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Motion till RIM 2021: Kvalitetssäkrad data för ”aktiv i idrott” i 
IdrottOnline 
IdrottOnline är idrottsrörelsens gemensamma verksamhetssystem och utgör basen för 
kommunikation och administration mellan medlem, förening och förbund. Kvalitén på den 
data som finns i IdrottOnline har varit föremål för många engagerade diskussioner.  

Ett första steg i att säkerställa kvalitét av både enskilda och ackumulerade data i IdrottOnline 
är att hela idrottsrörelsen arbetar utifrån samma definition. Detta i syfte att kunna använda 
data som beslutsstöd och som ett viktigt underlag för strategiska vägval för idrottsrörelsen 
med tillhörande handlingsplaner. Ett andra steg i att säkerställa kvalitén  är att systemet 
måste göra det möjligt för användare (såväl förening som andra IT-leverantörer) i alla led att 
på ett enkelt sätt lägga till och ta bort information.  

Med ”aktiv i idrott” menas idag att man deltagit minst en gång per år i någon av föreningens 
aktiviteter. En person kan vara aktiv i idrott i flera SF.1 Svenska Gymnastikförbundet, 
Skolidrottsförbundet och Svenska Golfförbundet anser att denna definition lätt kan blandas 
ihop med “medlem” för den enskilda föreningen. En förening kan ha medlemmar som inte 
har deltagit i någon aktivitet under senaste året och behöver ett ändamålsenligt system som 
klarar av att hantera både de som är aktiva i idrott och de som enbart är medlemmar utan att 
vara aktiva.  

Ämnet för denna motion är till största delen tagen från remissunderlaget om Översyn av 
röstlängd. Svenska Gymnastikförbundet, Skolidrottsförbundet och Svenska Golfförbundet 
väljer att motionera i frågan för att säkerställa att frågan om kvalitetssäkrad data för ”aktiv i 
idrott” inte förloras i diskussionerna inför och under RIM, oavsett om beslut om 
röstlängdens framtida utformning. 

Av remissen inför RIM 2021 avseende röstlängd presenteras ett förslag att röstlängden 
framåtriktat delvis skulle kunna utgå från just antalet ”aktiv i idrott” för respektive SF. Av 
remissunderlaget framgår behovet av att detta genomförs:  

”Vidare föreslår utredningen att RS ska ges ett uppdrag att definiera begreppet aktiv i idrott samt se 
över hur IdrottOnline kan utvecklas för att bidra till god datakvalitén gällande aktiv i idrott”2 (kap 
5.4.1) … De uppgifter RF har att tillgå om aktiva utövare och ledare är vad föreningarna registrerar i 
IdrottOnline gällande aktiv i idrott. Det finns både en underregistrering, alla föreningar använder 
inte systemet, men även en överregistrering, gallringen är för dålig bland vissa föreningar.3 (kap 
5.4.2.4). 

Utredningen för röstlängd slår fast under kap 5.4.3.1 som handlar om datakvalitet, att: ”Både 
de som medverkade på RIF och referensgruppen har lyft problematiken om datakvalitén för parametern 

 
1 https://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/nya-dokument/nya-
dokumentbanken/idrottsrorelsen-i-siffror/2019-idrotten-i-siffror---rf.pdf?w=900&h=900 
2 https://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet-rim/dokument/2021/remisser/6.-remiss---
oversyn-av-rostlangd.pdf?w=900&h=900, sid 15 
3 Remissunderlaget ovan sid 17 
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aktiv i idrott. Även om aktiv i idrott idag används som en parameter vid fördelningen av SF-stöd 
finns ett behov av åtgärder.  

För att kvalitén i IdrottOnline ska förbättras föreslår därför utredningen att RS ska ges ett uppdrag 
att, i samråd med SF:en, definiera begreppet aktiv i idrott. RS ska även genomföra en översyn av hur 
IdrottOnline kan utvecklas för att bidra till en kvalitetsförbättring av aktiv i idrott. 

Däremot är det respektive SF:s roll att i samverkan med sina medlemsföreningar ansvara för att 
hantera och redovisa uppgifter om aktiv i idrott korrekt. Att varje SF och medlemsföreningar tar sitt 
ansvar ligger i linje med idrottens värdegrund utifrån punkten Rent spel.”4 

Vi anser att frågan om kvalitetssäkrade data i IdrottOnline i relation till parametern ”aktiv i 
idrott” är en trovärdighetsfråga för idrottsrörelsen.  

Svenska Gymnastikförbundet, Skolidrottsförbundet och Svenska Golfförbundet föreslår 
stämman; 

Att Riksidrottsstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med SF tydliggöra 
definitionen ”aktiv i idrott” så att tolkningen blir enhetligt inom svensk idrott. 

Att Riksidrottsstyrelsen får i uppdrag att se över hur IdrottOnline kan utvecklas för 
att bidra till en kvalitetsförbättring gällande ”aktiv i idrott”. 

Stockholm 2020-12-29 

Pelle Malmborg Jamie Roshage Spörndli Maria Möller 
Generalsekreterare / e.u. Ordförande Ordförande 
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4 Remissunderlag ovan sid 21 
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