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Motion till Riksidrottsmötet 2015 – ”Idrottens samhällsnytta”
Svensk idrott bedriver verksamheten i ca 22000 föreningar och där utvecklas människor såväl
fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.
Svensk idrott har en organisation och struktur som är världsunik och som mycket starkt bidrar
till vårt samhälles värderingar genom en utpräglad demokrati och ett, i huvudsak, ideellt
ledarskap.
Idrotten har över tiden fått en allt större betydelse för våra barn och ungdomars värderingar då
andra normgenererande organisationer och verksamheter har minskat (scouterna) och/eller
helt försvunnit (värnplikten). Vad skulle hända med våra fina samhällsvärderingar om
idrottsrörelsen upphörde eller inte existerade?
Antalet timmar i skolan för motion och idrott har minskat vilket innebär att vår unga
generation inte får en grundläggande fysik och inte heller ett livslångt positivt förhållande till
att röra på sig. Vi ser också att barn och ungdomar i allt större utsträckning sitter vid sina
datorer/telefoner under många timmar per dag och inte utövar någon fysisk aktivitet. Hur
kommer den nya generationen att se ut och vad kommer de att kosta samhället när de väl når
mogen ålder?
Vi vet genom vetenskaplig forskning att om vi människor utövar regelbunden fysisk aktivitet
så förebygger/hindrar sjukdomar och t o m utvecklar vår hjärnkapacitet. På vilket sätt och
vilken omfattning får vi människor en bättre livskvalité genom att delta i idrottsrörelsens
verksamhet?
Redan idag vet vi att vi har ett ökande problem med överviktiga människor och som begränsar
individens livskvalité och kostar samhället enorma summor. Svensk idrott har en förträfflig
kompetens och verksamhet som förhindrar många att bli överviktiga. Hur mycket mindre
kostnader får samhället av idrottsrörelsens verksamhet än om den inte existerade?
Regeringars ovilja/oförmåga att inse/förstå idrottens betydelse i ekonomiska termer har
uttryckt sig i t ex ett konstant anslag i kronor under de senaste 5 åren, utan kompensation för
prisökningar och kommunernas minskade subventioner av idrottsverksamhet.

Förutsättningarna för idrottsrörelsen att utöva verksamheten minskar därav över tiden, vilket i
sig kostar inom andra samhällsområden. Hur mycket kostar detta?
Vi/ svensk idrott måste också vara självkritiska till att vi inte varit särdeles framgångsrika till
att framföra och informera samhällsnyttan av vår verksamhet till våra politiskt valda
representanter. Hur mycket skulle samhället spara inom andra samhällsområden om vi erhöll
ett årligt anslag på 3 miljarder kronor och kunde utveckla verksamheten till världen bästa och
mesta?
Sverige har en omfattande invandring och ett starkt behov av integration av våra nya
samhällsmedborgare. Idrott är ett utmärkt och kanske det bästa instrumentet för att integrera
våra nysvenskar. Vad skulle samhället spara inom andra samhällsområden om svensk idrott
erhöll nya ekonomiska medel för att bli ännu bättre på att hjälpa dessa människor att snabbare
och bättre komma in i vårt samhälle?
Idrotten genererar mängder av arbetstillfällen både direkt i föreningar och förbund men också
i verksamheter, t.ex. sportindustrin, med anknytning till idrotten. Skatterna från alla de
verksamheter som drivs framåt av idrottsrörelsen är betydande.
I en rapport till RF-stämman 2013 konstaterades följande:
”Svensk idrott är till största delen egenfinansierad. Det största bidraget står de över 600 000
ideella ledarna för. Enligt en studie gjord 2005 av Ersta Sköndals högskola lade de ner
sammanlagt 176 miljoner timmar på sitt ledarskap, vilket omräknat i pengar är värt närmare
30 miljarder kronor.”
Det skulle betyda en höjning av kommunalskatten med ca. 1 krona och 80 öre, om
kommunerna skulle ersätta detta arbete.
SMKF föreslår med ovan som bakgrund
Att

RF-stämman ger RS i uppdrag att presentera en rapport till RFstämman 2017, med en sammanställning av vetenskapliga rapporter och
andra erfarenheter som empiriskt beskriver samhällsnyttan av svensk
idrottsrörelses aktiviteter, i såväl ekonomiska- som livskvalitétermer

Syftet med rapporten ska vara att svensk idrott ska kunna, på ett sakligt och empiriskt vis,
argumentera för högre ekonomiska anslag än dagens, men också belysa andra effekter av
idrottslig verksamhet som är av personlig nytta/glädje för individen och därmed för samhället.
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