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PLAN  
(Beslut i kommunfullmäktige eller nämnd) 
Beskriver vad kommunen vill uppnå inom ett område. Ofta har planen sitt ursprung i koncernens övergripande  
mål eller annan beslutad politisk inriktning. En plan tar inte ställning till utförande eller metod. Den berättar vad  
vi ska uppnå. Exempel: Skärgårdsplan. 

RIKTLINJE  
(Beslut i nämnd) 
Säkerställer ett korrekt agerande och en god kvalitet i handläggning och utförande. Riktlinjer kan  
betraktas som en handbok och kan fungera som ett stöd för hur vi ska agera i den dagliga verksamheten.  
Exempel: Riktlinjer för tjänsteresor, Riktlinjer för försörjningsstöd. 

HANDLINGSPLAN  
(Beslut i nämnd) 
Tydliggör på ett konkret sätt hur ett uppdrag ska genomföras. En handlingsplan innehåller åtgärder och  
ansvarsförhållanden samt eventuell tidsplan och ekonomiska konsekvenser.  
Exempel: Handlingsplan för ledar- och medarbetarundersökning. 

POLICY 
(Beslut i kommunfullmäktige eller nämnd) 
Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn handlar om principer och inriktningar.  
Exempel: Uteserveringspolicy, Livsmedelspolicy. 
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EN PLAN FÖR IDROTTEN  
I KARLSTADS KOMMUN 

PLANENS SYFTE 
Syftet med planen är att ge stöd och vägledning i Karlstads kommuns arbete med idrott. Genom att 
sätta upp mål ska det bli tydligare, både internt och externt, att kommunen vill skapa en idrott som 
är till för alla medborgare.  
 
VAD MENAR VI MED IDROTT? 
Karlstads kommun har valt att följa Riksidrottsförbundets officiella definition av idrott:  
Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att ha roligt, må bra och prestera mera. Idrott består  
av träning och lek, tävling och uppvisning. Detta innebär att idrott kan utövas organiserat i en 
förening, oorganiserat på egen hand eller i regi av andra organisationer eller företag.   
 
UTGÅNGSPUNKTER 
Utgångspunkten för Karlstads kommuns plan för idrotten i kommunen bygger på tre grundstenar; 
folkhälsa, folkrörelse och underhållning som är hämtade från den nationella idrottspolitiken som 
finns beskriven i Regeringens proposition 2008/09:126 ”Statens stöd till idrotten”. Utifrån denna 
utgångspunkt styrs planen av kommunens övergripande strategiska plan samt hållbarhetsstrategier. 
 
Folkhälsa innebär att idrotten, på flera olika vis, bidrar en god hälsa för många människor och det 
därför finns ett värde i att stötta sådan verksamhet. Genom fysisk aktivitet, som är ett inslag i all 
idrott, vinns många fysiska och psykiska hälsofördelar. All idrott, både oorganiserad och 
organiserad, bidrar till folkhälsa genom fysisk aktivitet. Organiserad föreningsidrott bidrar även i 
hög grad med sociala faktorer som är viktiga för folkhälsan.  
 
Folkrörelse är först och främst den av Riksidrottsförbundet organiserade idrotten som sker i landets 
idrottsföreningar. En fri och självständig idrottsrörelse som bygger på ideellt engagemang anses 
värd att stödja först och främst i och med sina fostrande egenskaper men också i egenskap av en fri 
folkrörelse. Idrottsrörelsen ska bedriva en bred verksamhet som genomsyras av jämställdhet och 
allas lika värde. Viktiga egenskaper inom idrottsrörelsen är också delaktighet och inflytande som 
ger dess medlemmar en demokratisk fostran.  
 
Underhållning är också en stor del av idrotten men som inte erhåller samma statliga stöd som 
tidigare nämnda grundstenar. Kommersiell underhållningsidrott anses själv kunna finansiera sin 
verksamhet i linje med den fria marknaden på vilken den konkurrerar. Dock anses också att 
kommuner kan vara med och dela på kostnader för anläggningar och arrangemang inom 
underhållningsidrott, tillsammans med andra involverade aktörer.   
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Karlstads kommuns strategiska plan och hållbarhetsstrategier 
Med den nationella idrottspolitiken som grund styrs planen av Karlstads kommuns strategiska  
plan samt tillhörande hållbarhetsstrategier. Det innebär att planen ska bidra till kommunens 
övergripande strategi och sträva mot visionen ”Livskvalitet Karlstad – 100 000”. Den strategiska 
planen är uppdelad i fem externa målområden: Tillväxt, Attraktiv stad, Utbildning och kunskap, En 
stad för alla och Den goda gröna staden som alla har övergripande mål knutna till sig. Idrott kan 
bidra till att alla dessa målområden utvecklas, vilket planen dels syftar till att synliggöra. På några 
ställen i planen för idrotten hämtas mål eller åtaganden direkt från den strategiska planen.   

Hållbarhetsstrategierna ska se till att Karlstads kommun växer på ett miljömässigt hållbart sätt 
och med en god folkhälsa. Alla tre hållbarhetsstrategier är relevanta för idrottens utveckling och 
styr således planen för idrott.  

Idrott är en del av folkhälsoarbetet i vilket gör att planen ligger nära kommunens folkhälso-
strategi och delar flera av dess mål. Ett av målen i folkhälsostrategin, att få fler personer fysiskt 
aktiva, är grundläggande för kommunens idrottsarbete. En viktig del i planen för idrott är således 
att bidra till det nämnda målet.  

Miljö- och klimatstrategin anger hur Karlstad ska växa på ett miljömässigt hållbart sätt.  
Idrotten är förstås en del av detta och måste således också utvecklas för att minska sin miljö-  
och klimatpåverkan. Här omfattas många olika områden men viktig är att kommunens egna 
idrottsanläggningar är miljömässigt hållbara.  

Tillväxtstrategin beskriver hur Karlstads kommun ska arbeta för att Karlstad ska vara en 
attraktiv stad som växer. Målet är att Karlstad ska nå 100 000 invånare och fokus ligger på 
Livskvalitet, Tillgänglighet, Näringsliv och innovativa miljöer samt Kompetens och utbildning. 
Idrotten kan på många vis bidra till kommunens tillväxt, framförallt genom att medverka till att 
göra Karlstad till en attraktiv stad. Ett delmål i tillväxtstrategin är att Karlstad ska vara den fjärde 
största evenemangsstaden i Sverige. Här har idrotten i Karlstad en stor utvecklingspotential.   
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Figur 1. Utgångspunkter för Karlstads kommuns plan för idrotten 

 
Andra styrdokument som ligger till grund för planen är:  
• FN:s konvention om barns rättigheter (Barnkonventionen) 
• Vitbok om idrott, Europiska kommissionen.  
• Idrottspolitiskt positionspapper, Sveriges kommuner och landsting 
• Översiktplan 2012, Karlstads kommun 
• Mål för kommunens jämställdhetsarbete, Karlstads kommun 
 
Den kommunala rollen 
Idrott, som ingår i kultur- och fritidsverksamheten, är en frivillig uppgift för Sveriges kommuner 
vilket regleras i kommunallagen. Det innebär att det är upp till var och en av kommunerna att 
bestämma om man på något vis vill arbeta med frågor rörande idrott (Regeringskansliet, 2013). 
Kommunernas stöd till idrotten sträcker sig dock långt bak i tiden och redan under 1900-talet första 
decennium börjar vissa större kommuner stötta olika initiativ rörande idrott. Kommunernas 
involvering i idrotten har grundats i en tanke om hälso- och fostranseffekter hos medborgarna och i 
en annan tanke om att marknadsföra kommunen utåt. I båda fallen har kommunerna sökt samarbete 
med idrottsrörelsen för att uppfylla den tänkta politiken (Sjöblom, 2006). 

Idrott är alltså en självpåtagen uppgift för kommunerna och det är således upp till varje egen 
kommun att själv skapa sina incitament om man vill stötta idrott.  
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Figur 2. Schematisk bild över relation mellan idrottsrörelsen och offentliga stödgivare. 

 
Andra aktörer 
Det är svårt att ge en fullt heltäckande redogörelse för andra aktörer inom idrottssektorn eftersom 
en sådan är beroende av hur brett man definierar begreppet idrott. Det finns många sätt att arbeta 
med idrott och motion, exempelvis inom frisk- eller sjukvården. Den absoluta huvuddelen av 
idrottssektorn utgörs dock av nedan beskrivna aktörer. 
 
Idrottsrörelsen består av de drygt 20 000 ideella idrottsföreningar och dess cirka tre miljoner 
medlemmar som är anslutna till Riksidrottsförbundet. Organisationen är uppdelad i special-
idrottsförbund, distriktsförbund och specialdistriktsförbund och är en fri och demokratisk 
folkrörelse (RF, 2012). En fri folkrörelse innebär att den styrs av sina egna medlemmar genom 
demokratiska processer och inte är kopplad till staten (Peterson, 2008).  

Inom idrottsrörelsen lägger många människor ner mycket ideellt arbete och skapar aktiviteter  
åt barn, ungdomar och vuxna. Antalet ideella ledare beräknas till ca 600 000 vilket grovt uppskattat 
motsvarar cirka 15 miljarder kronor om dessa skulle avlönas med fritidsledarlön (www.rf.se. 
Hämtat 2013-08-15).  

Även andra organisationer än de som tillhör Riksidrottsförbundet bedriver viss idrotts-
verksamhet. Det kan handla om studieförbund, friluftsorganisationer eller andra typer av 
föreningar. Exempelvis ägnar sig Friluftsfrämjandet åt kajak, klättring, cykling med mera, ABF 
(Arbetarnas bildningsförbund) arrangerar, liksom Medborgarskolan, kurser inom dans och olika 
typer av träning. Andra typer av föreningar än specifika idrottsföreningar kan också ägna sig åt 
idrott till viss del.  
  

 

http://www.rf.se/
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Exempelvis kan en kulturförening regelbundet samlas och spela volleyboll tillsammans eller en 
förening som ägnar sig åt religionsutövande kanske spelar discgolf varje vecka. Verksamheten kan 
innehålla delar av idrott även fast verksamhetsidén är en helt annan.  

Det finns även privata aktörer inom idrottssektorn vilka får en allt mer betydande roll både 
vad gäller motionsidrott och underhållningsidrott. Antalet människor som tränar på privata gym 
ökar, dock finns inga exakta siffror men branschens egen bedömning är att antalet kunder har 
fördubblats sedan 2000. 

De kommersiella alternativen har även på senare år börjat vända sig till en allt yngre kundgrupp, 
nämligen barn och ungdomar. Idag finns flera företag i Sverige som erbjuder idrott för barn som till 
exempel ”Knatteskutt”, ”Sweden Sports Academy”, ”The Little Gym” bland andra. Dessa företag 
är ett bevis på att det idag finns en ekonomisk lönsamhet i barns idrottande.  

Även elitidrotten blir allt mer kommersialiserad även om det i Sverige än så länge handlar om 
ett fåtal klubbar i ett fåtal idrotter som kan betraktas som riktigt kommersiella. Framförallt handlar 
det om de stora publikidrotterna ishockey, fotboll och speedway där föreningar drivs i allt mer 
bolagsliknande former. En enligt många (Riksidrottsförbundet, 2013) trolig utveckling i framtiden 
är dock att gränsen mellan ideella föreningar och privata företag allt mer suddas ut. Anledningarna 
till en sådan utveckling finns både i föreningarnas förändrade organisationer och arbetssätt samt i 
ett förändrat samhällsklimat i Sverige och Europa i övrigt.  
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PLANENS MÅLOMRÅDEN 

Planen är uppdelad i sex olika målområden som behöver utvecklas för att kommunens idrottsarbete 
ska bidra till visionen ”Livskvalitet Karlstad 100 000”.  
 
Målområde 1. Öppen idrott 
Målområde 2. Framtidens idrottsorganisation 
Målområde 3. Tillgängliga anläggningar och miljöer 
Målområde 4. En god barnidrott 
Målområde 5. Underhållning och inspiration 
Målområde 6. Kvalitet, samarbete och kunskap 
 
Inom vart och ett av dessa målområden finns ett övergripande mål som beskriver hur utvecklingen 
skall se ut. Till varje övergripande mål är ett antal delmål knutna som i sin tur ska leda till att  
det övergripande målet nås. Slutligen beskrivs de aktiviteter som ska leda kommunens arbete  
mot målen.  
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MÅLOMRÅDE 1. ÖPPEN IDROTT 

I Karlstads kommuns folkhälsostrategi är det övergripande målet att skapa samhälleliga 
förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Kommunens stöd till idrotten 
är en del i folkhälsoarbetet vilket innebär att även möjligheten till idrott och fysisk aktivitet ska 
vara lika för alla medborgare. Att idrotten ska vara tillgänglig för alla ligger även i linje med 
idrottsrörelsens värdegrund där man erkänner allas rätt att vara med oavsett nationalitet, etniskt 
ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar 
(Riksidrottsförbundet, 2009).  
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Jämställdhet 
Karlstads kommun anger i sin strategiska plan att kommunen ska vara en av landets mest 
jämställda. Jämställdhetsarbetet ska riktas såväl internt som externt. Varje styrdokument som 
kommunen tar fram ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv och förslag eller beslut i 
kommun ska alltid, där det är relevant, föregås av en könskonsekvensanalys. Jämställdheten  
tas upp som en specifik punkt här men innefattas även under andra målområden i planen. 

Idrott är en manligt skapad företeelse vilket vi fortfarande ser följder av. Mycket har hänt med 
jämställdheten inom idrotten under de senaste decennierna men det kvarstår fortfarande mycket 
innan idrotten i Sverige kan kallas jämställd. Generellt för alla åldrar i Sverige är det större andel 
män än kvinnor som tränar och tävlar i en idrottsförening och kvinnor utgör majoritet endast i nio 
av RF:s 68 idrotter. Det är också betydligt fler män än kvinnor på ledande positioner inom 
idrottsrörelsen (RF, 2012, Peterson, 2008).   

Män använder även offentliga anläggningar för spontanidrott i högre utsträckning än kvinnor. 
Här är skillnaderna på många anläggningar så pass stora som 90-10 eller 80-20 mellan män och 
kvinnor (Blomdahl, Elofsson & Åkesson, 2012).  

Idrotten präglas av en manligt skapad kultur och struktur. Kommunens stöd till idrotten ska på 
ett tydligt sätt medverka till en mer jämställd idrott. Varje specifik idrott eller motionsutövning 
behöver inte ha lika mycket män och kvinnor som utövare men kommunens totala stöd till idrotten 
ska tillfalla kvinnor i lika hög grad som män. För att lyckas med detta krävs en god kunskap om 
kvinnors och mäns preferenser för idrott och fysisk aktivitet.  
 
Hbtq-personer 
Unga hbtq-personer lämnar i hög grad den organiserade idrotten bland annat på grund av dess 
normer, könsuppdelning samt att de upplever en brist på förebilder (RF, 2013). Dessutom är det 
betydligt vanligare att unga hbtq-personer känner sig otrygga vid idrottsutövning än vad övriga gör 
(Ungdomsstyrelsen, 2012). Karlstads kommun bedriver på andra områden ett aktivt och synligt 
hbtq-arbete som i högre grad även ska prägla arbetet med idrottsliga verksamheter. Kommunen har 
bland annat ett stort ansvar att skapa trygga idrottsmiljöer.  
 
Socioekonomiska faktorer 
Fysisk aktivitet är starkt kopplat till socioekonomiska faktorer. Personer med hög inkomst och lång 
utbildning rör sig mer än personer med låg inkomst och kortare utbildning. Dessa skillnader syns 
även vad det gäller stillasittande fritid (Statens folkhälsoinstitut, 2012). Antalet barn i ekonomiskt 
utsatta hushåll har ökat de senaste åren vilket även kostnaderna har gjort i nio av de tio största 
idrotterna i Sverige (SCB, 2013; RF, 2009). Detta gör att allt fler barn får problem att delta i 
organiserad idrott på grund av ekonomiska skäl. En ökad professionalism inom idrottsrörelsen 
leder till högre utgifter för föreningarna till ledararvoden, tävlings- och träningsavgifter och 
utrustning. För en mer jämlik idrott bör kommunen sträva efter att kostnaderna inom idrottsrörelsen 
hålls nere samt att det finns goda möjligheter till idrottande på egen hand i det offentliga rummet. 
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Etnicitet 
I Karlstads kommun är knappt var nionde invånare född i ett land utanför Norden (Statistikdata-
basen 2012, karlstad.se). Det är en större andel av pojkar med utländsk bakgrund som ägnar sig  
åt föreningsidrott än pojkar med svensk bakgrund medan förhållandet är det omvända när det  
gäller flickor. Var fjärde flicka med utländsk bakgrund har aldrig provat att idrotta i en förening 
(Trondman, 2005). En prioriterad grupp för det kommunala stödet till idrott ska således vara flickor 
med utländsk bakgrund.  
 
Personer med funktionsnedsättning 
Personer med någon typ av funktionsnedsättning upplever ofta stora problem med att delta i de 
idrottsverksamheter som finns och även vara fysiskt aktiva på egen hand (RF, 2003). I kommunens 
folkhälsostrategi är personer med funktionsnedsättning en prioriterad grupp och ett övergripande 
mål är att tillgängligheten till offentliga miljöer ska öka. Här har kommunen ett stort ansvar att  
göra idrott och motion mer tillgängligt genom utformningen av anläggningar och miljöer.   
 
ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR OMRÅDET 
Alla medborgare ska oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion eller annan trosuppfattning, 
ålder, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller 
socioekonomisk status ha samma möjlighet att utöva idrott organiserat eller på egen hand.    
 
Delmål 
1. Det kommunala stödet till idrott fördelas lika mellan kvinnor och män. 
2. Föreningsidrotten i Karlstads kommun är fri från diskriminering och kränkning.  
3. Andelen personer med funktionsnedsättning som är fysiskt aktiva ökar. 
4. Andelen barn som står utanför idrotten på grund av ekonomiska skäl minskar. 
5. Idrottens förmåga att fungera som integrationsarena stärks. 
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Aktiviteter 
Nya aktiviteter Delmål Tidplan Ansvar 

1. a) Gör det enklare för föreningar att söka föreningsstöd genom 
information på fler språk. 5   KFF  

1. b) Utred stödet till idrottsföreningar ur jämställdhetsperspektiv. 1    KFF  

1. c) Utred fördelningen av tider i kommunens idrottsanläggningar ur ett 
jämställdhetsperspektiv.  1    KFF  

1. d) Initiera ett samarbete med arbetsmarknads- och socialförvaltningen  
för att hjälpa socioekonomiskt utsatta barn in i föreningslivet.  4  

KFF, 
ASF 

1. e) Tillsammans med studieförbunden arbeta fram ett kontinuerligt 
utbildningsprogram för stödberättigade föreningar.  1, 2, 3, 4, 5    KFF  

1. f) Ta fram en "checklista" för nybyggnationer av anläggningar i syfte 
att säkerställa trygga idrottsmiljöer.  2   KFF  

1. g) Gör en översyn av kommunens information och kommunikation  
inom idrott ur ett jämställdhetsperspektiv.  1    KFF  

 
Pågående aktiviteter     

1. h) Föreningar och organisationer som söker stöd av kommunen ska 
redovisa hur de aktivt motverkar diskriminering och kränkning.  2  Löpande  KFF  

1. i) Stärk konceptet med kostnadsfria aktiviteter i utsatta områden 
genom Karlstad Drop in-idrott.  4    KFF  

1. j) Föreningar med verksamhet som riktar sig mot personer med 
psykisk eller fysisk funktionsnedsättning får extra ekonomiskt stöd 
och resurser  3    KFF  
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MÅLOMRÅDE 2. FRAMTIDENS 
IDROTTSORGANISATION 

Idag finns cirka 115 idrottsföreningar med barn- och ungdomsverksamhet i Karlstads kommun och 
nästan hälften av Karlstadsborna (13-69 år) uppger att de är medlemmar i en idrottsförening. Idrott 
är den verksamhet som överlägset flest ägnar sig åt i ideell föreningsform.  
 
Idrotten som folkrörelse 
I takt med att samhället förändras står idrottsrörelsen inför stora utmaningar vad gäller att  
behålla sin starka roll som folkrörelse. Det kommunala idrottsstödet bygger till stora delar på 
idrottens särart som ideell rörelse där en social dimension uppstår när människor organiserar sig 
frivilligt och huvuddelen av arbetet sker oavlönat. Det är angeläget att idrottsrörelsen fortsätter 
fungera på det viset. En sådan utveckling kräver att kommunen också handlar efter erkännandet att 
det i det här avseendet finns en grundläggande skillnad mellan ideella föreningar och företag. 
 
Tydliga tendenser är dock även att idrotten i många fall blir allt mer kommersialiserad och 
professionaliserad, vilket får konsekvenser för deltagandet i föreningsdriven idrott. Ett scenario där 
idrottsrörelsen ses som en konkurrensutsatt aktör på en öppen marknad skulle kunna innebära 
ökade kostnader för deltagarna, delvis på grund av ett uteblivet statligt och kommunalt stöd (RF, 
2013). För att motverka en sådan utveckling, och på så vis värna om den sociala aspekten av 
idrotten i samhället, har idrottsrörelsen och kommunen ett gemensamt ansvar.  
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Framtidens medlemmar 
En annan stor utmaning för idrottsrörelsen är att behålla fler ungdomar längre upp i åldrarna.  
Detta är viktigt, dels för att många idag ofrivilligt slutar i föreningsidrott (Trondman, 2005), men 
även ur ett folkhälsoperspektiv. De allra flesta barn börjar idrotta i förening men överlag tappar 
idrottsrörelsen många utövare när de kommer upp i tonåren. Generellt gäller att i åldersgruppen  
7-14 år är drygt två av tre ungdomar med i en idrottsförening medan i åldersgruppen 15-19 år 
idrottar drygt en av tre ungdomar i en förening (RF, 2011). De förklaringar till avhoppsproblematiken 
som etablerats i Sverige bygger på att föreningsidrotten i hög grad intensifieras i ungdomsåren  
och att det då ställs högre krav på de idrottande ungdomarna (Trondman, 2005; Peterson, 2008; 
Thedin Jakobsson, 2013). Många ungdomar söker sig då istället till mer flexibla idrotts- och 
motionsformer så som gymträning eller andra mer oorganiserade aktiviteter där de själva i högre 
grad kan styra sitt engagemang. Problemet som uppstår och som är angeläget för kommunen att 
komma till rätta med är den del av ungdomarna som av olika anledningar inte fortsätter att röra  
på sig och istället riskerar att bli mer eller mindre fysiskt inaktiva (Trondman, 2005). En del av 
lösningen är att få dem att fortsätta föreningsidrotta.  
 
Frågar man ungdomarna själva hur de vill idrotta organiserat i framtiden blir svaret flexibilitet, 
både vad gäller tider och krav på engagemang. Gemenskapen som en idrottsförening erbjuder 
värderas högt men samtidigt måste ungdomarna själva få större inflytande över sitt eget deltagande 
(Glaser & Hedenborg, 2013). En viktig uppgift för kommunen här är att underlätta för unga som 
organiserar sig genom att se till att kommunens resurser är tillgängliga för dem. Kommunens stöd 
till idrottsrörelsen ska således överlag riktas så att en ökad bredd nås inom ungdomsidrotten. 
 
ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR OMRÅDET 
I Karlstads kommun ska det finnas en bred och stark idrottsrörelse där alla medborgare kan hitta 
något som passar dem.  
 
Delmål 
1. Kommunens stöd till föreningsidrotten ska nå unga och främja deras möjligheter till 

organisering och inflytande. 
2. Antalet ideella ledare i föreningarna ökar. 
3. Andelen unga mellan 13 och 20 år som är aktiva i en idrottsförening ökar. 
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Aktiviteter 
Nya aktiviteter Delmål Tidplan Ansvar 

2. a) Utred möjligheten till ett särskilt stöd till föreningar som bedriver 
breddinriktad idrottsverksamhet för unga 13-20 år.      1, 3   KFF  

2. b) Kommunens stödsystem ses över vartannat år i syfte att möta 
idrottsföreningarnas förändrade behov.   1, 3  KFF  

2. c) Kommunen ska hitta ett systematiskt arbetssätt för dialog med 
idrottsföreningarna.   1, 2, 3  KFF  

2. d) Uppmuntra ideellt ledarskap genom årlig utnämning av "årets 
ideella ledare" eller liknande.  2  KFF  

2. e) Utred möjligheten att anlägga ett "Unga Idrottares Hus"   1, 3  KFF  

 
Pågående aktiviteter     

2. f) Stötta idrottsföreningarna genom 0-taxa (eller anläggningsstöd) 
samt övrigt kontant stöd. 1, 2, 3  Löpande  KFF  

2. g) Stötta nya idrotter genom lokalresurser och kontant stöd till 
föreningar.  1, 3 Löpande KFF  
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MÅLOMRÅDE 3. TILLGÄNGLIGA 
ANLÄGGNINGAR OCH MILJÖER 

Definition av idrottsanläggning/miljö: 
”Anlagt eller anvisat, område för någon form av tävlingsidrott, spontanidrott eller motion  
oavsett ägandeförhållanden. Det kan också vara luft, mark och vatten som lämpar sig, och  
nyttjas, för såväl organiserad som egen-organiserad idrott och motion”  
(Riksidrottsförbundet, 2012) 
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Kommunens planering och arbete med att skapa miljöer idrott och motion är absolut 
grundläggande för medborgarnas möjligheter att vara fysiskt aktiva. Det gäller både organiserad 
verksamhet inom idrottsrörelsen och oorganiserad fysisk aktivitet som äger rum på anläggningar,  
i naturen eller annan offentlig plats.  
 
Samhällsplanering 
Karlstads kommun har, inom sin folkhälsostrategi, ambitionen att fler personer ska bli fysiskt 
aktiva och att skapandet av stödjande och tilltalande miljöer ska uppmuntra och möjliggöra en 
sådan utveckling. Även om motionerandet i många fall kan tyckas öka är fortfarande drygt 10 
procent av Karlstads medborgare helt fysiskt inaktiva på sin fritid (Statens Folkhälsoinstitut, 2011). 
Det är en låg andel i jämförelse med landet i övrigt (15 procent) men målet bör vara att få den 
siffran att sjunka ytterligare.  

För att skapa stödjande miljöer för fysisk aktivitet måste frågan integreras tidigt i samhälls-
planeringsprocessen. Stadsbyggnadsnämnden, teknik- och fastighetsnämnden och kultur- och 
fritidsnämnden måste ta ett gemensamt ansvar och samverka för att det ska finnas tillräckligt yta 
för idrott och motion. Genom att integrera perspektivet med människors möjlighet till fysiskt 
aktivitet i ett tidigt skede i planeringen kan dessutom ofta både pengar och markyta sparas in. 

Närheten är en avgörande faktor för att människor ska lockas att använda miljöer och 
anläggningar för idrott och motion (Faskunger, 2007). Det är därför viktigt att satsa på fler mindre 
näridrottsplatser av olika slag i nära anslutning till bostadsområden. Sådana anläggningar och 
miljöer används idag dock i högre grad av män/pojkar än av kvinnor/flickor (Blomdahl, Elofsson & 
Åkesson, 2012) vilket innebär att utvecklingen ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv.  
 
Näridrottsplatser kan se ut på många olika sätt. Det kan handla om mindre bollplaner, 
utomhusgym, klätterväggar, asfaltsplaner med mera eller kombinationer av olika funktioner.  
 
Där möjlighet finns kan det också handla om att utveckla attraktiva löp- och gångstråk eller 
liknande vilket är efterfrågat av medborgarna. Dessa kan kombineras med utegymsfunktioner och 
eventuellt fungera som skidspår på vintern.  
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De fem mest efterfrågade idrottsanläggningar/miljöerna (utomhus)  
bland kommunens medborgare (2014) 
 

 
Idrottsanläggningar 
Karlstad har idag ett bra utbud av idrotts- och motionsanläggningar. Under 2000-talet har man gjort 
stora satsningar på bland annat fullstora inomhushallar och konstgräsplaner men även på andra 
typer av anläggningar. Att Karlstad har ett bra anläggningsutbud bekräftas av medborgarna själva  
i flera olika undersökningar som genomförts (SCB, 2013, 2012; kultur- och fritidsförvaltningens 
medborgarundersökning, 2014). Det goda anläggningsbeståndet är någonting som Karlstads 
kommun ska värna om och se till att behålla även i framtiden när staden växer. 

Från idrottsrörelsen finns dock alltid önskemål om förbättringar och utökningar på 
anläggningssidan. Kraven på anläggningarna ökar, både vad gäller kvalitet och kapacitet och 
idrottsföreningarna vill ständigt utveckla sin verksamhet. Utöver dessa tillkommer dessutom nya 
idrotter som skall ges förutsättningar att växa samtidigt som gamla idrotter minskar i omfattning 
eller försvinner helt. Här har kommunen således stor utmaning att ge nya idrotter möjligheten att 
växa och inte som Riksidrottsförbundet (2012) konstaterar är fallet hos de flesta kommuner, nästan 
uteslutande gynna redan etablerade idrotter.  

En annan stor utmaning som står för dörren är att utveckla en mer hållbar infrastruktur runt 
idrotten. Här spelar lokaliseringen av anläggningarna en stor roll när allt fler transporter skall 
kunna ske med kollektivtrafik eller cykel och gång. Utöver detta bör arbetet med idrotts-
anläggningar ske med ett miljöperspektiv som innefattar krav på hållbara lösningar och 
energieffektiviseringar. Här bör det påbörjade arbetet med miljödiplomering av kommunens 
anläggningar fortsätta. Även samarbetet med Värmlands idrottsförbund om energieffektiviseringar 
bör fortgå och utvecklas. 
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Med utgångspunkt i dagens anläggningsbestånd samt framtida tendenser ska Karlstads kommun till 
stor del fokusera på att behålla nuvarande anläggningar och miljöer och vidare satsa på att utveckla 
och förädla dessa. Insatser ska riktas mot att öka nyttjandegraden, kvaliteten och hållbarheten.  

Behovet av större arenor för idrott i Karlstads kommun finns beskrivet Arenautredningen som 
genomfördes under 2013. 
 
ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR OMRÅDET 
Alla kommunens invånare ska ha god tillgång till attraktiva miljöer och anläggningar som lockar 
till fysisk aktivitet och idrott.  
 
Delmål 
1. Det finns god tillgång till bostadsnära idrottsmiljöer i nya och gamla bostadsområden. 
2. Idrottsrörelsen har goda anläggningsmässiga förutsättningar med hänsyn till miljö och 

klimatpåverkan. 
3. Naturmiljöer för idrott och motion bevaras och utvecklas. 
4. Nyttjandegraden på befintliga anläggningar ökar. 
5. Kommunens anläggningar används lika mycket av kvinnor/flickor och män/pojkar. 
 
Aktiviteter 
Nya aktiviteter Delmål Tidplan Ansvar 

3. a) Skapa ett tydligare arbetssätt inom kommunen för att stötta 
oorganiserad idrott och motion.   1   KFF 

3. b) Genomför en könskonsekvensanalys vid alla nybyggnationer  
och större investeringar.  5   KFF 

3. c) Utred effekterna av 0-taxan 2, 4  KFF 

3. d) Ta fram en långsiktig anläggningsstrategi utifrån en analys av  
olika idrotters förutsättningar.  2, 5   KFF 

3. e) Förädla GIS-informationen om platser för idrott och motion.  4   KFF 

3. f) Behåll och rusta upp befintligt anläggningsutbud.   2, 4   Löpande KFF 

3. g) Öka antalet kvalitativa näridrottsplatser i bostadsområdena  1    KFF  

3. h) Skapa förutsättningar för idrott och motion i den  
fysiska planeringen. 1, 2, 3  Löpande 

SBF, 
TFF, KFF  

3. i) Skapa förutsättningar för idrotts- och motionsaktiviteter med 
friluftskaraktär genom att säkerställa tillgången till naturområden. 3 Löpande TFF 

3. j) Ersätt exploaterade ytor för idrott och motion med likvärdig yta 1, 2 Löpande TFF 

 
Pågående aktiviteter     

3. k) Samarbeta med föreningar och Värmlands idrottsförbund kring 
energieffektiviseringar på alla anläggningar med drift- eller 
lokalstöd.  2  Löpande KFF 

3. l) Utred tillgänglighet och tillgång till motions- och idrottsmiljöer i  
olika stadsdelar genom GIS-data  1 

Påbörjat 
2014 KFF 

3. m) Behåll och rusta upp befintligt anläggningsutbud.   2, 4   Löpande KFF 

3. n) Genomför miljödiplomering på alla kommunens idrottsanläggningar 2 Löpande KFF 
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MÅLOMRÅDE 4.  
EN GOD BARNIDROTT 

Barnperspektiv på idrott 
Riksidrottsförbundet kallar idrott upp till 12 års ålder för barnidrott och idrott mellan 13 och 20  
år för ungdomsidrott. Gränsen däremellan är dock flytande och ur ett barnrättsperspektiv är alla 
under 18 år barn. Ungefär 90 procent av alla barn och ungdomar har någon gång varit med i en 
idrottsförening vilket gör föreningsidrotten till en viktig uppfostringsmiljö i samhället.   

Precis som all statligt stödd idrottsverksamhet, ska idrottsverksamhet för barn stöttad av 
Karlstads kommun följa FN:s konvention om barns rättigheter (Barnkonventionen). Det innebär 
bland annat att beslut som rör barn alltid ska se till barnens bästa samt att barn har rätt till 
inflytande över sitt eget liv. För barnidrotten betyder det att barns egna intressen och behov ska 
tillgodoses i verksamheten. Genom att använda Barnkonventionen som ett förhållningssätt ökar 
möjligheterna för idrottsrörelsen att ge barn positiva upplevelser att ta med sig i livet.  
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Lek, glädje och trygghet 
I idrottsrörelsens idéprogram Idrotten vill (2009) slås fast att idrott för barn ska präglas av lek, 
rörelseglädje och spontanitet. Barn utvecklas i olika takt och det är därför viktigt att idrotts-
utövningen för barn sker på ett lekfullt sätt så att den upplevs som rolig för alla oavsett färdighets-
nivå och på så vis skapar ett fortsatt intresse för idrott och rörelse. Tävlingsmomentet är också en 
del av idrotten, även barnidrotten. Det är dock viktigt att skilja på tävling för stunden och ett allt för 
stort fokus på resultatet av tävlingen. Ett starkt resultatfokus hänger ofta samman med selektering 
av barn vilket vidare kan leda till utslagning av de barn som inte anses räcka till. Ett sådant system 
är oacceptabelt då alla barns bästa alltid ska komma i främsta rummet. 

Barn har rätt att känna sig trygga och avslappande när de utövar idrott. Vart femte barn inom 
idrotten idag känner dock en hög press från föräldrar (Augustsson, 2007) och så mycket som ett av 
fyra barn har någon gång upplevt att de blivit kränkta på något vis. Inom lagidrott har så många 
som 40 procent av pojkarna känts sig kränkta (Friends-Sifo, 2013). Dessa problem måste lyftas och 
bearbetas inom varje förening och Karlstads kommun förordar här ett arbete inom föreningarna i 
enlighet med Idrotten Vill.  
 
Tidig generalisering 
Barn börjar idag föreningsidrotta allt tidigare och även tävlandet sjunker nedåt i åldrarna 
(Trondman, 2005). De flesta provar fler än en idrott men allt oftare uppmärksammas även det 
faktum att man specialiserar sig på en idrott i väldigt tidig ålder. Satsningen att nå elit innebär att 
man tidigt tvingas välja bort andra idrotter för att enbart ägna sig åt en huvudidrott. Forskning visar 
dock att tidig specialisering inte nödvändigtvis leder till fler framgångar på elitnivå eftersom man 
inte förrän senare i ungdomsåren kan avgöra vem som kommer att bli duktig på en viss idrott. Vad 
som istället förespråkas är en allsidig och glädjefylld träning där så många som möjligt deltar långt 
upp i åldrarna (Carlson, 1991, Fahlström, 2011, Peterson, 2008).  
 
För att barn ska må bra och få utvecklas motoriskt och fysiskt i sin egen takt är det positivt om de 
får möjligheten att prova många olika idrotter och även fortsätta med fler än en idrott om de så vill. 
Här har idrottsföreningarna ett stort ansvar när de väljer hur de organiserar sin verksamhet. 
Karlstads kommun ger också barn möjligheten att komma i kontakt med många olika idrotter 
genom att driva Karlstad Idrottsskola där kommunen samverkar med idrottsföreningarna och 
erbjuder prova-på-idrott i samband med skoldagens slut.  
 
ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR OMRÅDET 
Alla barn och unga upp till 18 år ska ha möjligheten till goda upplevelser från deltagande i idrott.  
 
Delmål 
1. All idrottsverksamhet för barn i Karlstads kommun ska vara förenlig med Barnkonventionen 
2. Andelen barn och unga upp till 18 år som föreningsidrottar ökar.  
3. Fler barn och unga upp till 18 år får möjligheten att prova olika idrotter.  
4. Ledarkompetensen gällande barnfrågor inom idrotten ska höjas. 
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Aktiviteter 
Nya aktiviteter Delmål Tidplan Ansvar 

4. a) Höj ledarkompetensen genom att skapa ett årligt 
utbildningsprogram för föreningar tillsammans med studieförbund.   1, 2, 4   KFF  

4. b) Ge extra ekonomiskt stöd till föreningar som vill arbeta för en god 
barnidrott genom projekt eller utbildning.     1, 2, 3, 4 Löpande  KFF  

 
 Pågående aktiviteter     

4. c) Ge ekonomiskt stöd till SISU Idrottsutbildarna för att arbeta med 
föreningarnas barnidrott i enlighet med Idrotten Vill   1, 2, 3 Löpande  KFF  

4. d) Öka möjligheten för barn att kostnadsfritt prova olika idrotter  
genom att stärka Karlstad Idrottsskola.     2, 3 Löpande  KFF  

4. e) Genomför utbildningsprojektet ”Trygg förening - för alla”. 1, 4 Påbörjat 
2014 

KFF 
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MÅLOMRÅDE 5. UNDERHÅLLNING 
OCH INSPIRATION 

Elitidrott  
Elitidrott är en liten del av idrotten men får mycket uppmärksamhet i media och berör även  
många människor. I Karlstads kommun finns många elitidrottsverksamheter som ger utövare 
chansen att satsa på sin idrott och som även ger underhållning till dem som väljer att titta på.  
Idrott som en del av nöjesutbudet är viktigt för Karlstad som en attraktiv stad att vistas och bo i. 
Lokala framgångsrika idrottare kan dessutom skapa en betydelsefull stolthet och samhörighet  
bland kommunens medborgare och även fungera som inspiration för människors eget idrottande 
och motionerande.  

Kommunen är en viktig del för att skapa förutsättningar en framgångsrik elitidrott. Framförallt 
är tillgången till anläggningar för träning och tävling en betydelsefull faktor som kommunen är 
med och styr över. Direkta satsningar på elitidrott i form av arenor och stora anläggningar är dock 
ofta kostsamma då det ställs höga krav på dessa från idrotten. Här är det viktigt att idrotten själv  
är med och tar ansvar för de ökade kostnader som uppstår i samband med elitidrottens krav på 
anläggningar och arenor, något som även Sveriges Kommuner och Landsting (2010) förordar.  
Det är även positivt i de fall där kommun, förening och näringsliv kan samverka för att utveckla 
elitidrottens förutsättningar. 
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Det bästa sättet att skapa en långsiktig och hållbar elitidrott är att ge förutsättningar för en bred 
barn- och ungdomsidrott. Ju fler barn- och ungdomar som idrottar längre upp i åldrarna, ju större  
är chansen att några blir riktigt duktiga (Fahlström, 2011, Peterson, 2011). Därför är Karlstads 
kommuns satsningar på att stötta en god barnidrott inom framtidens idrottsorganisationer 
(målområde 4 och 2) viktig även ur ett elitidrottsperspektiv.  
 
Idrottsevenemang 
Karlstads kommun har sedan tidigare ett uttalat mål att vara Sveriges fjärde största evenemangs-
stad. Detta är en del i att utveckla Karlstad som besöksstad och på så vis öka kommunens tillväxt. 
Evenemang ger också upplevelser till kommunens medborgare och bidrar till kommunens ambition 
att vara en attraktiv stad att bo i.  
 
Evenemang används här som begrepp för större tillställningar med mer eller mindre  
kommersiella inslag och som syftar till att medföra ett positivt ekonomiskt resultat, direkt  
eller på sikt. Att stärka varumärket Karlstad är ett exempel på ett värde av mer långsiktig  
karaktär som kan kopplas till evenemang.  
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Idrottsevenemang utgör en viktig del av det totala evenemangsutbudet. I Karlstad finns stor 
potential att utveckla så kallad idrottsturism. Idrottsturismen blir allt mer omfattande både 
nationellt och internationellt. Om detta vittnar inte minst de satsningar som görs inom många  
andra kommuner i Sverige idag vilket också ökat konkurrensen om de olika idrottsevenemangen. 
Med tanke på Karlstads storlek kan man inte konkurrera om de allra största idrottsevenemangen 
utan man bör istället sikta in sig på andra lönsamma idrottsevenemang.  

För att kunna konkurrera om attraktiva idrottsevenemang är det viktigt att kommunen har en 
långsiktig och offensiv evenemangsstrategi där man marknadsför sina tillgångar. Här behöver 
Karlstad kartlägga sin idrottsliga infrastruktur. Anläggningar och arenor, transporter, logi, med 
mera behöver inventeras och bedömas mot möjliga lönsamma evenemang.  

En förutsättning för att kunna genomföra stora idrottsevenemang är att det finns en organisation 
som klarar av en sådan uppgift. Därför är en tidig dialog med idrottsrörelsen (främst specialidrotts-
förbund och föreningar) grundläggande för det strategiska arbetet med idrottsevenemang.  

Karlstads kommun har också ett intresse av mindre arrangemang som primärt inte syftar till  
ge ekonomiska vinster för kommunen. Arrangemang och cuper kan nämligen vara en viktig del  
för många idrottsföreningars verksamheter. Dels kan de fungera som en viktig inkomstkälla  
för föreningen men de kan också bidra till en samhörighet och gemenskap genom det ideella 
engagemang som är en del av ett arrangemang. På så vis är även mindre idrottsarrangemang en 
viktig del i det övergripande folkhälsoarbetet. Här är det viktigt att Karlstads kommun stöttar 
föreningar som vill arrangera idrottsarrangemang genom att tillhandahålla bra anläggningar,  
ge vägledning och rådgivning samt erbjuda utbildning.  
 
Arrangemang används här som begrepp för tillställningar av något mindre karaktär som 
arrangeras av ideella föreningar och som inte primärt syftar till att ge inkomster till kommunen. 
Syftet kan istället vara folkhälsobetonat eller att skapa upplevelser för deltagarna och andra runt 
omkring.  
 
ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR OMRÅDET 
Besökare och Karlstadbor ska ha möjlighet till goda upplevelser och underhållning från elitidrott 
och hållbara idrottsevenemang/arrangemang.  
 
Delmål 
1. Elitidrott och stora idrottsevenemang bidrar till att stärka Karlstad som varumärke.  
2. Elitidrottsverksamheter ska ges goda förutsättningar med hänsyn till barn-, ungdoms-  

och breddidrott.  
3. Karlstad ska vara fjärde största evenemangsstaden i Sverige. 
4. Karlstad ska ha fler hållbara föreningsdrivna idrottsarrangemang som lockar besökare  

till Karlstad.  
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Aktiviteter 
 Nya aktiviteter Delmål Tidplan Ansvar 

5. a) Föra systematisk dialog med elitidrottsverksamheter om framtida 
anläggningsmässiga behov.   2 Löpande  KFF  

5. b) Tillsätt en utredning om de olika idrotternas anläggningsmässiga  
förutsättningar som behandlar skillnaden mellan könen.   2   KFF  

5. c) Tydliggöra syftet vid stöd till och investeringar i 
elitidrottsverksamheter.   2 Löpande  KFF  

5. d) Erbjud, i samarbete med SISU, utbildning om arbete med 
evenemang och arrangemang. 3, 4   KFF  

5. e) Ta fram en utförlig guidebok för hur man kan genomföra 
evenemang och arrangemang i Karlstad.   3, 4   KFF  

5. f) Utred Karlstads idrottsliga infrastruktur för stora evenemang.   3   KFF  

 
 Pågående aktiviteter     

5. g) Tillhandahålla ett visst utbud av anläggningar med "elitkaraktär"  
där elitverksamheters träningstider prioriteras  2 Löpande  KFF  

5. h) Uppmärksamma Karlstadbor som blivit svenska mästare genom 
utdelning av förtjänstmedaljer.    1 Löpande  KFF  

5. i) Arbeta offensivt mot olika aktörer för att få stora och attraktiva 
evenemang till Karlstad.  1, 3 Löpande  GEK* 

5. j) Ge vägledning och rådgivning till föreningar som vill arrangera 
idrottsarrangemang i Karlstad.   4 Löpande  KFF  

 
*Great Event of Karlstad 
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MÅLOMRÅDE 6. KVALITET, 
SAMARBETE OCH KUNSKAP 

Karlstad ska vara en kommun som håller hög kvalitet i sina verksamheter. Kvalitetsarbetet innebär 
till stor del att medborgarna har förtroende för kommunen, något som är viktigt även inom arbetet 
med idrottsfrågor. För att lyckas med detta krävs en bra medborgardialog som ger medborgarna 
insyn i kommunens arbete. Det ska vara enkelt att kommunicera med kommunen inom 
idrottsfrågor och administrationen av stöd ska vara så lätthanterlig som möjligt för föreningarna.  

Inom idrotten ska kommunen också samarbeta med andra organisationer för att skaffa sig god 
kunskap och kunna utveckla sitt arbete. Samarbete med övriga aktörer bygger på en förståelse för 
varandras förutsättningar och intressen. Genom ett nära samarbete med Värmlands idrottsförbund/ 
SISU ska Karlstads kommun ha god kännedom om idrottens behov och önskemål. Samarbetet  
med Karlstads universitet ska ta tillvara den kunskap som finns om idrotten och sprida den vidare 
externt och internt. En god kunskap är också grunden för att kunna ta bra beslut som gynnar 
idrottens utveckling.  
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I framtiden kan ett utökat samarbete över kommungränserna också vara aktuellt, framförallt 
gällande olika typer av större idrottsanläggningar eller evenemang. Idrottens framtida utvecklings-
behov kan komma att innebära stora utmaningar för kommunen och då kan samverkan med 
angränsande kommuner vara en del av lösningen.   
 
ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR OMRÅDET 
Karlstads kommuns arbete med idrott ska bygga på kunskap och kommunen ska initiera och delta i 
samarbeten med andra organisationer för att utveckla idrotten.  
 
Delmål 
1. Karlstads kommun ska ha god kännedom om de behov och önskemål medborgarna har kopplat 

till idrott och motion. 
2. Karlstads kommun ska aktivt initiera och delta i samarbeten som bidrar till att utveckla idrottens 

förutsättningar. 
3. Karlstads kommuns arbete inom idrotten ska hålla hög kvalitet.  
 
Aktiviteter 
 Nya aktiviteter Delmål Tidplan Ansvar 

6. a) Inför ett bidrag till studenter om 2 x 5000 kronor till uppsatser som 
är av intresse för kommunens idrottsliga arbete.    1, 2   KFF  

6. b) Utveckla en systematisk medborgardialog genom 
medborgarundersökningar för att kartlägga behov och önskemål.    1   KFF  

6. c) Utveckla en systematisk dialog med föreningslivet för att kartlägga  
behov och önskemål.    1   KFF  

6. d) Aktivt följa aktuell forskning som rör idrottsanläggningar/miljöer  
och idrottsverksamhet.   1, 3  Löpande KFF  

6. e) Utred möjligheten till samverkan med angränsande kommuner  
kring framtida investeringar idrottsanläggningar 2  KFF 

 
 Pågående aktiviteter     

6. f) Samverka med Värmlands idrottsförbund/SISU genom  
kontinuerliga träffar.   1, 2  Löpande KFF  

6. g) Samverka med Karlstads universitet (idrottsvetenskap) genom  
kontinuerliga möten samt genom att erbjuda praktikplatser till 
studenter.   1, 2  Löpande KFF  

6. h) Vara medarrangör av konferensen "Idrott och mångfald" som  
genomförs vartannat år.   1, 2 

 Löpande, 
vartannat år KFF  

6. i) Initiera samverkan med Ungdomsfullmäktige kring frågor som  
rör ungdomar.   1, 2  Löpande KFF  

6. j) Utveckla e-tjänster för stöd till föreningslivet 3 Påbörjat 
2013 

KFF 

  

 



 

32 

IDROTT FÖR ALLA 
PLAN FÖR IDROTTEN  
I KARLSTADS KOMMUN 2014-2018 
 

REFERENSER 
Augustsson, C. (2007). Unga idrottares upplevelser av föräldrapress. Karlstads universitet. 
 
Blomdahl, U., Elofsson, S. & Åkesson, M. (2012). Spontanidrott för vilka? Idrottsförvaltningen, 
Stockholm stad  
 
Carlson, R. Vägen till landslaget, En retrospektiv studie av framgångsrika ungdomar i sju idrotter. 
1991. 
 
Fahlström, P-G. (2011). Den eviga frågan om talang. Svensk idrottsforskning. Nr 3. 2011. 
 
Glaser, J. & Hedenborg, S. (2013). Unga i och om framtidens idrottsorganisering.  
Stockholm. Riksidrottsförbundet. 
 
Faskunger, J. (2007). Den byggda miljöns påverkan på fysisk aktivitet. Stockholm.  
Statens folkhälsoinstitut. 
 
Friends-Sifo. (2013). Mobbning inom idrotten. Idrottsutövande ungdomar 9-15 år.  
 
Karlstads kommun, Strategisk plan.  
 
Karlstads kommun, Tillväxtstrategi. 
 
Karlstads kommun, Folkhälsostrategi. 
 
Karlstads kommun, Miljö- och klimatstrategi. 
 
Karlstads kommun, kultur- och fritidsförvaltningen. (2014) Medborgarundersökning 
 
Regeringen. (1999). En idrottspolitik för 2000-talet – folkhälsa, folkrörelse och underhållning. 
Stockholm: Prop 1998/99:107.  
 
Riksidrottsförbundet. (2003). Möjligheten till motion och fysisk aktivitet – lika för alla?  
Stockholm. Riksidrottförbundet 
 
Riksidrottsförbundet. (2009). Idrotten vill. Idrottsrörelsens idéprogram.  
Stockholm: Riksidrottsförbundet 
 
Riksidrottsförbundet. (2009). Kostnadsundersökning. Stockholm. Riksidrottsförbundet 
 
Riksidrottsförbundet. (2012). Idrotten i siffror.  
 

 



 

33 

IDROTT FÖR ALLA 
PLAN FÖR IDROTTEN  

I KARLSTADS KOMMUN 2014-2018 
 

Riksidrottsförbundet. (2012). Ingen idrott utan anläggning/idrottsmiljö.  
Stockholm: Riksidrottsförbundet.  
 
Riksidrottsförbundet (2013) Hbtq och idrott. 
 
Riksidrottsförbundet. (2013). Framtidens idrottsförening.  
Stockholm: Riksidrottsförbundet 
 
Riksidrottsförbundet. (2011). Svenska folket idrotts- och motionsvanor.  
Stockholm: Riksidrottsförbundet. 
 
Peterson, T. (2011). Selektionssystemet saknar talang. Svensk idrottsforskning. Nr 4, 2011. 
 
Peterson, T. (2008). Föreningsfostran och tävlingsfostran. En utvärdering av statens stöd till 
idrotten. Idrottsstödsutredningen.  

 
Statistiska Centralbyrån. (2013). 
 
Statistiska Centralbyrån. (2013). Medborgarundersökning – våren 2013. 
 
Statens folkhälsoinstitut (2012). Fysisk aktivitet. Kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport.  
 
Statens folkhälsoinstitut. (2011). Kommundata. Faktablad Karlstad.  
 
Sjöblom, P. (2006). Den institutionaliserade tävlingsidrotten. Stockholms universitet. 
 
SKL. (2010). Idrottspolitiskt positionspapper. Stockholm: Sveriges kommuner och landsting. 
 
Thedin Jakobsson, B. (2013). ”Därför vill vi fortsätta” – om glädje, tävling och idrottsidentitet.  
I Spela vidare. En antologi om vad som får unga att fortsätta idrotta. Stockholm: Centrum för 
svensk idrottsforskning.  
 
Trondman, M. (2005). Ungdomarna och föreningsidrotten. En studie om föreningsidrotten plats, 
betydelser och konsekvenser i ungas liv. Stockholm: Ungdomsstyrelsen 
 
Ungdomsstyrelsen (2012). Ungdomsenkät. 
 
  

 



 

34 

IDROTT FÖR ALLA 
PLAN FÖR IDROTTEN  
I KARLSTADS KOMMUN 2014-2018 
 

INTERNETKÄLLOR 
Regeringskansliet. Kommuners och landstings uppgifter.  
www.regeringen.se/sb/d/1906/a/152464. Hämtat 2013-08-08 
 
Riksidrottsförbundet. Hämtat 2013-08-15 
www.rf.se 
 
Statistiska Centralbyrån. (2013). www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/ 
 
Karlstads kommun, Statistikdatabasen. www.karlstad.se 

 

 

http://www.regeringen.se/sb/d/1906/a/152464
http://www.rf.se/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/
http://www.karlstad.se/


 

Karlstads kommun, 651 84 Karlstad. 
Tel: 054-540 00 00. E-post: karlstadskommun@karlstad.se. Webbplats: karlstad.se. 

 

 

 


