
 
 
 
Idrottssverige 
Att svensk folkrörelse står och stampar och inte marcherat i takt med tiden finns många exempel på. 
Nykterhetsrörelsen, frikyrkanm politiska partier, fackföreningsrörelsen liksom idrottsrörelsen tappar alla 
på olika sätt mark. I detta perspektiv står idrotten ändå stark. Att SSF fungerar mindre bra beror inte i 
första hand på SSF, eller bristande engagemang hos seglarna själva och på hur idrottspolitiken fungerar i 
stort med folkrörelsepolitik för 100 år sedan som värdegrund. Till att börja med sortrar idrotten under 
Kulturdepartementet som ger RF ett uppdrag att handha alla idrottsruljans i Sverige. Man kan säga att RF 
är en myndighet, men som inte sorterar under förvaltningslagen. Idrotten är i stort sett den enda 
kvarvarande resten av ett avsomnat folkrörelsesverige där staten fortfarande pytsar i väg en massa pengar 
utan uppföljning – en slags korporativsism. 
 
RF 
RF samlar i stort sett hela idrottsverige genom specialidrottsförbunden (SF). Sveriges Riksidrottsförbunds 
regionala organisation består av 21 distriktsidrottsförbund (DF). Distriktsindelningen följer i huvudsak 
landets länsgränser. Basen utgörs av cirka tre miljoner medlemmar i drygt 20 000 lokala idrottsföreningar, 
anslutna till respektive specialidrottsförbund. Dessa lokalföreningar är på regional nivå anslutna till ca 750 
specialdistriktsförbund och 21 distrikts-förbund. Alla lokala idrottsföreningar är självständiga juridiska 
personer. Idrottsrörelsens bas utgörs av cirka tre miljoner medlemmar i landets drygt 20 000 lokala 
idrottsföreningar. drygt en fjärdedel av föreningarna – vanligtvis större föreningar – hade anställd 
personal. 
 
Sveriges Riksidrottsförbunds (RF) består av 68 specialidrottsförbund (SF) är rikstäckande, självständiga 
organisationer med ansvar för respektive idrott. SSF är ett av dessa specialidrottsförbund, dessutom ett av 
de större eftesom vi har så många (kappseglande?) medlemmar genom våra båtklubbar. SF:s primära 
uppgift är att utveckla och administrera sin egen idrott, samordna nationell tävlingsverksamhet och 
representera förbundet i internationella sammanhang.Två av RF:s specialidrottsförbund organiserar 
idrottsutövare med funktionsnedsättning. Svenska Handikappidrottsförbundet (SHIF). Svenska 
Dövidrottsförbundet (SDI). Sveriges Akademiska Idrottsförbund, Korpen – Svenska 
Motionsidrottsförbundet samt Svenska Skolidrottsförbundet är så kallade kategoriför-bund 
 
SISU Idrottsutbildarna  
Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är den svenska idrottsrörelsens utbildningsorganisation med det 
övergripande målet att ”utveckla människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt”. 
Förbundets medlemmar är specialidrottsförbund anslutna till Sveriges Riksidrottsförbund (RF) samt fem 
ytterligare organisationer. SISU Idrottsutbildarna fördelar statsbidrag och stödjer den folkbild-
ningsverksamhet som bedrivs i distriktsförbunden i form av bland annat statsbidragsberättigade 
lärgrupper, kurser, utvecklingsarbete, förelä-ningar och kulturprogram. Därtill bedrivs uppdrags- och 
utbildningsversamhet till stöd för RF och dess medlemsorganisationer. I SISU Idrottsutbildarna ingår 
Bosön Idrottsfolkhögskola samt bokförlaget SISU Idrottsböcker AB. 
 
Sveriges Olympiska Kommitté  
Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) är den högsta instansen för olym-piska frågor inom den svenska 
idrottsrörelsen. Kommittén består av de 35 svenska specialidrottsförbund (OSF) vars idrotter ingår i det 
olym-piska programmet och ytterligare 12 s.k. erkända specialidrottsförbund vars idrotter inte ingår i de 
olympiska spelen men som fått officiellt erkännande av den Internationella Olympiska Kommittén (IOK).  
SOK ska enligt sina stadgar utveckla och värna om den olympiska 
 
Enligt god svensk folkrörelestradition ligger således uppföljningsansvaret på dig och mig. Det är vi som 
har ansvaret för att det är som det är. Vi sätter målen, bestämmer inriktning och utkräver ansvar. Staten 
har egentligen inte alls bemyndigat idrottsrörelsen att hålla på med elitidrott för skattemedel (utom de 
pengar man avsätter till SOK, Sveriges Olympiska kommitté), tävlingsidrott håller man därmed på med i 
lite smyg, alltså inte i sportspegeln, utan i budget och resultatredovisningen. Svensk idrott är framgångsrik 



och använder resurserna till företrädesvis elitidrott, och i någon mån breddidrott, men utan att ingen 
riktigt var gränserna går.  
 


