskad 
budget från 2022 som innebär minskad personalorga-

nisation med 40 % på museet. Med förändrade förut- 
sättningar följer ett förändrat uppdrag som ger ett 
tydligt fokus på besökare och på museets ryggrad: 
samlingsförvaltningen. Under de senaste åren har 
museet satsat på nya utställningar och har under  
coronapandemin kunnat styra om resurser till sam- 
lingsförvaltningen. Därmed står museet stadigt  
inför det förändrade uppdraget.

Konsthall 16, som är ett samarbete med Tore A 
Jonassons stiftelse, har under året presenterat två 
utställningar med samtidskonst. Årets planerade 
första utställning flyttades till 2022 på grund av 
coronapandemin. Den 17/6 öppnade ”Crash Colors” 
med Jörgen Agardtson och den 15/10 öppnade ”In 
Purple”, en film av Johanna Billing med Mix Dancers. 
Årets stipendier om 1 mkr sändes på grund av 
pandemin till respektive mottagare: två konstnärer 
för verk som anknyter till idrott och sex idrottsfören-
ingar för deras arbete med att trots covid-19 hålla  
i gång verksamheten i sina föreningar. 

Under året har 911 nya objekt tillförts samlingarna 
donerade av tio olika personer. En stor del av objekten 
är donerade av tennisspelaren Björn Borg. Totalt är 
drygt 8 300 objekt (föremål, konst, fotografier, 
trycksaker) registrerade.

Under sensommaren blev delar av samlingarna 
tillgängliga för besökare på hemsidan i och med den 
digitala lanseringen av föremålsdatabasen.

Under året har museet svarat på olika frågor om 
idrottshistoria från idrottshistoriska föreningar och 
institutioner samt från privatpersoner.

SM-veckan
Under 2021 har både SM-veckan vinter och sommar 
ställts in på grund av coronapandemin.  SM-veckan  
i Borås som skulle ha arrangerats 2–7 februari 2021 
ställdes in redan i november 2020. SM-veckan som- 
mar i Halmstad som skulle pågått 30 juni–6 juli 2021 
ställdes in i maj då pandemiläget fortfarande var 
allvarligt.
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Verksamhetens art och inriktning
Sveriges Riksidrottsförbund (RF) är en ideell förening 
och den svenska idrottsrörelsens samlande organisa-
tion med RF:s stämma som dess högsta beslutande 
organ. 

RF har till uppgift att sköta för idrottsrörelsen ge- 
mensamma angelägenheter, såväl nationellt som inter- 
nationellt. RF har också genom lag och förordning en 
given myndighetsuppgift som innebär att RF prövar 
frågor och fördelar statsbidrag till idrottsverksamhet  
i enlighet med beslutad förordning. RF finansierar sin 
verksamhet till huvuddel via statligt stöd.

Medlemmar
RF:s medlemmar är 72 specialidrottsförbund (SF)  
med 18 299 unika föreningar (18 679) med sammanlagt 
ca 3,2 miljoner medlemmar. En bidragande orsak till 
det lägre antalet föreningar är det kvalitetsarbete som 
RF genomfört tillsammans med sina medlemsförbund 
där föreningsgranskningar genomförts 2017–2021. 
Kvalitetsarbetet är genomfört i ett urval av förbundens 
medlemsföreningar och sedan dess har ca 1 000 för- 
eningar avförts från förbundens föreningsregister.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

RIKSIDROTTSMÖTET

I maj genomfördes Riksidrottsmötet som innefattar 
RF-stämman och SISU-stämman i digital form. 
RF-stämman fattade bland annat beslut om en revi- 
derad strategisk plan 2022–2025, ett reviderat upp- 
drag för RF, ett kompetensstöd för parasportverk- 
samheten som stegvis överförs till RF och ett nytt 
elitidrottsprogram, #elit2030. RF-stämman beslutade 
också att RS ska genomföra en översyn av RF-SISU:s 
distriktsstruktur och att SF-stödet ska öka med minst 
60 MSEK till 2023 och ytterligare ökningar med  
40 MSEK under 2024 och 2025. Svenska Islandshäst- 
förbundet och Svenska Padelförbundet invaldes som 
nya medlemmar i RF. 

RF-stämman beslutade att ett tak för fördelning av 
SF-stöd ska införas så att inget förbund kan få mer än 

Årsredovisning 2021  
för Sveriges Riksidrottsförbund

Styrelsen och generalsekreteraren för Sveriges Riksidrottsförbund, 
med säte i Stockholm, lämnar härmed följande årsredovisning  
för räkenskapsåret 2021.

tio procent av ett stöd. Beslutets giltighet överklaga-
des efter stämman av Svenska Fotbollförbundet för  
att utredas i ett skiljeförfarande. Ett avgörande väntas 
komma i februari 2022.

CORONAPANDEMIN

Riksidrottsförbundet och dess medlemmar påverka-
des självfallet – liksom många andra samhällsområ-
den – av coronapandemin. RF avsatte stora personella 
resurser för att stödja och informera idrottsrörelsen 
om vilka restriktioner som gällde under året. Dessut-
om fördes en löpande dialog med politiska företrädare 
och berörda myndigheter kring dels restriktionerna 
som berörde idrottsrörelsen och dels behovet av eko- 
nomiskt kompensationsstöd till SF och idrottsfören-
ingar. En stor del av RF:s medarbetare arbetade med 
handläggning av kompensations- och återstartsstöd 
med anledning av Corona.

ANTIDOPINGVERKSAMHETEN  

I NY ORGANISERING

Den 1 januari 2021 började den nya världsantidoping-
koden gälla. Antidopingverksamheten flyttades till 
den oberoende nya nationella antidopingorganisatio-
nen Antidoping Sverige AB. Medarbetare som varit 
anställda inom RF flyttades till den nya organisatio-
nen som även bytte lokaler.

STATLIGT STÖD

Sveriges Riksidrottsförbund (RF) har under verksam-
hetsåret 2021 erhållit 3 877,3 (3 473,8) MSEK i stat-
ligt stöd (se not 2). För idrottsforskning har statsan-
slaget varit 22,0 (20,0) MSEK, varav hela anslaget gått  
till Centrum för Idrottsforskning. Anslaget för special- 
idrott inom gymnasieskolan (RIG) uppgick för året  
till 43,0 (43,0) MSEK. Staten har under året utbetalat 
1 955 MSEK i kompensations- och återstartsstöd till 
idrotten. Dessa medel går till SF och idrottsföreningar 
som kompensation för uteblivna intäkter i samband 
med covid-19-pandemin. Totalt har bidrag om 3 502  
(2 851) MSEK fördelats (se not 6).

Förvaltningsberättelse

Organisationsnummer 802002-8166                        
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SF-STÖDET

2021 års fördelning av SF-stödet har gjorts enligt 
fördelningsmodellen som beslutades på RF-stäm- 
man 2019. Modellen har en övergångsperiod där  
man de två första åren gradvis övergår från den  
gamla modellens fördelning till den nya. 2021 var 
således det sista övergångsåret.

LOKALT AKTIVITETSSTÖD (LOK-STÖD)

Det statliga lokala aktivitetsstödet (LOK-stödet)  
har i mer än 40 år utgjort ett stabilt stöd till de lokala 
idrottsföreningarnas verksamhet för barn och ung- 
domar (se not 6). Under 2021 uppgick LOK-stödet till 
21 kronor i grundläggande ledarstöd och 7 kronor  
per deltagartillfälle.

IDROTTSLYFTET

Det ekonomiska stödet Idrottslyftet är uppdelat  
i nedanstående områden för att bättre bidra till 
idrottsrörelsens mål. 
• Ett verksamhetsstöd till specialidrottsförbunden 

inom barn- och ungdomsidrott samt paraidrott.
• Ett stöd till RF-SISU distrikten för att kunna ge 

föreningar ytterligare stöd i förändringsarbetet 
Strategi 2025.

• Två olika stöd där idrottsföreningar kan söka medel 
för arbetet med anläggningar, barn- och ungdoms- 
idrott och idrottssvaga områden.

KOMPENSATIONS- OCH ÅTERSTARTSSTÖD  

TILL FÖLJD AV CORONAPANDEMIN

På grund av restriktioner med anledning av corona-
pandemin har RF erhållit extra stöd under 2021 (1 955 
MSEK) för att hantera ekonomiska konsekvenser och 
för att ge idrotten en möjlighet till återstart. Med de 
medel RF erhållit har också ett återstartsarbete på- 
börjats. RS har vid två tillfällen beslutat om ekono-
miskt stöd till SF (sammanlagt 470 MSEK) där alla SF 
erhållit stöd baserat på omfattningen av SF:s verksam-
het och deras bedömda verksamhetsförluster. SF 
arbetar utifrån återstartsplaner där respektive SF har 
markerat sina specifika utmaningar. Medel som ej 
utbetalats under innevarande år har reserverats för 
utbetalning under 2022.

INTERNATIONELLA EVENEMANG (IE) 
IE ger ekonomiskt stöd för förstudie eller bid/ansökan 
av internationella tävlingar med VM- och EM-status 
samt World Cup-tävlingar eller liknande, samt inter- 
nationella kongresser, konferenser och seminarier 
som är sanktionerade av respektive SF:s internationella 
förbund. 

SAMLAD ELITSATSNING

Den samlade elitsatsningen uppgick sammanlagt till 
89 (80) MSEK beståendes av landslags- och projekt-
stöd och utgör det ekonomiska elitstödet till SF (not 6).

DIGITAL UTVECKLING

En ny digitaliseringsstrategi har tagits fram och beslut- 
ats under året. Flera större omställningsprojekt i linje 
med strategin startades under året.

RIKSIDROTTSMUSEUM

Verksamheten på Riksidrottsmuseum har under året 
präglats av pandemins restriktioner som gjort att mu- 
seet under perioder hållit stängt. RF:s omställningsar-
bete har påverkat verksamheten med minskad budget 
från 2022 som innebär minskad personalorganisation 
med 40 % på museet. Med förändrade förutsättningar 
följer ett förändrat uppdrag som ger ett tydligt fokus på 
besökare och på museets ryggrad: samlingsförvaltningen.

RF OCH SVENSKA SPEL SÄTTER FLER I RÖRELSE

Under 2021 har samarbetsavtalet mellan Riksidrotts-
förbundet och Svenska Spel fortsatt. Målet är att stärka 
samarbetet och erbjuda de specialförbund som tidigare 
inte haft sponsoravtal med Svenska Spel att teckna 
sådana. 

KAPITALFÖRVALTNING

RF har en överlikviditet med huvudanledning av 
periodiserade utbetalningar av stöd (ex. LOK-stöd).  
För att optimera utnyttjandet av likviditeten, för- 
valtar RF dessa medel utifrån en av RS beslutad 
placeringspolicy. 

ORGANISATION

De två organisationerna RF och SISU Idrottsutbildarna 
(SISU) samarbetar både på riks- och regionalnivå via 
gemensamma styrelser, gemensamma chefer och gemen- 
samma kanslier. På central nivå har de 19 distrikts- 
idrottscheferna genom avtal varit gemensamma chefer  
för RF-SISU distrikt. 10 av distriktsidrottscheferna är 
anställda av RF.

OMSTÄLLNINGSARBETE

RF-stämman beslutade enligt ovan att stödet till SF ska 
öka med 100 MSEK under perioden 2022–2025. Ett 
omfattande omställningsarbete inleddes under våren 
på RF:s kansli. En inriktning för arbetet beslutades av 
RS i juni. Omställningen utgår från RF:s nya uppdrag 
och innefattar bland annat besparingar, personalned-
dragning, digital omställning för att effektivisera och 
automatisera, omfördelning av medel från RF och di- 
striktsförbund till SF, samt strukturella förändringar  
på sikt. 

Framtida utveckling
STRATEGI FÖR SVENSK IDROTTS FRAMTID

RF har under året arbetat i enlighet med den strategiska 
planen som beslutades på RF-stämman 2017. En revi- 
dering av Strategi 2025 har genomförts under året inför 
att en reviderad strategisk plan beslutades på RF-stäm-
man 2021.
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Resultat och ställning
RIKSIDROTTSFÖRBUNDETS EKONOMISKA UTVECKLING I SAMMANDRAG (MSEK):

 

  2021 2020 2019 2018 2017  

 Totala intäkter* 3 964,4 3 558,2 2 045,8 2 053,7 2 014,6  

 Resultat efter ianspråktagande och  

 reservering av ändamålsbestämda medel 0,5 0,1 0,2 0,4 0,0  

 Eget kapital 986,4 729,1 251,0 246,6 261,9 

 Varav ändamålsbestämda medel 912,0 655,2 177,1 172,9 188,6  

 Balansomslutning 1 961,2 1 521,9 929,0 1 002,6 1 001,6  

 Antal anställda** 106 121 125 116 112  

 *Under åren 2020 och 2021 har det statliga ökat med anledning av extrastöd till idrotten  

 på grund av coronapandemin.  **Antalet anställda har främst minskats genom att den tidigare  

 avdelningen för Antidoping gått ur RF.        

 

 Beträffande resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar,   

 kassaflödesanalys samt tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i KSEK där ej annat anges.

VERKSAMHETSINRIKTNING

Verksamhetsinriktningen för 2020–2021 utgår från 
den strategiska planen. Verksamhetsinriktningen 
innehåller idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision 
och värdegrund samt beskriver RF:s uppgift och 
långsiktiga mål för verksamheten.

Verksamhetsinriktningen innehåller också en 
ekonomisk plan och utgör grunden för de årliga 
verksamhetsplanerna och budgetarna. 

STATLIGT STÖD

Det statliga idrottsstödet har reviderats inför 2022. 
Flera poster i regleringsbrevet har påverkats. An- 
slaget för etablering har halverats från 32 MSEK till  
16 MSEK. Den särskilda satsningen för rörelsesats-
ning har höjts med 5 MSEK till 45 MSEK. Övriga 
medel om 8 MSEK har allokerats om till anslagspos-
ten ”verksamhet av gemensam natur inom idrotts- 
rörelsen”. Ytterligare medel för återstart är beslutat  
av staten om 520 MSEK. 
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 Resultaträkning

  not 2021 2020

 VERKSAMHETENS INTÄKTER

 Offentliga bidrag 2 3 877 311 3 473 811

 Uppdragsersättningar 3 26 705 29 488

 Utförda tjänster 4 46 751 45 337

 Sponsormedel 5 13 603 9 594

     3 964 370 3 558 230

         

 VERKSAMHETENS KOSTNADER        

 Lämnade stöd 6 –3 501 735 –2 850 674

 Övriga externa kostnader 7 –112 813 –123 527

 Personalkostnader 8 –91 461 –108 110

 Avskrivningar  –4 981 –4 597

     –3 710 991 –3 086 908    

     

 Verksamhetens resultat   253 379 471 322

         

 RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR        

 Resultat från värdepapper 9 633 765

 Övriga ränteintäkter och liknande poster  3 334 6 044

 Övriga räntekostnader och liknande poster  –7 –4

     3 960 6 805

         

 ÅRETS RESULTAT   257 339 478 127

         

 Fördelning av årets resultat        

 Årets resultat enligt resultaträkningen  257 339 478 127

 Utnyttjade ändamålsbestämda medel 17 563 087 73 869

 Reservering av ändamålsbestämda medel 17 –819 950 –551 914

         

 ÅRETS RESULTAT EFTER FÖRDELNING   477 82
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 Balansräkning

    
  not  2021-12-31 2020-12-31

 TILLGÅNGAR

 Anläggningstillgångar      

 Materiella anläggningstillgångar      

 Förbättringsutgifter på annans fastighet 10 18 420 23 353

 Inventarier 11 332 380

      18 752 23 733

 Finansiella anläggningstillgångar        

 Långfristiga värdepappersinnehav 12 345 263 401 218

      345 263 401 218

           

 Summa anläggningstillgångar   364 016 424 951

           

 Omsättningstillgångar         

  Kortfristiga fordringar         

  Kundfordringar  6 826 5 741

 Övriga fordringar 13 119 105 133 166

 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 7 769 14 126

       133 700 153 033

           

 Kortfristiga placeringar  15 257 085 175 516  

 Kassa och bank 16 1 206 406 768 385

 S:a omsättningstillgångar  1 597 192 1 096 935

           

 SUMMA TILLGÅNGAR    1 961 208 1 521 886

           

 EGET KAPITAL OCH SKULDER        

 Eget kapital  17       

  Balanserat kapital  73 952 73 870

 Årets resultat  477 82

 Ändamålsbestämda medel  912 020 655 157

 Summa eget kapital    986 448 729 109

           

 Kortfristiga skulder         

  Leverantörsskulder  12 532 18 363

 Övriga kortfristiga skulder 16 474 382 324 469

 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 487 845 449 945

 Summa kortfristiga skulder   974 759 792 777

            

 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER    1 961 208 1 521 886
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Not 1 • Redovisnings- och värderingsprinciper
Riksidrottsförbundets (RF) årsredovisning har 
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen  
och BFNAR 2012:1 (K3).
   
Värderingsprinciper Resultaträkning 
VERKSAMHETENS INTÄKTER

Statsanslag intäktsredovisas i den period anslagen 
avser. Uppdragsersättningar och tjänster intäkt- 
redovisas efter utförande. Sponsorintäkter (samar-
betsavtal) intäktredovisas i takt med fakturering 
enligt avtal.

RÄNTEINTÄKTER

Ränteintäkter redovisas i takt med att de intjänas. 
Beräkning av ränteintäkter görs på basis av den 
underliggande tillgångens avkastning enligt effek- 
tivräntemetoden.    

Tilläggsupplysningar

Kassaflödesanalys
  2021 2020

 Den löpande verksamheten

 Verksamhetens resultat 253 379 471 322

 Avskrivningar 4 981 4 597

 Ränteintäkter 3 334 6 044

 Räntekostnader –7 –4

 Kassaflöde löpande före kapitalförändring 261 687 481 959

   

 Förändring av rörelsekapital   

 Förändring korta fordringar 19 333 12 071

 Förändring korta skulder 181 982 114 754

 Kassaflöde från löpande verksamhet 463 002 608 784

   

 Investeringsverksamheten

 Förvärv av finansiella anläggningstillgångar –205 065 –351 445

 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 180 083 204 514

 Kassaflöde från investeringsverksamheten –24 981 –146 931

   

 Förändring av likvida medel 438 021 461 853

 IB likvida medel 768 385 306 532

 UB likvida medel 1 206 406 768 385

 Förändring likvida medel 438 021 461 853

ERHÅLLNA UTDELNINGAR 

Intäkter från utdelningar redovisas när rätten att 
erhålla betalning fastställts.

OPERATIONELL LEASING (HYRESINTÄKTER)

RF erhåller hyresintäkter från operationella leasing- 
avtal rörande förbundets andrahandsuthyrning.

Hyresintäkterna intäktsredovisas linjärt över 
leasingperioden.     

VERKSAMHETENS KOSTNADER

En kostnad bokförs i resultaträkningen när RF har 
förpliktigat sig att utföra en viss åtgärd eller liknande. 
Samtliga leasingavgifter kostnadsförs linjärt över 
leasingperioden.   

ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA  

Löpande ersättningar till anställda i form av löner, 
sociala avgifter och liknande kostnadsförs i takt med
att de anställda utför tjänster. Eftersom alla pensions-
förpliktelser klassificerats som avgiftsbestämda redo- 
visas en kostnad det år pensionen tjänas in.  
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Värderingsprinciper Balansräkning
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar redovisas till an- 
skaffningsvärde minskat med avskrivningar. RF:s 
utgifter för ombyggnationen av nya Idrottens Hus 
(Skanstull) redovisas som Förbättringsutgifter på 
annans fastighet och skrivs av från och med 2016 
under hyreskontraktets löptid.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av 
systematiskt över den bedömda nyttjandeperioden.

Härvid tillämpas följande avskrivningstider: 

    
Datorer  3 år

Fordon  5 år

Inventarier, allmänt 5 år

Inventarier och annan utrustning anskaffad 

i samband med flytten till nya Idrottens Hus 10 år

Förbättringsutgifter på annans fastighet

(nya Idrottens Hus) 10 år 
   

Per varje balansdag görs en bedömning av om det 
föreligger någon indikation på att en tillgångs värde 
är lägre än dess redovisade värde. Finns det en sådan 
indikation beräknas tillgångens återvinningsvärde. 
Om återvinningsvärdet understiger redovisat värde 
görs en nedskrivning som kostnadsförs.  

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Värdepapper som är anläggningstillgång värderas  
till anskaffningsvärde. Om det verkliga värdet (mark- 
nadsvärdet) har minskat och denna värdenedgång 
kan antas vara varaktig görs nedskrivning.

KORTFRISTIGA PLACERINGAR

Aktier och andelar samt räntebärande placeringar 
värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och  
verkligt värde (marknadsvärde).

FINANSIELLA INSTRUMENT  

Inom ramen för RF:s placeringspolicy har RF en port- 
följ av finansiella instrument. Portföljen kan innehålla 
räntebärande instrument, såsom företagscertifikat, 
obligationer och fonder. RF kan enligt sin placerings-
policy använda olika finansiella instrument för att 
begränsa effekterna av fluktuationer i räntesatser  
och växelkurser. Finansiella instrument som hålls till 
förfall redovisas som finansiella anläggningstillgång-
ar om förfallodagen är senare än 12 månader efter 
balansdagen. Värdering sker till anskaffningsvärde 
med avdrag för värdenedgång i de fall den bedöms 
varaktig med beaktande av tidpunkt för förfall.

Finansiella instrument som utgör kortfristiga 
placeringar värderas till det lägsta av anskaffnings-

värdet och marknadsvärdet per balansdagen med 
tillämpning av porföljvärdering. 
  
FORDRINGAR

Fordringar upptas till det belopp som efter individuell 
prövning beräknas bli betalt. Monetära poster i ut- 
ländsk valuta räknas om till balansdagens kurs och de 
valutakursdifferenser som uppkommer redovisas 
i resultaträkningen.    
  
INKOMSTSKATTER

Inkomstskatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten 
skatt. Aktuella skattefordringar och skatteskulder 
respektive uppskjutna skattefordringar och skatte- 
skulder kvittas i de fall det finns en legal kvittningsrätt.
 
EGET KAPITAL     

Eget kapital utgörs av Balanserat kapital samt ända- 
målsbestämda medel. Balanserat kapital omfattar 
tidigare års överskott, samt årets resultat. I ändamåls-
bestämda medel ingår reserveringar för åtaganden 
som skall infrias i framtiden. När RF belastas med 
kostnader för ändamålet redovisas dessa i resultat- 
räkningen. Upplösning sker därefter av för ändamålet 
avsatta medel under eget kapital med motsvarande 
belopp i den mån medel reserverats för detta i eget 
kapital.

  
Not 2 • Offentliga bidrag
 2021 2020

Ordinarie statsanslag 1 224 811 1 222 811

Idrott för äldre 20 000 20 000

Etableringsstöd för nyanlända  32 000 64 000

Insatser mot dopning – 35 000

Bidrag till idrottsforskning 22 000 20 000

Bidrag till specialidrott  

inom gymnasieskolan 43 000 43 000

Särskild satsning på  

idrott och motion 579 000 569 000 

Kompensationsstöd/ 

återstartsstöd covid-19 1 955 000 1 500 000 

Demokrati 100 år 1 500 –

   3 877 311 3 473 811 

   

Not 3 • Uppdragsersättningar
 2021 2020

AB Svenska Spel, Gräsrot 438 1 346

AB Svenska Spel, Elitidrottsstipendiet 2 750 4 418

AB Svenska Spel, Fler i rörelse 14 800 18 580

Handelsbanken, Konsthall  

Riksidrottsmuséet 1 243 1 140

Övriga uppdragsersättningar 7 475 4 004

  26 705 29 488 
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Not 4 • Utförda tjänster     

 2021 2020

Intäkter Idrottens Hus 23 398 23 034 

Frakter o porton 781 411 

Uthyrda redovisningstjänster 3 075 2 889 

Intäkter IT 16 401 17 245 

Anmälningsavgifter 1 089 63 

Övriga intäkter 2 007 1 696

 46 751 45 337

I intäkter från utförda uppdrag ingår hyresintäkter om  

23,398 (22.578) KSEK. RF hyr ut lokaler till SF enligt avtal  

om operationell leasing.

Inom 1 år 22 755 22 578 

1–5 år 68 264 22 578

Summa 91 019 45 156

Not 5 • Sponsormedel
 2021 2020

Folkspel i Sverige AB 11 215 6 714

AB Svenska Spel 1 000 2 030

Övriga sponsormedel 1 388 850

Summa  13 603 9 594

Not 6 • Lämnade stöd/uppdragsersättningar
 2021 2020

Kompensationsstöd covid-19  1 446 332 1 047 039

Återstartsstöd covid-19  263 227 –

Lokalt aktivitetsstöd 584 282 584 271

Idrottslyftet 466 159 480 960

Etableringsstöd nyanlända (SF och DF) 39 569 54 883

Idrotter i segregerade områden 22 100 21 800

Rörelsesatsning i skolan 51 324 13 750

Idrott för äldre 28 085 7 913

Arbetsmarknadsinsatser – 6 750

Huddinge sjukhus (dopinglaboratorium) – 2 000

Antidopingverksamhet – 30 000

Riksidrottsgymnasier 40 683 38 870

Riksidrottsuniversitet 3 000 3 000

Stöd, SF 303 897 320 665

Elitstöd, SF 89 290 79 716

Distriktsidrottsförbund och Gotlandstöd 42 100 33 165

Sveriges Olympiska kommitté,  

olympiskt deltagande 42 500 42 500

Sv Parasportförbundet, paralympics 16 000 16 000

Driftsstöd till Bosöstiftelsen 20 000 20 000

Forsknings- och utvecklingsstöd  22 751 20 840

Evenemangstöd 1 326 442

Elitidrottsstipendier 2 746 3 168

Fler i rörelse (Sv Spel) 14 213 21 102

Övriga stöd 2 152 1 840

Summa Lämnade stöd/

uppdragsersättningar 3 501 735 2 850 674

Not 7 • Övriga externa kostnader 
OPERATIONELLA LEASINGAVTAL

RF leasar bilar och hyr lokaler enligt operationella leasingavtal. 

Leasingavtalen för bilarna har en  löptid på 3 år. Hyresavtalet 

(fr o m 2016) för Idrotten hus har löptid på 10 år. Framtida 

minimileaseavgifter är enligt följande:  

 2021 2020 

Inom 1 år 24 954 24 541

1–5 år 122 705 122 705

Senare än 5 år 0 23 209

Summa 147 659 170 455 

Leasingkostnaderna under rapportperioden uppgick  

till 24.954 (24.541) KSEK.  

Ersättning till revisor 2021 2020

Grant Thornton

Revision 503 520

Skatterådgivning – 54

Summa 503 574 

 

Not 8 • Löner, andra ersättningar och sociala 
kostnader
Löner och ersättningar 2021 2020 

Styrelse och generalsekreterare 2 433 2 357

Övriga anställda 57 954 66 703

Totala löner och ersättningar 60 387 69 061 

  

Sociala avgifter 

Styrelse och generalsekreterare 1 783 1 637

Övriga anställda 28 625 32 732

(varav pensionskostnader till 

styrelse och generalsekreterare) (1 018) (896)

(varav pensionskostnader till 

Övriga anställda) (9 234) (9 749)

Totala sociala avgifter 30 408 34 369

 90 794 103 430

Arvoden och övriga skattepliktiga ersättningar uppgår  

till 1.835 (5.069) KSEK.

  

Avtal om avgångsvederlag generalsekreterare (GS) 

Vid tillträdet av tjänsten ingicks ett avtal om avgångsvederlag 

med GS.  Vid uppsägning utgår 12 månadslöner där RF:s del 

uppgår till 7 månader.   

 

Medelantal anställda m m 2021 2020 

Medelantal anställda 105,6 121,4

Kvinnor 49,2 59,5

Män 56,4 61,9 

  

Könsfördelning styrelse och ledning 2021 2020 

Styrelseledamöter 12 12

Generalsekreterare 1 1

Kvinnor 6 6

Män 7 7
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Not 9 • Resultat från värdepapper 
 2021 2020

Vinst vid försäljning 4 572 1 573 

Förlust vid försäljning – –808 

Återföring av nedskrivning  

på värdepapper – – 

Nedskrivning av värde  

på värdepapper –3 939 –

 633 765

Not 10 • Förbättringsutgifter på annans fastighet
 2021 2020

Ingående ackumulerade 

anskaffningsvärden 45 497 45 497

Årets investeringar – –

Försäljningar och utrangeringar – –

Utgående ackumulerade 

anskaffningsvärden 45 497 45 497

Ingående ackumulerade avskrivningar –22 144 –17 594

Försäljningar och utrangeringar – –

Årets avskrivning –4 933 –4 550

Utgående ackumulerade 

avskrivningar –27 077 –22 144

   

Redovisat värde 18 420 23 353

Not 11 • Inventarier
   2021 2020

Ingående ackumulerade 

anskaffningsvärden 19 730 19 730

Årets investeringar – –

Försäljningar och utrangeringar – –

Utgående ackumulerade 

anskaffningsvärden 19 730 19 730

Ingående ackumulerade 

avskrivningar –19 350 –19 304

Försäljningar och utrangeringar – –

Årets avskrivning –48 –46

Utgående ackumulerade 

avskrivningar –19 398 –19 350

  

Redovisat värde 332 380

Not 12 • Långfristiga värdepappersinnehav
 2021 2020

Ingående anskaffningsvärde 401 218 225 285

Omklassificeringar –56 376 –25 512

Försäljningar – –

Inköp 4 359 201 445

Utgående anskaffningsvärde 349 202 401 218

Ingående nedskrivning  

(reservering för eventuell kreditrisk) 0 –485

Omklassificeringar – –

Årets nedskrivning –3 939 –

Återförda nedskrivningar 0 485

Utgående nedskrivning –3 939 0

Utgående redovisat värde 345 263 401 218

Marknadsvärde per balansdatum 351 248 399 863 

 

Not 13 • Övriga fordringar
 2021 2020

Fordran på Stiftelsen Bosön* 115 963 126 764 

Övriga fordringar 3 142 6 402

 119 105 133 166

*Fordran på Stiftelsen Bosön avser räkningskredit med 

en av RF beviljad  kreditlimit om 200 MSEK (200 MSEK). 

Kreditlimiten omprövas årsvis.   

  

Not 14 • Förutbetalda kostnader  
och upplupna intäkter 
 2021 2020

Förutbetalda hyror 5 875 5 802

Upplupna ränteintäkter 681 897

Förutbetalda företagsförsäkringspremier – 5 456

Övriga poster 1 214 1 971

 7 769 14 126 

   

Not 15 • Kortfristiga placeringar    
 2021 2020 

 Bokfört  Bokfört 

Räntebärande placeringar värde värde

Obligationer 56 376 25 512 

Specialinlåning 200 705 150 000

  257 081 175 512

Fondandelar 

Folksams Penningmarknadsfond 4 4

 4 4

Summa kortfristiga placeringar 257 085 175 516

Not 16 • Kassa och bank samt  
övriga kortfristiga skulder 
Av kassa och bank utgörs saldot om 470,8 MSEK av klient-

medel. Bankkontot utgör en koncernkontokonstruktion där 

förutom RF:s eget innehav även inkluderar medel från SISU 

Idrottsutbildarna, Bosön, Distriktförbund och SF.  
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Not 17 • Förändring av Eget kapital  

  Ändamålsbestämt Balanserat kapital  Årets resultat  Totalt eget kapital

Belopp vid årets ingång 655 157 73 870 82 729 109

Dispostion av fjolårets resultat – 82 -82 –

Utnyttjade ändamålsbestämda medel –563 087  563 087 –

Reservering av ändamålsbestämda medel 819 950  –819 950 –

Årets resultat –  257 339 257 339 

Utgående balans 912 020 73 952 477 986 448

Förändring av ändamålsbestämda medel  

  Ingående balans Utnyttjade medel  Tillförda medel  Utgående balans

Ändamålsbestämda medel av givaren:

Kompensationsstöd Idrotten 2020 452 935 –440 852  12 084

Kompensationsstöd Idrotten 2021 –  43 749 43 749

Återstartsstöd Idrotten 2021 –  637 781 637 781

Riksidrottsgymnasier 19 598 –2 210  17 388

Etablering av nyanlända 8 017 –8 017  0

Segregerade områden 10 598 –10 598  0

Rörelsesatsningen 16 410 –14 828  1 582

Äldreidrott 11 373 –9 731  1 642

Demokrati 100 år 1 371 –358  1 013

Framåtfonden (Sv Spel) 708   708

Folkspel 6 073  500 6 573

Folksams Ledarcamp 170 –170  0 

Summa ändamålsbestämda medel av givaren: 527 253 –486 764 682 030 722 520

Ändamålsbestämda medel enligt egna beslut:    

Finansieringsmedel 15 800 –15 800 9 000 9 000

Kompetenssatsning strategi 2025 1 500   1 500

Idrott och kriminalitet 1 766 –1 009  758

Systemutveckling 2 700 –2 200 500 1 000

RS-beslutade medel, samgående SF 23 867 –8 395  15 472

Pågående projekt och omstruktureringskostnader 16 824 –1 859 40 020 54 985

IL Stimulansstöd 2021 5 032 –5 032  0

IL Nationell anläggningsfunktion 6 200   6 200

IL Särskild anläggningssatsning, plats för idrott 8 715 –1 290  7 424

IL Innovativa anläggningar 8 500 –3 739 6 000 10 761

IL Föreningsstöd IF 37 000 –37 000 70 200 70 200

IL Trygg Idrott –  4 200 4 200

IL Fritidsbanken –  2 000 2 000

IL Paraidrott stödperson –  3 000 3 000

IL Översiktsstudie B&U –  1 000 1 000 

IL Utredning bidragshantering –  2 000 2 000 

Summa ändamålsbestämda medel  

enligt egna beslut: 127 904 –76 324 137 920 189 500

Total summa ändamålsbestämda medel 655 157 –563 087 819 950 912 020 

Not 19 • Händelser efter 
balansdagen 
Styrelsen bedömer att effekterna 

av covid-19 kommer fortsätta att till 

del påverka verksamheten.

RF följer utvecklingen och vidtar 

löpande åtgärder för att begränsa 

effekten och stimulera återstart  

av idrottsrörelsen.

Not 18 • Upplupna kostnader  
och förutbetalda intäkter  

 2021 2020

Upplupna semesterlöner 4 588 5 062 

Arbetsgivaravgifter 1 685 1 904 

Lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) 418 438 359 269 

Medel Idrottslyftet till beslutade projekt 4 228 18 392 

Medel Idrottslyftet Anläggningsstöd 57 829 63 049 

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 076 2 270

  487 845 449 945
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Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i Sveriges Riksidrottsförbund
Org.nr. 802002-8166

Rapport om årsredovisningen
UTTALANDEN

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för 
Sveriges Riksidrottsförbund för år 2021. Föreningens 
årsredovisning ingår på sidorna 45–55 i detta doku- 
ment.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upp- 
rättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en  
i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av fören- 
ingens finansiella ställning per den 31 december 2021 
och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året 
enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen 
är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

GRUND FÖR UTTALANDEN

Vi har utfört revisionen enligt International Stand-
ards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. 
Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare 
i avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är oberoende i för- 
hållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige 
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar en- 
ligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden.

ANNAN INFORMATION ÄN ÅRSREDOVISNINGEN

Detta dokument innehåller även annan information  
i form av verksamhetsberättelse som återfinns på 
sidorna 1–44 och 56–89. Det är styrelsen som har 
ansvaret för denna andra information.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen 
omfattar inte denna information och vi gör inget 
uttalande med bestyrkande avseende denna andra 
information.

I samband med vår revision av årsredovisningen är 
det vårt ansvar att läsa den information som identifie-
ras ovan och överväga om informationen i väsentlig 
utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid 
denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i 
övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om 
informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga 
felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts 
avseende denna information, drar slutsatsen att den 
andra informationen innehåller en väsentlig felaktig-
het, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att 
rapportera i det avseendet.

STYRELSENS ANSVAR

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovis-
ningen upprättas och att den ger en rättvisande bild 
enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även 
för den interna kontroll som den bedömer är nödvän-
dig för att upprätta en årsredovisning som inte inne- 
håller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar 
styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga  
att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är 
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmå-
gan att fortsätta verksamheten och att använda an- 
tagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift 
tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera 
föreningen, upphöra med verksamheten eller inte har 
något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

REVISORNS ANSVAR

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om 
huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisions- 
berättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säk- 
erhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt ISA och god revi- 
sionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsen- 
tlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan 
uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och 
anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans 
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut 
som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi pro- 
fessionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller misstag, utformar och utför 
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa 
risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckli-
ga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för 
våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en 
väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är 
högre än för en väsentlig felaktighet som beror på 
misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta 
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga 
utelämnanden, felaktig information eller åsidosät-
tande av intern kontroll.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens 
interna kontroll som har betydelse för vår revision 
för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga 
med hänsyn till omständigheterna, men inte för att 
uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
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• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinci-
per som används och rimligheten i styrelsens 
uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar.

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 
använder antagandet om fortsatt drift vid upprät-
tandet av årsredovisningen. Vi drar också en 
slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevi-
sen, om huruvida det finns någon väsentlig 
osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller 
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om 
föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. 
Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen 
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i 
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfak-
torn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, 
modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra 
slutsatser baseras på de revisionsbevis som 
inhämtas fram till datumet för revisionsberättel-
sen. Dock kan framtida händelser eller förhållan-
den göra att en förening inte längre kan fortsätta 
verksamheten.

•  utvärderar vi den övergripande presentationen, 
strukturen och innehållet i årsredovisningen, 
däribland upplysningarna, och om årsredovisning-
en återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revi- 
sionens planerade omfattning och inriktning samt 
tidpunkten för den. Vi måste också informera om 
betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däri-
bland de eventuella betydande brister i den interna 
kontrollen som vi identifierat.

 
Rapport om andra krav enligt lagar  
och andra författningar
UTTALANDE

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även 
utfört en revision av styrelsens förvaltning för 
Sveriges Riksidrottsförbund för år 2021.

Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styr- 
elsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

GRUND FÖR UTTALANDE

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed  
i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare  
i avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är oberoende i 
förhållande till föreningen enligt god revisorssed  
i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt 
uttalande.

STYRELSENS ANSVAR

Det är styrelsen som ansvarar för förvaltningen.

REVISORNS ANSVAR

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen,  
och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att 
inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av 
säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot  
i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd  
eller gjort sig skyldig till någon försummelse som  
kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka 
åtgärder eller försummelser som kan föranleda er- 
sättningsskyldighet mot föreningen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed  
i Sverige använder vi professionellt omdöme och har 
en professionellt skeptisk inställning under hela rev- 
isionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig 
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka till- 
kommande granskningsåtgärder som utförs baseras 
på vår professionella bedömning med utgångspunkt  
i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar 
granskningen på sådana åtgärder, områden och för- 
hållanden som är väsentliga för verksamheten och där 
avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse 
för föreningens situation. Vi går igenom och prövar 
fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och 
andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalan-
de om ansvarsfrihet.

Stockholm den 15 mars 2022

Grant Thornton Sweden AB

Peter Ek
Auktoriserad revisor
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Allmänt om verksamheten
På Bosön, som är Riksidrottsförbundets Utvecklings-
centrum, bedrivs idrottsutveckling i form av utbild-
ning, träning, tester, idrottsmedicin, rådgivning samt 
restaurang, hotell- och konferensverksamhet. I första 
hand är det idrottens specialidrottsförbund (SF), Riks- 
idrottsförbundet (RF) och SISU Idrottsutbildarna som 
verkar på anläggningen, men även andra intressenter  
i form av idrottsföreningar, myndigheter, före tag och 
privatpersoner finns på plats för att utveckla sig under 
Bosöns paroll ”Tillsammans bygger vi framgång”.

Verksamheten har under året haft följande orga- 
nisation:

• Stiftelsen Riksidrottsförbundets Idrottsinstitut äger 
och förvaltar fastigheten samt driver idrottshalls-
verksamheten.

• Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är huvud-
man för Bosöns utbildningsverksamhet inklusive 
Bosön Idrottsfolkhögskola. 

• Riksidrottsförbundet är huvudman för avdelningen 
Elitidrottsstöd.

• Stockholm Meeting Selection AB (SMS) är driftsan-
svarig för hotell-, konferens- och restaurangverk-
samheten (HKR) med stiftelsen som uppdragsgivare.

• Idrottsmedicinska kliniken Bosön är driftsansvarig 
för den idrottsmedicinska kliniken med stiftelsen som 
uppdragsgivare. 

Främjande av ändamålet
Stiftelsens ändamål är att förvalta, utveckla, omhän-
derta och utveckla egendomen på Bosön, Lidingö så att 
anläggningen och dess verksamhet stödjer den 
nationella idrottsutvecklingen. 

Anläggningen/fastigheten har under året underhål-
lits och utvecklats (se under väsentliga händelser).

Förvaltningen av stiftelsen har varit uppbyggd kring 
ett verksamhetsområde kallat VO-Bosön bestående av 
en anläggningsdel och en idrottshallsdel. Organisatio-
nen har bestått av VD, anläggningschef, avdelningschef 
idrottshallsverksamheten och en marknad- och 

Årsredovisning 2021  
för Bosön

kommunikationsansvarig. Ekonomifunktionen har 
skötts genom inhyrd personal från Riksidrottsförbun-
det varvid arvodet har uppgått till 500 (500) KSEK.  
Avtalet med Stockholm Meeting Selection innebär en 
hyra som är beräknat utifrån den totala omsättningen 
med ett garantibelopp.

I linje med den underhållsplan som beslutats för 
stiftelsen har ett antal renoveringar och investeringar 
gjorts i anläggningen under året:

• Investering i ny utrustning till det idrottsfysio- 
logiska labbet.

• Utbyte av ställverk för högspänning.
• Fortsatt uppdatering av centralt driftsystem.

Riksidrottsstyrelsen fastställde i november 2017 en 
långsiktig strategisk plan för Bosön – Bosön 2025. 
Under 2021 har planen utvecklats genom att en 
operatör inom det idrottsmedicinska området har 
etablerats under året. Idrottsmedicin var den fjärde 
verksamheten att sättas upp inom ramen för Bosön 
2025 förutom tidigare Hotell och konferens, Bosön 
utbildning samt Träning, tester och rådgivning. 

Fastighetskostnaderna har utfallit enligt plan. 
Vissa renoveringar har fått flyttas framåt i tiden p g a 
coronapandemin och andra logistiska skäl. Några 
oförutsedda reparationer har tillkommit under året.  

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
samt flerårsöversikt
CORONAPANDEMIN

Den världsomfattande coronapandemin satte även 
detta år sina spår i Bosöns verksamhet. HKR-verk-
samheten och idrottshallsverksamheten tappade 
under året stora delar av det intäktsunderlag som 
delvis används för att bedriva verksamheten på an- 
läggningen. Detta medförde ett sparbehov som i 
första hand påverkade liggande underhållsplan och 
investeringstakt där omprioriteringar varit tvungna 
att göras. Bosöstiftelsen har även i olika skeden under 
året valt att genomföra olika hjälpinsatser genom att 

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och VD för Stiftelsen Riksidrottsförbundets  
Idrottsinstitut Bosön avger härmed följande årsredovisning  
för räkenskapsåret 2021.

Organisationsnummer 813600-0497                        



60

RIKSIDROTTSFÖRBUNDET

ersätta idrottsgrupper för avbokningskostnader när 
dessa bokat av sina aktiviteter p g a rekommendationer 
och restriktioner från aktuella myndigheter. 

HOTELL/KONFERENS/RESTAURANG (HKR)

SMS har som entreprenör svarat för driften av denna 
verksamhet. Stiftelsen har under året ersatts med 
garantibeloppet reducerat med en halv månadshyra 
avseende januari, som SMS erhållit p g a coronapan-
demin. Den omsättningsbaserade delen har för året 
2021 uteblivit.

STUDENTCAMPUS 

Studentbostadsområdet redovisar för året ett positivt 
resultat. Intäkterna från uthyrningen 3 820 (3 357) 
KSEK, har varit enligt plan.

TRÄNING, TESTER OCH RÅDGIVNING

Verksamheten Träning, tester och rådgivning (TTR) 
som startade under 2020 har som nämnts påverkats 
negativt av myndigheternas restriktioner och rekom- 
mendationer. Det har dock inte varit brist på förfråg-
ningar vilket ger positiva förhoppningar när väl co- 
ronapandemins effekter och påverkan släpper och ett 
någorlunda normalläge infinner sig. 

IDROTTSMEDICIN

Den fjärde strategiska verksamheten – Idrottsmedi-
cin – startades upp den 1 januari 2021. Tanken är att 
denna verksamhet ska ge ett bra stöd till framför allt 
målgrupp 1 (SF) men även komplettera TTR:s utbud 
inom området ”Return to sport”. 

BOSÖN 2025

Rapportering har skett till Riksidrottsförbundets och 
SISU Idrottsutbildarnas ledningsgrupp. Det fortsatta 
arbetet omfattar främst utveckling av de i strategin 
uppsatta verksamheterna samt fastighetsutveckling 
som ska stödja dessa. I slutet av 2021 initierade VD för 
stiftelsen att en uppdatering/revidering av strategin 
ska göras under 2022.

PROJEKT

Under året färdigställdes projektet med att byta ut 
lågspänningsställverket samtidigt som arbetet med 
ett nytt styrsystem (SCADA) fortsatte. Mindre under- 
hållsprojekt i form av målning och ytskiktsförbättring 
samt varumärkesprofilering har utförts, framför allt 
med egen hantverkspersonal.

FRAMTIDA UTVECKLING OCH PROJEKT

I byggplanerna för 2022 ligger för närvarande endast 
det fortsatta arbetet med anläggningens styrsystem 
(SCADA). I övrigt kommer endast mindre underhålls-
projekt främst med egen personal att bedrivas. 

En revidering av Bosöns strategi genomförs under 
2022, vilket med stor sannolikhet också kommer 
generera vissa utvecklingsprojekt.

ORGANISATION

Stefan Bergh har innehaft rollen som VD och verksam- 
hetsområdeschef. Emanuel Christiansson har varit 
Anläggningschef, Conny Karlberg chef för idrotts-
hallsverksamheten med Träning, tester och rådgiv-
ning och Maria Skarve marknads- och kommunika-
tionsansvarig. Riksidrottsstyrelsen (RS) fungerar 
även som styrelse för Stiftelsen Riksidrottsförbundets 
Idrottsinstitut Bosön.

Resultat och ställning
BOSÖNS EKONOMISKA UTVECKLING I SAMMANDRAG (KSEK):

 

  2021 2020 2019 2018 2017 

 Nettoomsättning 22 694 22 381 21 944 20 635 20 035  

 Årets resultat 3 261 –973 476 –1 325 -4 629 

 Årets resultat efter reservering och ianspråk- 

 tagande av ändamålsbestämda medel 261 –573 476 526 300   

 Balansomslutning 150 338 160 811 162 709 143 974 138 967 

 Medelantal anställda 16 15 10 9 10

 Beträffande resultat och ställning i övrigt hänvisas till nedanstående resultat- och balans- 

 räkningar  samt tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i KSEK där inget annat anges.     
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 Resultaträkning

 (Belopp i KSEK) 

  not 2021 2020

 STIFTELSENS INTÄKTER M M

 Nettoomsättning 2 22 694 22 381

 Bidragsintäkter 3 20 000 20 000

  Summa intäkter  42 694 42 381

         

 STIFTELSENS KOSTNADER        

 Fastighetskostnader  –11 907 –12 494

 Övriga externa kostnader  –3 284 –7 327

 Personalkostnader 4 –11 738 –10 318

 Avskrivningar  –12 277 –12 963

  Summa Stiftelsens kostnader  –39 206 –43 103    

     

 Verksamhetens resultat   3 487 –722

         

 RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR        

 Räntekostnader och liknande resultatposter  –226 –251

     –226 –251

         

 ÅRETS RESULTAT   3 261 –973

         

 Fördelning av årets resultat        

 Årets resultat enligt resultaträkningen  3 261 –973

 Reservering av ändamålsbestämda medel 11 –3 000 0

 Utnyttjade ändamålsbestämda medel 11 0 400

         

 ÅRETS RESULTAT EFTER FÖRDELNING   261 –573
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 Balansräkning

  (Belopp i KSEK)   
  not  2021-12-31 2020-12-31

 TILLGÅNGAR

 Anläggningstillgångar      

 Byggnader och mark 5 105 841 110 222

 Byggnadsinventarier 6 14 778 17 852

 Maskiner och andra tekniska anläggningar 7 15 853 15 911

 Inventarier, verktyg och installationer 8 4 359 4 951

 Pågående projekt 9 0 0

  Summa anläggningstillgångar  140 831 148 937

 Omsättningstillgångar 

 Kortfristiga fordringar         

  Kundfordringar  1 669 5 734

 Skattefordran  273 –

 Övriga fordringar  1 296 1 394

 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 675 828

  Summa kortfristiga fordringar  3 913 7 956

           

 Kassa och bank  5 594 0 

 Summa omsättningstillgångar    9 507 7 956

           

 SUMMA TILLGÅNGAR    150 338 156 893

           

 EGET KAPITAL OCH SKULDER        

 Eget kapital  11       

  Balanserat resultat  20 041 19 780

 Ändamålsbestämda medel  6 300 3 300

 Summa eget kapital    26 341 23 080

          

 Långfristiga skulder 12 115 963 126 516    

       

 Kortfristiga skulder         

  Leverantörsskulder  2 897 2 552

 Skatteskuld  – 306

 Övriga skulder  639 566

 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 4 498 3 873

    8 034 7 297

            

 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER    150 338 156 893
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Not 1 • Redovisnings- och värderingsprinciper
Stiftelsen Riksidrottsförbundets Idrottsinstitut 
Bosöns årsredovisning har upprättats i enlighet  
med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 (K3).

Redovisnings- och värderingsprinciper är 
oförändrade med föregående år.

STIFTELSENS INTÄKTER   

Driftsbidrag, hyror och intäkter från HKRI-delen, 
intäktredovisas i den period inbetalningen avser. 

STIFTELSENS KOSTNADER    

En kostnad bokförs i resultaträkningen när Bosön har 
förpliktigat sig att utföra en viss åtgärd eller liknande. 

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

"Stiftelsens fastigheter upptas till anskaffningsvärde 
med tillägg för prestandahöjande investeringar. Vid 
till- och ombyggnationer kostnadsförs den del av in- 
vesteringen som utgör underhåll. Innan färdigställan-
de redovisas investeringar som pågående fastighets- 
arbeten. Pågående fastighetsarbeten upptas till an- 
skaffningsvärde. Materiella anläggningstillgångar 
skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda 
nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara 
belopp fastställs, beaktas i förekommande fall till- 
gångarnas/komponenternas restvärde. Stiftelsens 
byggnader har delats upp på komponenter med res- 
pektive avskrivningstider i intervallet 10–80 år. 
Komponentuppdelning har skett på bokfört restvärde 
2018-12-31, det vill säga på nettot av anskaffnings- 
värde och ackumulerade avskrivningar. För befintliga 
anläggningstillgångar vid ingången av år 2019 har 
varje komponents återstående livslängd uppskattats 
individuellt utifrån skick och framtida planer. Inven- 
tarier redovisas till anskaffningsvärde minskat med 
avskrivningar och eventuella nedskrivningar.  
   
Följande nyttjandeperioder tillämpas:

Byggnader   10–80 år

Inventarier, verktyg och maskiner 5 år

 
FORDRINGAR      

Fordringar upptas till det belopp som efter individuell 
prövning beräknas bli betalt.   
     

Tilläggsupplysningar

EGET KAPITAL

Eget kapital utgörs av ändamålsbestämda medel, balan- 
serat kapital som omfattar tidigare års överskott, samt 
årets resultat.

I ändamålsbestämda medel ingår avsättningar för 
åtaganden som skall infrias i framtiden. När stiftelsen 
belastas med kostnader för ändamålet redovisas dessa  
i resultaträkningen. Upplösning sker därefter av för 
ändamålet avsatta medel under eget kapital med mot- 
svarande belopp.

Not 2 • Nettoomsättning 
Omsättningshyra från Stockholm Meeting Selection AB 
(SMS)  uppgår till 7 667 (8 273) KSEK. SMS erhöll under 
året en halv månadshyra (333 KSEK) i rabatt p g a corona- 
pandemin.  

Not 3 • Bidragsintäkter  
Ordinarie RF-stödet uppgår för året till 20 000 
(20 000) KSEK. 

Not 4 • Löner, andra ersättningar  
och sociala kostnader   
Löner och ersättningar 2021 2020

Styrelse och VD – –

Övriga anställda  8 054 7 356

Totala löner och ersättningar  8 054 7 356

Sociala avgifter

Styrelse och VD  – – 

Övriga anställda 3 504 2 758

(varav pensionskostnader) (853) (731) 

Totala sociala avgifter 3 504 2 758

   11 558 10 114 

Ersättning till VD, tillika generalsekreterare i Riksidrotts-

förbundet och SISU Idrottsutbildarna, utgår ej.  Stiftelsen  

belastas ej av pensionskostnader för styrelse och VD.

Medelantal anställda m m 2021 2020

Medelantal anställda 16,2 15,3

Kvinnor 3,5 3,9

Män 12,7 11,4

Könsfördelning styrelse och ledning 2021 2020

Styrelseledamöter 12 12

VD 1 1

Kvinnor 6 6

Män 7 7
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Not 5 • Byggnader och mark   
 2021 2020

Ingående anskaffningsvärde 193 532 179 531

Årets investeringar 0 14 001

Utgående ackumulerade  

anskaffningsvärden 193 532 193 532 

Tidigare års direktnedskrivning  

mot särskilt bidrag –23 054 –23 054

Utgående nettoanskaffningsvärde 170 478 170 478

Ingående avskrivningar –60 256 –54 324

Årets avskrivningar –4 382 –5 933

Utgående ackumulerade  

avskrivningar –64 638 –60 256

Utgående planenligt restvärde 105 841 110 222

Not 6 • Byggnadsinventarier  
 2021 2020

Ingående anskaffningsvärde 29 988 13 976

Årets investeringar 0 16 012

Utgående ackumulerade  

anskaffningsvärden 29 988 29 988 

 

Ingående avskrivningar –12 135 –9 467

Årets avskrivningar –3 075 –2 669

Utgående ackumulerade  

avskrivningar –15 210 –12 135

Utgående planenligt restvärde 14 778 17 852

Not 7 • Maskiner och andra 
tekniska anläggningar  
 2021 2020

Ingående anskaffningsvärde 45 353 34 908

Årets investeringar 3 468 10 445

Utgående ackumulerade  

anskaffningsvärden 48 821 45 353 

 

Ingående avskrivningar –29 441 –25 898

Årets avskrivningar –3 526 –3 543

Utgående ackumulerade  

avskrivningar –32 968 –29 441

Utgående planenligt restvärde 15 853 15 911

Not 8 • Inventarier, verktyg 
och installationer  
 2021 2020

Ingående anskaffningsvärde 26 619 21 054

Årets investeringar 703 5 565

Utgående ackumulerade  

anskaffningsvärden 27 322 26 619 

 

Ingående avskrivningar –21 668 –20 849

Årets avskrivningar –1 295 –819

Utgående ackumulerade  

avskrivningar –22 963 –21 668

Utgående planenligt restvärde 4 359 4 951

Not 9 • Pågående projekt  
 2021 2020

Ingående investeringsvärde 0 35 617

Årets investeringsvärde – –

Årets aktivering – –35 617

Utgående ackumulerade  

investeringsvärden 0 0

Not 10 • Förutbetalda kostnader 
och upplupna intäkter  
 2021 2020

Förutbetald försäkringspremie 518 490

Övriga förutbetalda kostnader  

och upplupna intäkter 156 338

 675 828
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Umeå Energi AB 214 360

Övriga upplupna kostnader 142 272 

Övriga förutbetalda intäkter 2 341 1 664

  4 498 3 873

 Not 14 •  Händelser efter balansdagens utgång    
Styrelsen bedömer att utbrottet av viruset covid-19 kan få en negativ effekt på stiftelsens resultat 

på nya året, på grund av avbokningar i gäst- och konferensverksamheten. Styrelsen följer aktivt 

utvecklingen och vidtar  löpande åtgärder för att begränsa effekten.

Stockholm 2022-03-02 

Styrelsen för Stiftelsen  

Riksidrottförbundets Idrottsinstitut Bosön 

Björn Eriksson (ordförande)

Tommy Ohlström, Stefan Bessman, Victoria Escobar, Tomas 

Eriksson, Marie Hedberg, Anna Iwarsson, Lotta Kellander, 

Toralf Nilsson, Åsa Llinares Norlin, Erik Söderberg, Kristiina 

Sagbrant (personalrepresentant), Stefan Bergh (VD).

Not 11 • Eget kapital
 Ändamålsbestämt  Balanserat resultat Totalt eget kapital

Belopp vid årets ingång 3 300 19 780 23 080 

Utnyttjade ändamålsbestämda medel 0 – 0

Reservering av ändamålsbestämda medel 3 000  3 000

Årets resultat – 261 261 

Utgående balans 6 300 20 041 26 341

Förändring av ändamålsbestämda medel  

  Ingående balans Tillförda medel  Utnyttjade medel  Utgående balans

Projekt

Rivning Laget 1 700   1 700

Förstärkningsmedel för underhållsprojekt 1 600 3 000  4 600 

Summa  3 300 3 000 0 6 300

Not 12 • Långfristiga skulder  
Långfristig skuld avser räkningskredit erhållen från Riksidrottsförbundet.      

Beviljad kreditlimit uppgår till 200 (200) MSEK. Kreditlimiten gäller och omprövas årsvis.

 

Not 13 • Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  

 2021 2020

Personalrelaterade upplupna kostnader 1 467 1 089

Ellevio 334 489 

Vår revisionsberättelse har avgivits 2022-03-15   

Grant Thornton Sweden AB

Peter Ek, auktoriserad revisor
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Rapport om årsredovisningen
UTTALANDEN

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stift- 
elsen Riksidrottsförbundets Idrottsinstitut Bosön för 
år 2021. Stiftelsens årsredovisning ingår på sidorna 
59–65 i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upp- 
rättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en 
i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stift- 
elsens finansiella ställning per den 31 december 2021 
och av dess finansiella resultat för året enligt årsredo-
visningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig 
med årsredovisningens övriga delar.

GRUND FÖR UTTALANDEN

Vi har utfört revisionen enligt International Standards 
on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i av- 
snittet "Revisorns ansvar". Vi är oberoende i förhåll- 
ande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och 
har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt 
dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden.

STYRELSENS ANSVAR

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovis-
ningen upprättas och att den ger en rättvisande bild 
enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även 
för den interna kontroll som den bedömer är nödvän-
dig för att upprätta en årsredovisning som inte inne- 
håller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar 
styrelsen för bedömningen av stiftelsens förmåga att 
fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tilläm- 
pligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att 
fortsätta verksamheten och att använda antagandet om 
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas 
dock inte om beslut har fattats om att avveckla 
verksamheten.

REVISORNS ANSVAR

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om 
huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag, och att lämna en revi- 

sionsberättelse som innehåller våra uttalanden. 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA 
och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upp- 
täcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Fel- 
aktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller 
misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller 
tillsammans rimligen kan förväntas påverka de eko- 
nomiska beslut som användare fattar med grund i års- 
redovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi pro- 
fessionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller misstag, utformar  
och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån 
dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är 
tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en 
grund för våra uttalanden. Risken för att inte upp- 
täcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentlig-
heter är högre än för en väsentlig felaktighet som 
beror på misstag, eftersom oegentligheter kan inne- 
fatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga 
utelämnanden, felaktig information eller åsido- 
sättande av intern kontroll.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av stiftelsens 
interna kontroll som har betydelse för vår revision 
för att utforma granskningsåtgärder som är lämp- 
liga med hänsyn till omständigheterna, men inte  
för att uttala oss om effektiviteten i den interna  
kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinci-
per som används och rimligheten i styrelsens upp- 
skattningar i redovisningen och tillhörande upp- 
lysningar.

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 
använder antagandet om fortsatt drift vid upprät-
tandet av årsredovisningen. Vi drar också en slut- 
sats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, 
om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhets-
faktor som avser sådana händelser eller förhållan-
den som kan leda till betydande tvivel om stiftelsens 
förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar 
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfak-
tor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärk-
samheten på upplysningarna i årsredovisningen om 
den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana 
upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet 
om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de 
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för 
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser 
eller förhållanden göra att en stiftelse inte längre 
kan fortsätta verksamheten.

Revisionsberättelse
Till styrelsen i Stiftelsen Riksidrottsförbundets  
Idrottsinstitut Bosön Org.nr. 813600-0497
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• utvärderar vi den övergripande presentationen, 
strukturen och innehållet i årsredovisningen, 
däribland upplysningarna, och om årsredovisning-
en återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna i enlighet med stiftelselagen.

Vi måste informera styrelsen om bland annat rev- 
isionens planerade omfattning och inriktning samt 
tidpunkten för den. Vi måste också informera om 
betydelsefulla iakttagelser under revisionen, där- 
ibland de eventuella betydande brister i den interna 
kontrollen som vi identifierat.

 
Rapport om andra krav enligt lagar  
och andra författningar
UTTALANDE

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även 
utfört en revision av styrelsens förvaltning för Stift- 
elsen Riksidrottsförbundets Idrottsinstitut Bosön  
för år 2021.

Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna 
inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförord-
nandet eller årsredovisningslagen.

GRUND FÖR UTTALANDE

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i 
Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare  
i avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är oberoende i för- 
hållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige 
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar  
enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt 
uttalande.

STYRELSENS ANSVAR

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen 
enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.

REVISORNS ANSVAR

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och 
därmed vårt uttalande, är att inhämta revisionsbevis 
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma 
om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till 
någon försummelse som kan föranleda ersättnings-
skyldighet mot stiftelsen, eller om det finns skäl för 
entledigande, eller

• på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, 
stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt god revi- 
sionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder 

eller försummelser som kan föranleda ersättnings- 
skyldighet mot stiftelsen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i 
Sverige använder vi professionellt omdöme och har en 
professionellt skeptisk inställning under hela revision-
en. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst 
på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår pro- 
fessionella bedömning med utgångspunkt i risk och 
väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen 
på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är 
väsentliga för verksamheten och där avsteg och över- 
trädelser skulle ha särskild betydelse för stiftelsens 
situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, be- 
slutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållan-
den som är relevanta för vårt uttalande.

Stockholm den 15 mars 2022         

Grant Thornton Sweden AB

Peter Ek
Auktoriserad revisor



68

IDROTTSRÖRELSEN I SIFFROR



69

IDROTTSRÖRELSEN I SIFFROR

Andel (%) av befolkningen (6–80 år) som ägnar sig åt måttligt ansträngande* 

motion/idrott på fritiden år 2021

n  Män   n  Kvinnor   n  Totalt   

*Aktivitet i minst 20 min och som innebär att personen blir varm och andas något kraftigare än normalt.
Källa: RF/SCB (skattade värden)   

0
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 < 1 ggr/mån./aldrig  1–3 ggr/mån.  1–2 ggr/vecka  3–4 ggr/vecka  5–6 ggr/vecka  ≥ 7 ggr/vecka

Andel (%) av befolkningen (6–80 år) som ägnar sig åt mycket ansträngande*  

motion/idrott på fritiden år 2021  

n  Män   n  Kvinnor   n  Totalt   

*Aktivitet som innebär att personen svettas och andas mycket kraftigare än normalt.
Källa: RF/SCB (skattade värden)   
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 < 1 ggr/mån./aldrig        1–3 ggr/mån.     1 ggr/vecka   2 ggr/vecka  3–4 ggr/vecka  ≥ 5 ggr/vecka

De tio populäraste idrotts- och motionsaktiviteterna* hos befolkningen (6–80 år)  

sett till antal utövare år 2021  

n  Män   n  Kvinnor  

*Aktiviteter som utövas regelbundet. En person kan förekomma inom flera aktiviteter. Avrundat till närmsta tusental.  
Källa: RF/SCB (skattade värden)   

Gång/promenad/power walk/stavgång

Löpning/jogging

Styrketräning/gym

Cykel/mountainbike

Vandring/hiking/trekking

Yoga/meditation/chigong/avspänning o.dyl.

Gruppträning (aerobics, gympa, step, zumba o.dyl.)

Simning

Skidor

Fotboll

0 500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000 3 000 000

Idrott och motion
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Andel (%) ideellt arbete* fördelat mellan 
olika organisationskategorier

De tio SF med flest antal föreningar* år 2021

Föreningstätheten* inom RF-SISU  
distrikt år 2021

n  Färre än 20

n 20–25

n 26–30

n 31–35

Antal personer av befolkningen som är medlemmar i olika organisationer år 2018–2019

Facklig organisation (16–74 år)

Idrotts-/friluftsförening (≥ 16 år)

Kultur-, musik-, dans-/teaterförening (≥ 16 år)

Pensionärsförening (≥ 65 år)

Politiskt parti (≥ 16 år)

0 500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000 3 000 000

n  Män   
n  Kvinnor  
n  Totalt   

Källa: SCB, Undersökningarna  
av levnadsförhållanden  
(ULF/SILC) (skattade värden) 

1.  Idrottsorganisationer (18)

2.  Organisationer med 

  social inriktning (15)

3.  Fritidsorganisationer (13)

4.  Intresseorganisationer, 

  fackföreningar (12)

5.  Organisationer för boende (11)

6.  Religiösa organisationer (8)

7.   Utanför det civila samhällets  

 organisationer (7)

8.  Kulturorganisationer (6)

9.  Sociala rörelser, politiska org. (6)

10. Kooperativ (1)

11.  Andra organisationer (4)
*Av alla ideella åtaganden 2014.
Källa: Befolkningsundersökningen

*Antal föreningar med organisationsnummer per 10 000 invånare.
 Källa: RF/IdrottOnline/SCB

Fotboll

Skidor

Skyttesport 

Gymnastik

Friidrott**

Ridsport

Innebandy

Budo & kampsport

Skolidrott

Bowling

*Enbart föreningar med organisationsnummer. En del föreningar består av 
olika sektioner och finns därmed med i flera SF. **Många lokalföreningar i 
Friskis&Svettis är medlemmar i Svenska Friidrottsförbundet. 
Källa: RF/IdrottOnline
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 Under 30 år 30–45 år 46–60 år Över 60 år

Antal idrottsföreningar* i RF:s medlemsförbund/SF
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*Från 2013 enbart föreningar med organisationsnummer. År 2021 finns totalt 
18 299 unika föreningar. En orsak till de minskade antalet föreningar är det 
kvalitetsarbete som RF genomfört tillsammans med sina medlemsförbund år 
2017–2021. Källa: RF/IdrottOnline
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Föreningsidrott

r f  v e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e  2 0 1 6  |  71

Andel (%) av befolkningen (6–80 år) som deltagit  
i någon tävlig/match inom motion/idrott år 2021

Medlemmar (6–80 år) år 2021  
(totalt 3 213 000)

De tio SF med flest antal aktiva i idrott* år 2021

Personer med ledaruppdrag* (6–80 år) år 2021  
(totalt 746 000)

Andel (%) av befolkningen (6–80 år) som  
motionerar/idrottar i olika sammanhang* år 2021

De fem SF med högst andel (%) män  
respektive kvinnor aktiv i idrott* år 2021  

Fotboll

Friidrott**

Golf

Gymnastik

Innebandy

Simidrott

Ishockey

Motorcykel  
& snöskoter

Ridsport

Handboll

n  Män   n  Kvinnor     

*Med ”aktiv i idrott” menas att man deltagit minst en gång per år i någon av 
föreningens aktiviteter. En person kan vara aktiv i idrott i flera SF. **Många 
lokalföreningar i Friskis&Svettis är medlemmar i Svenska Friidrottsförbundet. 
Källa: RF/IdrottOnline

n  Män   n  Kvinnor    

*Med ”aktiv i idrott” menas att man deltagit minst en gång per år i någon av 
föreningens aktiviteter. En person kan vara aktiv i idrott i flera SF. **Sedan 
RF-stämman år 2021 har Svenska Islandshästförbundet valts in.
Källa: RF/IdrottOnline

n  Män   n  Kvinnor   

Källa: RF/SCB (skattade värden)

n  Män   n Kvinnor   

*Ledare, tränare, styrelsemedlem, funktionär/domare eller liknande.
Källa: RF/SCB (skattade värden)

*En person kan utöva motion/idrott i mer än ett sammanhang.
Källa: RF/SCB (skattade värden) Källa: RF/SCB (skattade värden)

 6–12 13–18 19–25 26–40 41–55 56–67 68–80 år 

Flygsport
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Cheerleading
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0

30

60

90

120

150

Antal män och kvinnor i SF-styrelser år 2020  
(totalt 560, varav 293 män och 267 kvinnor) 
 

Andel (%) män och kvinnor i SF-styrelser över tid

Aktiv i idrott* (6–80 år) i relation till befolkning år 2019

Andel (%) tid på idrottsmedier* hos befolkningen 
(6–80 år) under en normal vecka år 2021

*Med ”aktiv i idrott” menas att man deltagit minst 
en gång per år i någon av föreningens aktiviteter. 
En person kan vara aktiv i idrott i flera SF. Figuren 
är baserad på unika individer och är framräknad så 
att den åldersgruppen med flest aktiva i idrott har 
värdet 100 %.  
Källa: RF/IdrottOnline

n  Män   n  Kvinnor

Källa: RF/SF-data

 Under 30 år 30–45 år 46–60 år Över 60 år

n  Män   n  Kvinnor 
Källa: RF/SF-data

 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

n  Män   n  Kvinnor

*Nordiska uppdrag är inte inräknade. 
Källa: RF/SF-data

Svensk idrotts internationella representation*  
år 2016–2020 (antal)

n  Män   n  Kvinnor

*Dator/tv-spel, tv, tidningar och internet med idrottsligt innehåll.
Källa: RF/SCB (skattade värden)
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Idrottslyftet år 1–5 samt år 2013–2019*

De fem vanligaste inriktningarna inom  
Idrottslyftet 2019, räknat på antal projekt* 

Andel (%) som tränar* minst en gång i veckan  
år 2018–2019

Andel (%) som idrottar i förening  
eller klubb år 2018–2019

n Pojkar   n  Flickor   n  Totalt   

*Aktivitet som innebär att personen blir andfådd/svettig. Källa: SCB, 
Undersökningarna av barns levnadsförhållanden (Barn-ULF) (skattade värden) 

n Pojkar   n  Flickor   n  Totalt   

Källa: SCB, Undersökningarna av barns levnadsförhållanden  
(Barn-ULF) (skattade värde)   
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  12–15 år  16–18 år Totalt (12–18 år)   12–15 år  16–18 år Totalt (12–18 år)

År Antal Antal Andel % Andel % 
  föreningar satsningar pojkar  flickor 

1. 2007/2008, 12 mån 8 600 12 700 49 % 51 %
2. 2008/2009, 12 mån 9 400 14 000 55 % 45 %
3. 2009/2010, 12 mån 10 076 16 500 56 % 44 %
4. 2010/2011, 12 mån 10 250 15 617 55 % 45 %
5. 2011/2012, 18 mån 11 683 27 532 54 % 46 %
2013, 12 mån 8 631 17 944 55 % 45 %
2014, 12 mån 9 143 19 560 56 % 44 %
2015, 12 mån 9 250 19 224 54 % 46 %
2016, 12 mån 6 281 21 927 55 % 44 %
2017, 12 mån 5 606 17 640 53 % 47 %
2018, 12 mån 5 403 15 610 53 % 47 %
2019, 12 mån 5 350 15 700 52 % 48 %

*Förändring i antal föreningar 2016/2017, beror på ett nytt sätt att räkna där 
enbart antal unika föreningar räknas. Förändringen i antalet satsningar beror 
på att Idrottslyftsatsningar inom SISU nu räknas med.  Källa: RF

Beviljade Idrottslyftsmedel per förening år 2019,  

uppdelat på RF-SISU distrikt*

Idrottsmedel 
per förening

n   9 001–10 500

n  8 001–9 000

n  7 001–8 000

n 5 001–7 000

*Sammanställningen gäller beviljade 
medel som fördelats via Idrottslyftet 
och räknas som ett genomsnitt mot 
samtliga föreningar i RF-SISU distrikt, 
anläggningsstöd är inte medräknat. 
Källa: RF

Inriktning Antal projekt

Utbildning för tränare/ledare 9 561

Utveckling av träningsformer 4 409

Utbildning för aktiva (7–25 år) 3 961

Föreningsutveckling 2 285

Utveckla tävlingsformer 1 778

 

Barn- och ungdomsidrott
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*En del inriktningar överlappar delvis varandra. Källa: RF
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Lokalt aktivitetsstöd, de tio idrotterna  

med flest aktiviteter*, år 2020

Lokalt aktivitetsstöd, antal deltagartillfällen 

(7–20)* år 2011–2020

Lokalt aktivitetsstöd, antal aktiviteter per förening, 

per RF-SISU distrikt år 2020  

n  Färre än 400

n 400–500

n Fler än 600

Lokalt aktivitetsstöd, antal deltagartillfällen, år 2020

Ålder Pojkar  % Flickor % Totalt

7–12 14 222 478 58 10 352 033 42 24 574 511

13–16 10 232 318 59 7 050 042 41 17 282 360

17–20 4 387 894 65 2 359 783 35 6 747 677

21–25 2 270 224 70 970 922 30 3 241 146

26>* 123 130 64 69 872 36 193 002

Totalt 31 236 044 60 20 802 652 40 52 038 696

*För deltagare med funktionsvariation finns ingen övre åldersgräns.
Källa: RF/LOK-stöd

Lokalt aktivitetsstöd, ledartillfällen, 

år 2020 (totalt 10 584 753)

Källa: RF/LOK-stöd

72 %

28 %

Fotboll

Ridsport

Innebandy

Tennis

Simidrott

Ishockey

Gymnastik

 Handboll

Basket

Friidrott**

*I 1000-tal. För deltagare med funktionsvariation finns ingen övre ålders-
gräns. **Många lokalföreningar i Friskis&Svettis är medlemmar i Svenska 
Friidrottsförbundet.
Källa: RF/LOK-stöd

n  Pojkar   n  Flickor 

*I 100 000-tal. Källa: RF/LOK-stöd

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

n  Män   n  Kvinnor  

Källa: RF/LOK-stöd
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Svenska landslagstrupper (de tio främsta), andel (%) 

tagna medaljer vid senaste VM i relation till möjliga 

medaljer*  

Landslagsaktiva* år 2021 (totalt 2 970)

Svenska landslagstrupper, antal medaljer  
vid senaste VM eller motsvarande* för juniorer** 
 

Landslagstränare* år 2020 (totalt 705)

Svenska landslagstrupper, antal medaljer  

vid senaste VM eller motsvarande* 

*Årtalet när senaste VM eller motsvarande genomfördes varierar  
mellan olika idrotter. Källa: RF/SF-data

*De medaljer som varje SF har möjlighet att vinna, t.ex. en medalj 
är möjlig i fotbolls-VM. Källa: RF/SF-data

 Guld   Silver  Brons  Totalt

 Guld   Silver  Brons  Totalt

96
87 92

275

35
41

34

110

*SF har uppgett utifrån antal i en genomsnittlig landslagstrupp.
Källa: RF/SF-data

*Eller liknande, för seniorer. Kan vara förbundskapten, tränare, administrativ 
ledare och rådgivare av olika slag, anställda eller ideella.
Källa: RF/SF-data

n  Män   n  Kvinnor  
 

69 %

31 %

*Årtalet när senaste VM eller motsvarande genomfördes  
varierar mellan olika idrotter. **Steget under senior.  

n  Män   n  Kvinnor   
 

55 %
45 %
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Vattenskid- & Wakeboard

Samtliga

De elva SF med flest vunna medaljer  
senaste VM eller motsvarande*   
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*Årtalet när senaste VM eller motsvarande genomfördes  
varierar mellan olika idrotter. Källa: RF/SF-data
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Elitidrottsstipendiater år 2021–2022 (totalt 50)De tio SF med internationell elitverksamhet som fått 
högst verksamhetsstöd SF Elitidrott år 2021 (tsek)

SF med högst kostnader* för landslagsverksamhet  
år 2020 (msek)

SF med lägst kostnader* för landslagsverksamhet  
år 2020 (msek)

*Faktiska kostnader. Ett par SF redovisar inga kostnader på grund  
av pandemin. Källa: RF

Källa: RF

Källa: RF
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Gång & vandring
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Triathlon
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Riksidrottsgymnasier (RIG), ht 2021, 1 180 elever 
(641 pojkar och 539 flickor) vid 45 RIG  
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Antal dopingprov (urin) och bestraffade år  
2011–2020 (år 2020: 1 822 prov och 6 bestraffade) 
 

n  Antal prov  n   Bestraffade  

Källa: Antidoping Sverige

Andel (%) bestraffningar* i relation till antal 
tagna prov (urin) år 2011–2020

*Av andelen bestraffade är totalt 95 % män och 5 % kvinnor. 
Källa: Antidoping Sverige

   2011 12 13 14 15 16   17 18 19 2020 

Antal dopingförseelser per dopingklass  
år 2004–2020 (totalt 516 fall)

1. Anabola substanser, ex. AAS (206)

2. Vägran, smitning, försvårande (116)

3. Stimulantia* (63)

4. Cannabis (44)

5. Hormon och metabolisk mod (21)

6. Beta-2-stimulerare (21)

7. Diuretika maskerande (19)

8. Peptidhormon tillväxtfaktor** (3)

9. Betablockerare (2)

10. Kem och fysisk manipulation (1)

11. Kortison (2)

12. Övriga förseelser mot  

dopingreglerna*** (18)

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

 2011 12 13 14 15   16  17 18 19 2020
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*Varav 17 förseelser avser kokain. **Avser doping med EPO. ***12 
idrottsutövare och 6 idrottsledare. Källa: Antidoping Sverige

Inkomna ärenden till Riksidrottsnämnden*

*Det högsta överklagningsorganet inom idrottsrörelsen för prövning av 
bestraffningsärenden och övriga överklagningsärenden. Källa: RF

De fem SF med flest besträffningar  
inom elit/tävling år 2010–2020

De fem SF med flest bestraffningar inom  
motion* år 2010–2020

Budo & kampsport

Amerikansk fotboll
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    2017               2018           2019              2020              2021
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*Motionärer, d.v.s. träning på gym, styrketräning el kampsport.
Källa: Antidoping Sverige
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De 10 SF med högst omsättning 2020 alt. 2020/2021 

(msek)

Utbetalt statsanslag till RF år 2016–2021* (msek)

De tio SF med högst eget kapital år 2020 
alt. 2020/2021 (msek)

*1 500 respektive **1 955 (msek) avser att mildra negativa ekonomiska 
konsekvenser av covid-19 samt bidra till idrottens uppstart/återstartsarbete. *Inkluderar Svenska Paralympiska kommittén ** Inkluderar ekonomiskt stöd  

till föreningar för covid-19 *** Inkluderar intäkter för VM i konståkning 2021. 
Källa: RF

*Omsättning i förhållande till statliga bidrag 2020 (ej inräknat kompensations-
stöd) ** Inkluderar ekonomiskt stöd till föreningar för covid-19 *** Inkluderar 
intäkter för VM i konståkning 2021. Källa: RF

*Inkluderar ej de särskilda krisstöd (1 955 msek) som RF tilldelats under 
2021 **Anslaget avseende Antidoping tilldelas numera Svensk Antidoping 
(fristående stiftelse). Källa: RF Källa: RF

Gemensam natur
inom idrottsrörelsen
(645)

Idrottslyftet, rörelsesats- 
ningen och idrott i segregerade 
områden (579)

Insatser mot 
doping** (44)

Specialidrott inom 
gymnasieskolan  
(43)

Idrottsforskning (22)

LOK-stöd (600)

  2017            2018            2019           2020*         2021**
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Fotboll

Motorcykel & snöskoter

Golf

Bilsport

Cheerleading

Ishockey

Skidor

Fotboll 

Skidor

Golf

Ishockey

Skyttesport

Ridsport

Handboll

Skidskytte

Simning

Tennis

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

Etablering av
nyanlända (32)
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Fördelning av statsanslaget till RF år 2021

Källa: RF

Stöd till IF
(41 %)

Stöd till SF
(33 %)

Övrigt stöd (OS/
paralympics, RIG, 
Centrum för idrotts- 
forskning m.fl.) 
(10 %)

Stöd till RF-SISU  
distrikt, inkluderat 
visst projektstöd  
till IF (8 %)

RF:s verksamhet (8 %)

Ekonomi

De tio SF med högst andel (%)  
självfinansieringsgrad* år 2020/2021 

RF:s kostnader per anslagspost år 2021 (msek)*
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Genomsnittliga inkomster hos en idrottsförening (%)

Genomsnittliga utgifter (SEK) för motion och idrott under de
senaste tolv månaderna hos befolkningen (6–80 år) år 2021    

Antal föreningar och organisationsstöd avseende 

idrott till RF-SISU distrikt år 2021 (ksek) 

  Antal  
RF-SISU distrikt Organisationsstöd föreningar **

Blekinge  1 840 336

Dalarna 3 050 880

Gotland* 1 520 185

Gävleborg 2 600 654

Halland 2 440 694

Jämtland-Härjedalen 2 150 383

Norrbotten 2 700 645

Skåne  5 160 2 120

Småland  4 740 1 712

Stockholm 6 430 2 536

Sörmland 2 470 651

Uppland 2 950 867

Värmland 2 760 778

Västerbotten  2 770 569

Västernorrland  2 310 588

Västmanland 2 200 499

Västra Götaland 6 810 2 933

Örebro län 2 310 497

Östergötland  2 790 772

Totalt 60 000 18 299

*Gotland erhåller enligt beslut på Riksidrottsmötet 1991 ett  
vattenbidrag på 2,1 MSEK utöver beloppet i tabellen. **Avser 
huvudföreningar med organisationsnummer – inte sektioner. 
Källa: RF

LOK-stöd
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 Under 30 år 30–45 år 46–60 år Över 60 år

Antal deltagare i studieverksamheten* år 2017–2021Utbetalt statsanslag till SISU år 2012–2021 (msek)

*Inklusive anslag till satsningen ”Svenska från dag ett”.
Källa: Regleringsbrev

   2012   13  14  15  16  17*     18*  19*  20* 2021* 
0
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n  Män   n  Kvinnor  n  Totalt  

*Avser t.o.m. år 2017 verksamhetsformerna Lärgrupp, Kurs, Processarbete 
och Lärande för barn. Avser fr.o.m. år 2018 verksamhetsformerna 
Lärgrupp, Kurs och Processarbete. Lärande för barn ingår i resterande 

verksamhetsformer. Källa: RF/SISU/IdrottOnline – utbildning

 

De fem SF med störst studieverksamhet*  
utifrån studietimmar år 2021 

  Arrangemang Deltagare      Studietimmar

Fotboll 20 344 194 987 328 862

Ridsport 12 884 113 218 193 123

Golf 6 930 45 550 71 355

Ishockey 3 500 33 642 67 087

Innebandy 4 357 40 545 56 050

De fem RF-SISU distrikt med störst studie- 
verksamhet* utifrån studietimmar år 2021 

  Arrangemang Deltagare    Studietimmar

Västra Götaland 15 807 139 658 244 084

Småland 10 561 109 677 191 732

Skåne 4 424 40 142 81 685

Örebro län 4 596 34 464 71 653

Västerbotten 5 356 51 459 58 452

*Avser verksamhetsformerna Lärgrupp, Kurs och Processarbete.
Källa: RF/SISU/IdrottOnline – utbildning

Studieverksamheten* år 2017–2021

    Arrangemang  Deltagare      Studietimmar

2017 123 385 987 202 1 554 354

2018 88 850 812 188 1 367 888

2019 98 110 905 637 1 473 611

2020 78 997 708 675 1 143 126

2021 77 709 687 355 1 134 127

Antal studietimmar* per 100 invånare  

i RF-SISU distrikt år 2021  

n  –9

Stockholm (1)

Skåne (6)

Uppland (7)

Halland (8)

Östergötland (8)

n  10–19

Jämtland-Härjedalen (10)

Dalarna (11)  

Sörmland (11)

Västernorrland (11)

Värmland (13)

Västra Götaland (14)

Gävleborg (18)

Norrbotten (18)

Västmanland (18)

n  20–29

Gotland (21)

Västerbotten (23)

Småland (23)

Blekinge (27)

Örebro län (27)

*Avser verksamhetsformerna Lärgrupp, Kurs och Processarbete.
Källa: RF/SISU/IdrottOnline – utbildning/SCB
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Riksidrottsförbundets medlemsförbund

         
                                            
                                                                          
Förbund Antal Andel (%) män 2021 2020 2021 (KSEK) 2021 (KSEK) 2021 (KSEK) 

Akademisk idrott 61 897 53 94 84 125   1 660      2 190      3 850    

Amerikansk fotboll***** 15 880 84 65 99 768   1 670      3 425      5 095    

Badminton 47 318 64 222 432 646   2 320      4 390      6 710    

Bandy 52 638 73 157 375 068   3 010      3 625      6 635    

Bangolf 9 333 63 84 4 968   1 040      1 250      2 290    

Baseboll och softboll 3 443 74 37 33 068   880      1 399      2 279    

Basketboll 142 516 55 321 2 005 361   6 980      10 970      17 950    

Biljard  3 830 85 54 2 473   840      1 820      2 660    

Bilsport 83 248 79 407 23 264   3 510      3 140      6 650    

Bordtennis 64 771 81 441 500 902   3 200      7 615      10 815    

Boule 12 181 58 235 4 461   970      1 105      2 075    

Bowling  25 827 70 572 74 556   2 590      5 350      7 940    

Boxning 36 064 74 204 389 328   2 430      3 580      6 010    

Brottning 26 380 74 144 205 681   2 460      5 885      8 345    

Budo och kampsport 106 389 68 787 899 802   4 480      8 315      12 795    

Bågskytte 12 269 64 160 40 083   1 480      2 685      4 165    

Casting 4 520 64 56 599   800      1 174      1 974    

Cheerleading 15 711 2 57 322 384   500      1 428      1 928    

Cricket 5 946 85 73 28 903   750      1 934      2 684    

Curling 3 150 80 59 6 854   2 070      4 788      6 858    

Cykel 71 957 74 495 111 682   4 030      4 795      8 825    

Danssport 30 106 34 164 120 740   2 310      2 873      5 183    

Dart 4 367 81 149 328   770      856      1 626    

Draghund 9 115 34 112 941   840      978      1 818    

Dragkamp 3 188 56 45 8 231   960      596      1 556    

Dövidrott 4 636 48 30 47 544   1 940      1 720      3 660    

Flygsport 20 664 89 346 5 319   2 580      2 293      4 873    

Fotboll  1 312 858 68 3 075 20 752 627   24 860      52 004      76 864    

Friidrott****** 546 548 42 936 1 239 699   9 310      13 127      22 437    

Frisbee 13 235 83 133 26 642   810      1 275      2 085    

Fäktning 6 662 70 52 79 967   1 580      2 010      3 590    

Golf 536 980 72 408 389 947   11 190      11 460      22 650    

Gymnastik 424 952 28 962 2 672 352   8 720      15 740      24 460    

Gång och vandring 4 648 47 71 832   830      646      1 476    

Handboll 160 282 50 422 2 441 758   9 420      13 673      23 093    

Innebandy 358 409 69 841 4 326 136   13 340      17 598      30 938    

Ishockey 250 896 84 559 3 936 823   12 460      13 435      25 895    

Islandshäst******* 10 223 11 64 3 130  / /  /

Issegling 3 794 68 50 653   680      387      1 067    

Judo 21 015 68 158 198 667   2 200      4 750      6 950    

Kanot  26 868 59 123 69 991   2 370      4 386      6 756    

Karate 23 859 62 329 547 528   2 310      4 430      6 740    

Klättring 13 398 58 83 39 868   1 270      2 110      3 380    

Konståkning 41 306 17 146 823 512   3 640      4 395      8 035    

Korpen 141 854 69 272 113 311   12 640      7 820      20 460    

Kälksport***** 1 423 58 16 1 278  /  200      200    

Landhockey***** 1 557 52 13 7 497  /  120      120    

Motorsport******** 171 088 84 457 94 162   3 220      8 190      11 410    

Mångkamp 5 449 62 62 2 655   790      613      1 403    

Orientering 87 688 56 554 321 136   5 240      7 850      13 090    

Padel******* 8 475 64 56 /  / /  /

Parasport 24 076 58 541 107 807   9 100      12 744      21 844    

Racerbåt******** 1 336 78 26 272   580      355      935    

Ridsport   168 599 8 846 2 512 208   16 660      18 570      35 230    

Rodd 5 027 58 60 25 217   1 290      2 302      3 592    

Rugby 9 822 75 65 53 542   950      1 410      2 360    

Segling 77 773 63 325 102 638   3 940      6 510      10 450    

  AKTIV I IDROTT* 2021

ANTAL 
FÖREN- 
INGAR**

VERKSAM- 
HETSSTÖD 

& PROJEKT- 
STÖD****

TOTALT  
STÖD/ 

BIDRAG

LOK-STÖD: 
ANTAL DELTA-

GARTILLFÄLLEN  

ORGANI- 
SATIONS- 

STÖD***
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Befolkningsstudien 2014 i von Essen & Wallman 
Lundåsen, Ideellt arbete inom idrottsrörelsen, 
FoU-rapport 2016:3 https://www.rf.se/Statistik- 
ochforskning/Forskning/ 
Ekonomistyrningsverket Regleringsbrev för budget- 
året 2021 avseende Riksidrottsförbundet respektive 
SISU Idrottsutbildarna https://www.esv.se/
IdrottOnline http://idrottonline.se/
IdrottOnline är idrottsrörelsens gemensamma 
verksamhetssystem och utgör basen för kommunika-
tion och administration. Här hanteras bl.a. uppgifter 
gällande bildnings- och utbildningsverksamhet samt 
”aktiv i idrott”. Med aktiv i idrott menas att man 
deltagit minst en gång per år i någon av föreningens 
aktiviteter och utgörs av utövare, tränare, ledare, 
förtroendevalda o.s.v. En person kan vara aktiv i idrott  
i flera SF. Då utveckling av systemet gällande kvalitet 
genomförs bör slutsatser gällande både exakta värden 
och över tid göras med viss försiktighet.
LOK-stöd https://www.rf.se/bidragochstod/Bidrag/
lok-stod/
Statligt lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) avser att stödja 

idrottslig föreningsverksamhet för barn mellan 7–25 år. 
Regeringen har enligt förordningen om statsbidrag 
(1999: 1177) överlämnat uppgiften att pröva frågor om 
fördelning av statsbidrag till idrottsverksamhet till RF.
RF/SCB Svenska folkets relation till motion och idrott 
En urvalsundersökning som fram till år 2019 genom-
förts årligen av Statistiska centralbyrån (SCB) på upp- 
drag av RF. Numera genomförs undersökningen vart- 
annat år. Undersökningen genomfördes år 2021. Ur- 
valet bestod år 2021 av 5 000 personer. Det var totalt  
1 439 personer som besvarade frågeblanketten. Resul- 
tatet bygger på skattningar, därför måste hänsyn tas till 
osäkerheten/felmarginalen i dessa då slutsatser dras. 
Detta blir särskilt viktig att beakta då bortfallet är rel- 
ativt stort.
SCB Befolkningsstatistik http://www.scb.se
SCB Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/
SILC) http://www.scb.se
En urvalsundersökning som bygger på skattningar, 
därför måste hänsyn tas till osäkerheten/felmargina-
len i dessa då slutsatser dras.
SCB Undersökningarna av levnadsförhållanden 
(Barn-ULF) http://www.scb.se

         
                                            
                                                                          
Förbund Antal Andel (%) män 2021 2020 2021 (KSEK) 2021 (KSEK) 2021 (KSEK) 

Simidrott 256 299 48 299 2 115 865   7 470      14 137      21 607    

Skateboard 29 796 78 100 43 370   880      2 374      3 254    

Skidor 146 078 57 1 229 327 670   8 210      13 900      22 110    

Skidskytte 7 380 59 92 19 073   1 380      3 105      4 485    

Skolidrott 85 005 56 615 190 736   2 510      5 815      8 325    

Skridsko/Kälk/Rull***** 16 466 63 87 17 891   1 270      3 870      5 140    

Skyttesport 112 814 82 1 053 106 604   4 430      7 150      11 580    

Sportdykning 12 117 70 146 19 901   1 190      1 622      2 812    

Squash 10 533 76 49 48 020   840      1 030      1 870    

Styrkelyft   32 702 66 146 69 404   1 680      2 610      4 290    

Taekwondo   32 133 61 192 508 965  /  3 044      3 044    

Tennis 114 417 62 389 1 392 897   5 820      9 735      15 555    

Triathlon 14 251 62 233 20 590   1 360      2 390      3 750    

Tyngdlyftning 14 125 67 106 88 013   1 070      2 205      3 275    

Varpa 3 703 65 50 1 853   610      457      1 067    

Vattenskidor  
och wakeboard 8 563 62 65 24 176   1 160      2 210      3 370    

Volleyboll 48 708 47 187 322 734   2 550      4 066      6 616            

Summa 6 282 534 60 22 313 52 038 696  258 900 398 009  656 909    

*Med ”aktiv i idrott” menas att man deltagit minst en gång per år i någon av föreningens aktiviteter. Här redovisas personer med personnummer. En person kan  
vara aktiv i idrott i flera SF. I den totala summan ingår 624 personer med kön okänt. **En del föreningar består av olika sektioner och finns därmed med i flera SF. 
Totalt finns 18 299 unika föreningar. Antalet kan komma att påverkas av det kvalitetsarbete som RF genomför. Enbart föreningar med organisationsnummer.  
*** Inkluderar uppdragsersättning till Korpen och Parasportförbundet. ****Verksamhetsstöd (Barn- och ungdomsidrott, Vuxenidrott, Paraidrott och Elitidrott), 
Projektstöd (Verksamhetsinriktning, jämställdhet, etablering, internationellt utvecklingsarbete, internationella evenemang, skolsamverkan, idrott för äldre, samgående) 
*****Landhockeyförbundet och Kälksportförbundet är uteslutna per 1 januari 2021 enligt beslut på stämman 2019, om förbunden inte innan dess hunnit gå samman 
med ett annat förbund. Kälksportförbundet har gått samman med Skridskoförbundet per 1 januari 2021. Landhockey har gått samman med Amerikansk fotboll per 
1 januari 2022 (Amerikansk fotboll/flaggfotboll/landhockey). ******Många lokalföreningar i Friskis&Svettis är medlemmar i Friidrottsförbundet. *******Sedan stämman 
år 2021 har Islandshästförbundet och Padelförbundet valts in. ********Racerbåtförbundet har gått samman med Motorsportförbundet per 1 april 2021. Källa: RF/
IdrottOnline/LOK-stöd 

Riksidrottsförbundets medlemsförbund

Källor
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Stipendier och utmärkelser 2021

Prins Bertils och Prinsessan  
Lilians idrottsstiftelse
Christian Seidel, Malmö
Basket, 8 100 kr
Sabrina Sedin, Limhamn
Budo o Kampsport, 20 000 kr
Andrew Stewart, Borås
Rugby, 25 000 kr

Folksams Ledarcamp
Varje år delar RF tillsammans med Folksam ut 
stipendier till unga ledare.

På grund av coronapandemin har inga stipendier 
delats ut under året då inga ledarcamper genomförts 
under 2021. Samtliga är framflyttade till våren 2022.

RF:s och Svenska Spels Elitidrotts- 
stipendium 2021/2022
Syftet med RF:s och Svenska Spels Elitidrottssti-
pendium är att möjliggöra för elitidrottare att sam - 
tidigt med idrottande på landslagsnivå bedriva 
eftergym nasiala studier på lägst halvfart. Stipen- 
diet är 50 000 kronor per stipendiat och läsår.

Jonna Adlerteg, Artistisk Gymnastik
Isabelle Andersson, Handboll
Klara Andersson, Volleyboll
Donna Berglund, Tyngdlyftning
Sandra Boric Svärd, Innebandy
August Borna, Volleyboll
Alexander Dahlin, Judo
Emil Danielsson, Längdskidor
Ida Dannewitz, Alpint
Jennie Edvinsson, Bordtennis
Ida Eriksson, Judo
Carl-Fredrik Fock, 470 (Segling)
Emma Gullstrand, Simhopp
Pauline Hammarlund, Fotboll
Moa Hansson, Längdskidor
Sandra Hawerman, Innebandy
Simon Hector, Orientering
Louise Jannering, Paracykel, tandem, bana/landsväg
Isabelle Johansson, 10m luftgevär

Vidar Johansson, (Friidrott)
Emil Järudd, Segling
David Karlingsjö, Hastighetsskridsko
Jenny Karlsson, Handboll
Viktoria Karlsson, Friidrott
Loreta Kullashi, Fotboll
Vilgot Lindh, Mountainbike
Alexander Lindqvist, Basket
Aaron Lindström, Alpint
Klara Lundquist, Basket
Jonna Malmgren, Brottning
Alfred Nilsson, Racing (Motorsport)
Maja Nilsson, Höjdhopp (Friidrott)
Clara Nistad, Dubbel (Badminton)
Maja Nylén Persson, Ishockey
Karolin Ohlsson, Orientering
Linn Persson, Skidskytte
Anton Persson, Längdskidor
Ahmet Rapi, Rodd
Olof Ryberg, Längdhopp (Parasport)
Johanna Skottheim, Skidskytte
Aleksandar Stjepanetic, GR Brottning
Emma Stonegård Abrahamsson, Thaiboxning
Jonatan Ståhl, Skidorientering
Simon Sundström, (Friidrott)
Josefin Tajlegård, Konståkning
Tim Törnquist, Vattenskidor
Ella Filippa Velander, Voltige (Ridsport)
Beatrice Wallin, Golf
Lina Watz, Parasimning
Moa Wikberg, Kanot Sprint

En urvalsundersökning som bygger på skattningar, 
därför måste hänsyn tas till osäkerheten/felmargina-
len i dessa då slutsatser dras.
SF-data Data avseende Specialidrottsförbundens (SF) 
verksamhet gällande bl.a. anställda och internationella 
framgångar samlas årligen in av RF.

Antidoping Sverige https://www.antidoping.se/
utbildningfakta/Statistik/
United Minds En undersökning genomförd av United 
Minds år 2014, gällande bl.a. inkomster och utgifter i en 
idrottsförening, på uppdrag av RF.
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Svenska  
seniorvärldsmästare  
2021

BORDTENNIS

Mattias Falck, Herrdubbel
Kristian Karlsson, Herrdubbel

BOWLING

James Blomgren, Singel (Herr)
William Svensson, Mixat lag
Jesper Svensson, Mixat lag
Sandra Andersson, Mixat lag
Joline Persson Planefors, Mixat lag     

CURLING

Niklas Edin, Herr
Oskar Eriksson, Herr    
Rasmus Wranå, Herr
Christoffer Sundgren, Herr
        
DRAGKAMP

Jennie Andersson, Damer 540 kg
Hanna Westerling, Damer 540 kg
Sofia Persson, Damer 540 kg
Johanna Eriksson, Damer 540 kg, Mix 580 kg
Lina Lindquist Olsson, Damer 540 kg, Mix 580 kg
Simon Andersson, Mix 580 kg
Daniel Eriksson, Mix 580 kg     
Jesper Andersson, Mix 580 kg

GYMNASTIK

Lina Sjöberg, DMT

INNEBANDY

Frida Görtz, Dam
Matilda Östlund Visén, Dam
Moa Andersson, Dam
Sandra Boric Svärd, Dam
Ellen Bäckstedt, Dam
Lisa Carlsson, Dam
Cajsa Elm, Dam
Cornelia Fjellstedt, Dam
Moa Gustafsson, Dam
Sofia Joelsson, Dam
Wilma Johansson, Dam
Amanda Delgado Johansson, Dam
Klara Loneberg, Dam
Klara Molin, Dam
Ellen Rasmussen, Dam
Julia Sidklev-Persson, Dam
Ida Sundberg, Dam
Moa Tschöp, Dam
Maja Viström, Dam

Emelie Wibron, Dam
Jonathan Edling, Herr
Jon Hedlund, Herr
Hampus Ahrén, Herr
Omar Aldeeb, Herr
Casper Backby, Herr
Rasmus Enström, Herr
Alexander Galante Carlström, Herr
Tobias Gustafsson, Herr
Kevin Haglund, Herr
Emil Johansson, Herr
Markus Jonsson, Herr
Carl Kostov-Bredberg, Herr
Robin Nilsberth, Herr
Kim Nilsson, Herr
Linus Nordgren, Herr
Ludwig Persson, Herr
Niklas Ramirez, Herr
Johan Samuelsson, Herr
Jesper Sankell, Herr
Albin Sjögren, Herr

KANOT

Dennis Kernen, K2 1000 m
Martin Nathell, K2 1000 m

MOTORSPORT

Jonna Borgström, Aquabike Ski Ladies GP1
Emma-Nellie Örtendahl, Aquabike Parallell slalom Ladies GP1
Jonas Andersson, Rundbana Formula 1

ORIENTERING

Isac von Krusenstierna, Sprint
Albin Ridefelt, Stafett (Herr)
William Lind, Stafett (Herr)
Gustav Bergman, Stafett (Herr), Sprintstafett (Mixat lag)
Tove Alexandersson, Långdistans, Medeldistans, Sprint,  
Stafett (Dam), Sprintstafett (Mixat lag)
Lisa Risby, Stafett (Dam)
Sara Hagström, Stafett (Dam), Sprintstafett (Mixat lag)
Emil Svensk, Sprintstafett (Mixat lag)

SIMNING

Sarah Sjöström, Lagkapp: 4x50 m medley 
(Dam), Lagkapp: 4x100 medley (Dam)
Louise Hansson, Lagkapp: 4x50 m medley 
(Dam), Lagkapp: 4x100 medley (Dam)
Sophie Hansson, Lagkapp: 4x50 m medley
(Dam), Lagkapp: 4x100 medley (Dam)
Michelle Coleman, Lagkapp: 4x50 m medley 
(Dam), Lagkapp: 4x100 medley (Dam)
Louise Hansson, 100 m ryggsim
Sarah Sjöström, 50 m fritt

SKIDOR

Jonna Sundling, Sprint
Maja Dahlqvist, Sprintstafett (Dam)
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Landslaget i fotboll (Damer)    
Peder Fredricson, Banhoppning individuellt  
(Ridsport)
Anton Dahlberg, 470 (Segling)
Fredrik Bergström, 470 (Segling)

Paralympicsmedaljörer 
i Tokyo 2021 

GULD

Philip Jönsson, Luftgevär 10 meter stående
        
SILVER

Anna-Carin Ahlquist, Bordtennis (lag)
Ingela Lundbäck, Bordtennis (lag)
Anna Beck, Linjelopp, Landsväg, Tempolopp (Cykel)
Anna Normann, Gevär, 50 meter liggande
Louise Etzner Jakobsson, Paradressyr (Ridsport)

BRONS

Louise Jannering (med guide Anna Svärdström), 
Linjelopp, Tempolopp (Cykel)

Jonna Sundling, Sprintstafett (Dam)
Oliwer Magnusson, Big Air (Skidor)

SKIDSKYTTE

Martin Ponsiluoma, Sprint (10 km)

SKRIDSKO

Nils van der Poel, 10 000 m, 5 000 m

OS-medaljörer  
i Tokyo 2021 

GULD

Daniel Ståhl, Diskus
Armand Duplantis, Stavhopp
Henrik von Eckermann, Banhoppning lag (Ridsport)
Malin Baryard Johnsson, Banhoppning lag (Ridsport)
Peder Fredricson, Banhoppning lag (Ridsport)
        
SILVER

Simon Pettersson, Diskus
Sarah Sjöström, 50m/frisim
Josefin Olsson, Laser Radial (Segling)
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Toralf Nilsson

Riksidrottsstyrelsen 2021 
samt av riksidrottsmötet  
valda organ

Victoria Escobar

Stefan Bergh  

generalsekreterare

Björn Eriksson 

ordförande

Marie Hedberg

Erik Söderberg

Stefan Bessman Tommy Ohlström 

Lotta KellanderAnna IwarssonTomas Eriksson

Åsa Llinares Norlin
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RIKSIDROTTSSTYRELSEN

Björn Eriksson, ordförande
Tommy Ohlström
Stefan Bessman
Victoria Escobar
Tomas Eriksson
Marie Hedberg
Anna Iwarsson
Lotta Kellander
Toralf Nilsson
Åsa Llinares Norlin
Erik Söderberg

GENERALSEKRETERARE

Stefan Bergh

RIKSIDROTTSNÄMNDEN

Krister Malmsten, ordförande
Bo Bengtsson, vice ordförande
Björn Backman
Anna Erman
Sanna Granbeck
Lena Nitz
Christer Pallin
Thomas Tjäder

DOPINGNÄMNDEN

Åke Thimfors, ordförande
Anders Hübinette, vice ordförande
Göran Claesson
Magnus Forssblad
Margaretha Ivarson
Sofia Öberg

VALBEREDNINGEN

Thomas Persson, ordförande
Doris Högne Rydheim, vice ordförande
Jane Andersson
Ola Lundberg
Lena Runströmer
Johan Storåkers
Patrik Tengwall
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Av Riksidrottsstyrelsen  
tillsatta råd

ANLÄGGNINGSRÅDET  

Fram till hösten 2021

Lena Arvidsson, RS/FS 
Jane Andersson, RF-SISU Skåne 
Per Ekberg, Handbollförbundet
Jonathan Westerlund, Ishockeyförbundet
Anna Reilly, Ridsportförbundet
Helene Hellmark Knutsson, RF-SISU Stockholm
Caroline Waldheim, Fotbollförbundet
Helen Wiklund Wårell, Innebandyförbundet
Josefin Lundin, Svemo
Thomas Wilhelm, Parasport 
Jonnie Nordensky, ansvarig tjänsteman (utses av GS)

Sedan hösten 2021

Victoria Escobar, RS/FS 
Per Ekberg, Handbollförbundet 
Mikael Svensson, Skyttesportförbundet 
Jan Olsson, Curlingförbundet 
Claes Thunberg, RF-SISU Stockholm 
Caroline Waldheim, Fotbollförbundet 
Lena Larsson, Innebandyförbundet 
Anna Reilly, Ridsportförbundet 
Stephan Hammar, Friidrottsförbundet 
Johan Sundqvist, Simförbundet
Ulrika Öberg, Skidskytteförbundet 
Jonnie Nordensky, ansvarig tjänsteperson RF

RÅDET FÖR FOLKBILDNING  

Rådet fanns fram till sep 2021

Anna Iwarsson, RS/FS
Toralf Nilsson, RS/FS
Tomas Ringsby, RF-SISU Dalarna
Ove Ellemark, Golfförbundet
Lena Runströmer, Handbollförbundet
Doris Högne Rydheim, RF-SISU Stockholm

Råden är inom sina sakområden rådgivande organ till styrelsen (Riks idrottsstyrelsen och 
Förbunds styrelsen). De utses av styrelsen på hösten efter ett Riksidrottsmöte och mandat-
perioden löper i två år eller tills dess styrelsen efter kommande RIM utser ett nytt råd. SF 
och RF-SISU distrikt har getts tillfälle att nominera ledamöter med kunskap om och 
erfarenhet från sakområdet. Råden ska vara en kunskapsbaserad, strategisk, samlande, 
stödjande och utvecklande kraft för idrottsrörelsen på alla nivåer. Deras verksamhet ska 
baseras på RIM:s och styrelsens beslut rörande sakområdet, och i riktning mot de fast-
ställda övergripande målen 2025. Råden ska inte ha någon egen operativ roll, och ska inte 
heller bedriva någon egen extern verksamhet.

Johan Storåkers, Friidrottsförbundet
Per Widén, Fotbollförbundet
Märit Bergendahl, Innebandyförbundet
Monica Äijä-Lenndin, Skidskytteförbundet
Per Andersson, Flygsportförbundet
Sussan Eriksson, Parasport
Åsa Ögren, RF-SISU Västerbotten
Karin Karlsson, ansvarig tjänsteman (utses av GS)  

INTERNATIONELLA RÅDET 

Fram till hösten 2021

Tomas Eriksson, RS/FS
Lena Arvidsson, RS/FS
Katarina Henriksson,Konståkningsförbundet
Kristiina Pekkola, Judoförbundet
Petra Sörling, Bordtennisförbundet
Anna Rapp, Handbollförbundet
Carina Olsson, Bågskytteförbundet 
Karin Grute Movin, Friidrottsförbundet
Göran Havik, Fotbollförbundet
Pyry Niemi, RF-SISU Uppland
Patrik Jemteborn, Skidskytteförbundet
Narit Pidokrajt, Flygsportförbundet
Ria Damgren Nilsson, Triathlon
Marie Denitton, ansvarig tjänsteman (utses av GS)

Sedan hösten 2021

Tomas Eriksson, RS/FS 
Kristiina Pekkola, Judoförbundet 
Petra Sörling, Bordtennisförbundet 
Anna Rapp, Handbollförbundet 
Christina Åhlstedt, Skyttesportförbundet 
Karin Grute Movin, Friidrottsförbundet 
Christer Magnusson, Simförbundet 
Göran Havik, Fotbollförbundet 
Olle Dahlin, SOK 
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IDROTTEN I SIFFROR

Tommy Theorin, Badmintonförbundet 
Michael Marklund, Curlingförbundet 
Ann-Sofi Öhlén, ansvarig tjänsteperson RF

LOK-STÖDSNÄMNDEN 

Anita Edlund, RS/FS (fram till sep 2021. Därefter Toralf 
Nilsson, RS/FS) 
Susanne Holmström, RF-SISU Skåne 
Patrik Karlsson, RF-SISU Skåne 
Ulrika Jorsell, Golfförbundet (fram till sep 2021, 
därefter vakant)
Mats Romell, Innebandyförbundet 
Ida Arvidsson, ansvarig tjänsteman (utses av GS)

© Riksidrottsförbundet 
Foto: Bildbyrån, Johanna Fond
Produktion: Det.

Gunilla Lindberg, SOK 
Arne Ljungqvist, adjungerad
Marie Denitton, ansvarig tjänsteperson RF

RÅDET FÖR EKONOMISKA STÖD 

Sedan hösten 2021

Björn Eriksson, RS/FS 
Tommy Ohlström, RS/FS 
Carina Ohlsson, Bågskytteförbundet 
Fredrik Rapp, Handbollförbundet 
Ulf Brömster, Ridsportförbundet 
Jan Andersson, RF-SISU Västmanland 
Åsa Ögren, RF-SISU Västerbotten 
Jamie Roshage Spörndli, Skolidrottsförbundet 
Patrik Modin, Parasportförbundet 
Karl-Erik Nilsson, Fotbollförbundet 
Pia Zätterström, Simförbundet 
Henrik Nöbbelin, Triathlonförbundet 
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Box 11016  •  100 61 Stockholm  •  Tel. 08 699 60 00
riksidrottsforbundet@rf.se  •  rf.se


