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Process
Arbetet med svensk fotbolls strategi 2018-2022 har tagit sin 
utgångspunkt i strategidokumentet för 2013–2017, samt förslag 
från Ordförandekonferensen 2017 och svensk idrotts arbete inom 
ramen för ”Strategi 2025”. 

Under hösten 2017 har rådslag kring strategin genomförts i 
samtliga 24 distrikt, där föreningar och enskilda medlemmar av 
fotbollsfamiljen, men även kommittéer och intresseorganisationer 
har kommit med inspel. Runt årsskiftet har alla intressenter i 
svensk fotboll haft möjlighet att ge sina synpunkter via 
radslag@svenskfotboll.se i en remissrunda.

Förbundsstyrelsen föreslog därefter en reviderad version av 
Strategi för svensk fotboll 2018–2022, som förbundsmötet fastslog 
den 24 mars 2018.

Planen sträcker sig fram till och med 2022. Efter förbundsmötets 
beslut om strategin, vidtar arbetet med att ta fram konkreta 
styrtal samt tydliggöra ansvar och tidplaner. 



2017

Juni Förbundsstyrelsen tar emot förslag från Ordförande-
konferensen rörande underlag för Strategi 2018-2022

Aug/sep FS fastställer och skickar ut underlag till höstens Rådslag 

v.38-39 Rådslag genomförs av SDF och intresseorganisationer. 

Okt Styrelse- och kommittékonferens

Dec Rikskonferens Lägesrapport

Dec Förbundsstyrelsen beslutar om remissunderlag

2018

Jan Remissrunda strategidokument

Feb Förbundsstyrelsen beslutar om förslag till Strategi-
dokument 2018-2022

24 mars Beslut Strategi för svensk fotboll 2018-2022 Förbundsmötet

Process



Vision, verksamhetsidé
och värdegrund



Fotboll – Nationalsporten – För alla överallt

Verksamhetsområden:

Verksamhetsidé & värdegrund

Fotbolls-
utveckling

Förenings-
utveckling

Förbunds-
utveckling

Verksamhetsidé & värdegrund

Vision

Verksamhetsidé & Värdegrund



• Svensk fotboll består av tre olika idrotter: Fotboll, Futsal och Beach soccer.

• Svensk fotboll ska verka för att alla ska få chansen att delta utifrån egen nivå och ambition och 
möjliggöra såväl för tävling som motion, ur ett folkhälsoperspektiv, året runt.

• Svenska Fotbollförbundet ska, tillsammans med SDF, föreningar och intresseorganisationer, utveckla, 
samordna och administrera fotbollens olika idrotter i Sverige och företräda fotbollen såväl nationellt 
som internationellt.

• Svenska Fotbollförbundet ska vara ett aktivt och pådrivande nationsförbund

inom FIFA, UEFA, Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna.

Vår verksamhetsidé



• Vi vill varandras framgång!

• Vi föregår med gott exempel och visar öppenhet och respekt för människors lika värde samt motverkar 
alla former av diskriminering och är pådrivande i arbetet för jämställdhet och integration.

• Kränkande och sexistiska beteenden splittrar och skapar otrygghet. Fotbollen ska vara en arena som 
bygger på ömsesidig respekt och trygghet. 

• Verksamheten utgår ifrån delaktighet, engagemang, trovärdighet och drivs enligt demokratiska principer.

• Fotbollen bygger på ideellt ledarskap och präglas av glädje, gemenskap och rent spel. Alla former av 
kränkande beteenden ska motarbetas på ett bestämt och konsekvent sätt. 

• Fotbollen ska vara tillgänglig för alla och bidrar aktivt till samhällsnyttiga värden och värderingar.

• Med fotbollen som utgångspunkt engagerar vi oss såväl inom den egna verksamheten som i 
idrottsrörelsen och samhället i övrigt.

• Vi tror på ett ständigt behov av utveckling och strävar efter en god balans mellan kontinuitet och 
förnyelse.

Vår värdegrund



Fotbollsutveckling



Strategisk inriktning
• Öka antalet utövare, fler ska spela längre
• Fler välutbildade spelare, tränare och domare
• Internationella framgångar för landslag och klubblag

Initiativ 
• Svensk fotboll ska gemensamt implementera en samlad syn på spelarutbildning baserat på 

tränarutbildningen,  spelarutbildningsplanen, nya spelformer och fotbollens Spela Lek och Lär i syfte 
att engagera Så många som möjligt – så länge som möjligt – i så bra miljöer som möjligt.

• Rekrytera och behålla rätt antal domare för en väl fungerande tävlingsverksamhet i hela landet.
• Vidareutveckla och tillgängliggöra målgruppsanpassad utbildning och lärande i ledarskap och 

fotboll.
• ”Spelarutbildningen – en helhet” ska vara uppdaterad på aktuell forskning och beprövad erfarenhet.
• Verka för att skapa miljöer där spelare kan utvecklas hela vägen till yppersta elitnivå, med särskilt 

fokus på att höja utbildningsnivån på tränare och ledare.
• Ökad landslagsverksamhet i futsal.
• Motionsfotboll etableras i 500 av våra medlemsföreningar med syftet att erbjuda alla som vill, 

oavsett förutsättningar, positiva hälsofrämjande och utvecklande fotbollsaktiviteter.

*Med fotboll avses här fotboll, futsal och beach soccer

FOTBOLLSUTVECKLING



FÖRENINGSUTVECKLING



Strategisk inriktning
• Ökat antal ideella och utbildade ledare
• Föreningsutvecklingsåtgärder möjliggör diplomerade föreningar 
• Rätt tillgång till och kvalitet på anläggningar för att möjliggöra utveckling

Initiativ
• Plus 10000 - Svensk fotboll ska rekrytera 10000 kvinnor som ledare.
• Verksamhet inom futsal i samtliga SDF och ett stort antal föreningar. Målbild 800 föreningar.
• Synliggöra föreningarnas värde för samhället med väl fungerande organisationer med välutbildade ledare som 

speglar svensk fotbolls mångfald. 
• Utveckla våra arbetssätt, metoder och organisationsformer utifrån behoven i stad och land för att bli ändamålsenliga, 

finna nya stödformer och för att öka intresset för svensk fotboll. 
• Initiera dialog med SKL och enskilda kommuner kring skolsamverkan, anläggningsfrågor samt våra föreningars 

behov av kanslistöd.
• Utveckla föreningar genom föreningsbesök och diplomerade föreningar samt utvecklad dialog och utökat samarbete 

mellan SDF och föreningar som spelar i det nationella seriesystemet. Målbild 500 diplomerade föreningar.
• Samarbetet med SISU Idrottsutbildarna ska präglas av fokus på svensk fotbolls behov och att tillräckliga resurser 

tillförs vårt utvecklingsarbete i hela landet.
• Skapa nationell best practice för föräldrautbildning samt ledar- och domarförsörjning.

*Med ledare avses här organisationsledare, aktivitetsledare samt domare och andra funktionärer

FÖRENINGSUTVECKLING



Förbundsutveckling



Förbundsutveckling
Strategisk inriktning
• Utveckla en optimerad organisation för svensk fotboll
• Pådrivande i jämställdhet och mångfald inom svensk fotboll

samt stärka vår ställning som viktig samhällsaktör i dessa frågor
• Arrangera internationella evenemang inom fotboll

Initiativ 
• Kanalisera vårt arbete med jämställdhet, mångfald och integration genom Alla är olika – olika är bra.
• Vi ska bedriva ett systematiskt värdegrundsarbete för att sprida och levandegöra värdegrunden i svensk fotboll.
• Vi uppmuntrar och driver organisatorisk utveckling samt verksamhetsutveckling med särskilt fokus på 

jämställdhet och mångfald i förtroendemannaleden, samt att stärka det föreningsdemokratiska arbetet.
• Utveckla den kommersiella plattformen för en fortsatt växande ekonomi.
• Systematisera arbetet med att synliggöra värdet av att Sverige arrangerar fler internationella mästerskap och 

evenemang.
• Vi tydliggör och driver fotbollens intressen i samhället, samt lyfter fram vår roll som folkrörelse i debatten.
• Vi tar tillvara de möjligheter som skapas av teknik- och samhällsutveckling för att knyta rörelsens delar närmre 

varandra.
• Svensk fotboll känner sina intressenter och utövare – datadriven verksamhet med bas i registrerade spelare.

*Med fotboll avses här Fotboll, Futsal och Beachsoccer.



Nästa steg



Nästa steg
Planen sträcker sig fram till och med 2022. Efter förbundsmötets beslut om strategin, vidtar ett arbete med att ta 
fram konkreta styrtal samt tydliggöra ansvar och tidplaner. Detta kommer bland annat bestå av en 
utvecklingsdialog mellan förbundsstyrelsen och SDF under kvartal 2-3 2018. Arbetet kommer att utmynna i årliga 
verksamhetsplaner med styrtal och aktiviteter.
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#viärsverige


