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Riksidrottsförbundets yttrande avseende remiss av betänkandet Vår demokrati – 

värd att värna varje dag (SOU 2022:28). 

Riksidrottsförbundet (RF) har getts möjlighet att inkomma med yttrande gällande 

betänkandet ”Vår demokrati – värd att värna varje dag (SOU 2022:28)”.  

Idrottsrörelsen är en av Sveriges ledande folkrörelser och vill göra en stor insats för 

människors upplevelse av och förståelse för demokratin. Engagemang i en 

idrottsförening är en stark kraft för att bygga gemenskap och skapa möten över olika 

gränser i samhället. I idrottsföreningen finns glädje, gemenskap, utmaningar och ett 

lärande om och deltagande i demokrati.  

Som en del av regeringens initiativ ”Demokrati 100 år – samling för en stark demokrati” 

tilldelades RF särskilda medel för arbete som främjar barns och ungas aktiva deltagande 

i föreningsdemokratin. Idrottsrörelsen har en god förmåga att ge såväl vuxna som barn 

och unga möjlighet och erfarenhet av en föreningsdemokrati som engagerar och skapar 

mervärde.  

Barn och ungas deltagande i föreningsidrott, och därmed i den demokratiskola som 

idrottsföreningen utgör, är ofta knutet till social position. I socioekonomiskt starka grupper 

är andelen unga som idrottar i en förening högre än bland svagare grupper. I en tid då vi 

som samhälle står inför stora utmaningar, som växande hälsoklyftor, en ökad segregation 

och fler som lever i socialt utanförskap, möter också vi som idrottsrörelse detta i vår 

strävan att nå fler, inte minst barn och unga.  

Därför är RF positiva till den kraftsamling för demokratin som genomfördes i samband 

med 100-årsfirandet av allmän rösträtt i Sverige och delar av förslagen som kommittén 

framför, som att uppdra till länsstyrelserna att arbeta demokratistärkande och att 

förtydliga skolans demokratiuppdrag.  

Gällande skolans uppdrag vill RF göra följande medskick. RF ser gärna att skolan arbetar 

mer med att utveckla kontakt med idrottsföreningar i närmiljön och underlättar ett första 

möte mellan elev och förening. Det får en rad positiva effekter, inte minst för folkhälsan 

men även för att stärka barn och ungas tilltro till och delaktighet i samhället. I 



 

 

idrottsföreningen finns möjlighet till praktisk erfarenhet av inflytande, ansvar och 

demokrati på ett vardagsnära sätt i ett sammanhang barnen och ungdomarna själva valt 

att befinna sig i.  

Kommittén föreslår en nationell demokratifunktion för att förstärka demokratiarbetet, vilket 

RF tycker är en god idé men avstår från att vidare kommentera vad som anförs gällande 

exempelvis antal medarbetare och organisatorisk placering. Däremot vill RF understryka 

vikten av att involvera civilsamhället i ett sådant arbete.  
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