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Upplägg

• Förutsättningar i anläggningsfrågan

• Hur man blir en aktiv samhällsaktör
• Att påverka politiken

• Lokalt påverkansarbete steg för steg

• Crash course i opinionsbildning och PR



Förutsättningar i anläggningsfrågan



Nyckelfaktor      , Svensk Gymnastik ska:

Bedrivas i anpassade och utvecklande fysiska miljöer

För att skapa glädje, utveckling och möjlighet till rörelse hela livet 
behövs anpassade och utvecklande fysiska miljöer. Det kan bland 
annat innebära att:

• Samverka lokalt med kommun och skola.

• Gymnastikförbundet arbetar tillsammans med Riksidrottsförbundet 
för att påverka den politiska dagordningen i anläggningsfrågor.

• Stödja dialogen mellan föreningar och lokala parter, ett stöd som kan 
se olika ut beroende på föreningens behov och önskemål.

• Gymnastikförbundet ger föreningar möjlighet till ekonomiskt stöd 
genom Idrottslyftet



Fokusområde 2, Anpassade och 
utvecklande träningsmiljöer
Fokusområdet omfamnar hela träningsmiljön, inte bara den fysiska. 

Tillgången till relevanta träningsmiljöer är direkt avgörande för 
Svensk Gymnastiks fortsatta utveckling. En särskild insats under kommande 

period kommer att riktas mot kommunala anläggningar, där 
huvudparten av medlemsföreningarnas verksamhet sker i vardagen. Fokus 

för detta arbete kommer att vara direkt föreningsstöd och stärkt 
samarbete med strategiskt viktiga aktörer som skola, kommun, sponsorer 

och RF/SISU:s distriktsorganisation samt genom offensiv 
opinionsbildning.





Att tänka på vid ny-/ombyggnation

• Vilka lokaler behöver vi egentligen?

• Planera för framtiden

• Flera verksamheter

• Optimera ytorna

• Smarta och kreativa lösningar

• Samarbeta



Utgå från barnrättsperspektivet

Uppmuntra utövarnas inre drivkraft

Ta hänsyn till individuell utveckling

Träna smart och ha tålamod

Vårda och utveckla ett brett utbud

Säkerställa välutbildade och 

kompetenta ledare

Bedrivas i anpassade och utvecklande 

fysiska miljöer

Bestå av välmående föreningar

Arbeta med kvalitetssäkrade strukturer

Ständigt utvecklas

Svensk Gymnastiks utvecklingsmodell



Tillgång till ändamålsenliga lokaler

• Skolgymnastiksalar

• Idrottshallar

• Gruppträningslokaler

• ”Vanlig gympasals-

utrusning” för grund-

motoriska färdigheter

ca 23 % av 

medlemmarna



Tillgång till ändamålsenliga lokaler

• Idrottshallar

• Utrustning för 

Komplexa övningar

• Specialanpassade 

anläggningar

ca 30 % av 

medlemmarna



Tillgång till ändamålsenliga lokaler

• Specialanpassade 

anläggningar

• Idrottshallar

• Plats för avancerad 

utrustning

ca 14 % av 

medlemmarna



Tillgång till ändamålsenliga lokaler

• Skolgymnastiksalar

• Idrottshallar

• Gruppträningslokaler

• Utrustning för aktuell 

träningsform

ca 33 % av 

medlemmarna



Vilka lokaler behöver vi egentligen?



Optimera tränings- och biytor



Optimera tränings- och biytor



Optimera tränings- och biytor



Optimera tränings- och biytor





Samarbete

För att nå framgång är samarbete en nyckelfaktor, vi måste 
framstå som en stark sammanhållen kraft samt att vi behöver 
strategiska samarbetspartners som kan hjälpa till att lyfta fram 
vårt budskap.
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Kommunens syn på Svensk Gymnastik
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Samarbete på många olika nivåer
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Samarbete på många olika nivåer
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Att påverka politiken

Gymnastikförbundets regioner och föreningar är beroende av 
politiska beslut.

Exempel:

• Lokalpolitiker fattar beslut om föreningsbidrag och planfrågor

• Riksdagspolitiker fattar beslut om lagar

Att påverka politiken gör en också till en aktiv samhällsaktör.





Påverkansarbetet steg för steg



Sätt förändringsidén eller visionen

• Vi vill åstadkomma en förändring.

• Vi vet vilken riktning vi vill gå i men vi har inte hela kartan framför oss.

• Vi försöker sätta en målbild eller vision – låt oss kalla det för en 
förändringsidé.

Exempel: I vår kommun gymnastiken en viktig del av såväl idrottsutbudet. 
Eller: i vår kommun är rörelse en viktig del av hos barn och unga.



Research och analys

• Avsändaren. Vad är gymnastiken för slags aktör?

• Hur är den mediala bilden?

• Har ni behövt hantera kriser?

• Hur ser det ut för konkurrerande föreningar?

• Vilka politiska frågor är viktiga i kommunen?

• Vilka trender och tendenser ser vi hos befolkning/konsumenter?

• Vilka beslutsfattare är viktiga i kommunen – kartlägg

• Vad tycker kommuninvånarna?

• Identifiera beslutsprocesser – och tänk utanför er egna box



Specialhallar
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Halltider

• Ingen nationell överblick

• Fördelning baseras på många faktorer



Folkmängd per 

kommun

Gymnastikföreningar

per kommun

Medlemmar 

gymnastikföreningar

per kommun

Svensk gymnastik finns över hela landet



Svensk gymnastik finns över hela landet

Antal medlemmar per kommun

Ca 1 100 föreningar har 

verksamhet i 258 kommuner



Kommun
Folkmängd 

(180331)

% 

Folkmängd

% 

Medlemmar

Medlemmar 

2017

Vallentuna 33 274 1,54% 0,06% 30

Solna 80 035 3,71% 0,70% 355

Nynäshamn 28 137 1,30% 0,57% 286

Österåker 44 261 2,05% 0,92% 465

Upplands-Väsby 44 788 2,07% 0,98% 495

Haninge 88 431 4,10% 2,80% 1 414

Stockholm 952 058 44,10% 31,84% 16 075

Järfälla 76 990 3,57% 3,23% 1 631

Ekerö 27 938 1,29% 1,21% 613

Huddinge 110 335 5,11% 4,86% 2 454

Nacka 101 697 4,71% 5,76% 2 906

Gotland 58 659 2,72% 3,36% 1 695

Lidingö 47 239 2,19% 2,97% 1 501

Botkyrka 92 097 4,27% 6,50% 3 281

Sundbyberg 49 598 2,30% 3,58% 1 809

Täby 70 651 3,27% 5,28% 2 667

Sollentuna 71 870 3,33% 5,47% 2 759

Salem 16 680 0,77% 1,40% 707

Danderyd 32 884 1,52% 2,98% 1 504

Tyresö 47 518 2,20% 4,64% 2 343

Upplands-Bro 28 131 1,30% 3,16% 1 593

Värmdö 43 666 2,02% 5,74% 2 900

Vaxholm 11 846 0,55% 1,98% 999

Kommungrupp

% av 

medlemm

ar 0-12 år

% 

folkmäng

d 0-12 år

% av 

medlemm

ar 13-20 år

% 

folkmän

gd 13-

20 år

% av 

medlemm

ar 21- år

% 

folkmäng

d 21- år

% av 

medlemm

ar totalt

% 

folkmän

gd 

totalt

Storstäder och storstadsnära 

kommuner 39% 39% 35% 36% 21% 36% 32% 37%
Storstäder 15% 18% 13% 16% 7% 19% 12% 18%

Pendlingskommun nära storstad 23% 21% 22% 20% 14% 18% 20% 18%

Större städer och kommuner 

nära större stad 40% 38% 43% 39% 50% 38% 44% 38%
Större stad 26% 23% 30% 24% 29% 24% 28% 24%

Pendlingskommun nära större stad 8% 9% 7% 9% 11% 8% 9% 8%

Lågpendlingskommun nära större stad 6% 6% 6% 6% 9% 6% 7% 6%

Mindre städer/tätorter och 

landsbygdskommuner 21% 23% 22% 25% 29% 26% 24% 25%
Mindre stad/tätort 12% 12% 13% 13% 14% 13% 13% 13%

Pendlingskommun nära mindre stad/tätort 5% 6% 5% 6% 8% 6% 6% 6%

Landsbygdskommun 3% 4% 3% 5% 6% 5% 4% 5%

Landsbygdskommun med besöksnäring 1% 1% 1% 1% 2% 2% 1% 1%

Totalsumma 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

❖ Storstäder

❖ Pendlingskommun nära storstad

❖ Större stad

❖ Pendlingskommun nära större stad och

Lågpendlingskommun nära större stad

❖ Mindre stad/tätort och

Pendlingskommun nära mindre stad/tätort

❖ Landsbygdskommun och

Landsbygdskommun med besöksnäring



Gotland









http://www.gymnastik.se/forforeningar/traningsmiljoeranlaggningar/stodmaterial/





Kommuner ser olika ut: exempel 
Nordmaling



Kommunstyrelsens 

arbetsutskott

Kommunstyrelsens 

planutskott

Kommuner ser olika ut: exempel Värmdö





Identifiera utmaningarna

• När vi har bilden klart för oss identifierar vi utmaningarna vi står inför.

• Utmaningar kan tex bygga på en SWOT.

Exempel: Vi behöver få svar på frågan varför idrotts- eller gymnastiklokaler 
är nedprioriterade av kommunen. Är det brist på intresse, plats, pengar, 
framförhållning, samordning eller något annat?



Sätt förändringsmål
• Utifrån förändringsidén, researchen och utmaningarna, sätt då 

förändringsmålet.

• Det ska gärna vara väldigt konkret, och vara lätt att utvärdera.

• Sätt mål och delmål, och fira framgångarna!

Exempel: I vår kommun har det före år 20XX byggts en specialhall
och xx idrottshallar har uppgraderats för att bättre passa gymnastik 
och parkour.



Vilken roll?



Budskap och argument

• Vad är huvudbudskapet?

• Vad är (samhälls)problemet?

• Hur kan man lösa problemet?

• Hur bidrar vi till lösningen?

• Vilken är visionen (när vi väl löst problemet)?

• Vilken är målgruppen?

• Samhällsperspektiv - allmännyttan

• Stödargument och fakta



Grundberättelsen

Problem 

Lösning

Vision

Handling
I centrum: 

vad händer 

när barn 

och unga 

rör på sig?



Bevisen

Utdrag ur RF:s rapport Idrottens samhällsnytta (2017):

• Ökad fysisk aktivitet, bättre motoriska färdigheter och andra 
”rörelsefärdigheter”

• Ger hälsoekonomiska vinster för det svenska samhället på 4–16 miljarder kr 
varje år

• Bidrar till en hälsosam psykosocial och social utveckling

• Bidrar till jämställdhet

• Motverkar den tilltagande hälsohetsen och generella kroppsfixeringen i 
samhället

• Bidrar till samhällsekonomisk nytta och social nytta i form av ökad bla
besöksnäring, jobb mm

• Skapar gemenskaper och miljöer där oenigheter kan överbryggas och 
samhällsuppbyggliga normer och värderingar formas



En hall påverkar och påverkas av många

Skolbarn - utbildningsförvaltningen?

Pensionärer äldreomsorgen?

Funktionsvarierade - LSS?

Övrigt föreningsliv -

fritidsförvaltningen?

Sjuka i behov av rehab – landstinget?

Nyanlända - Arbetsförmedlingen?

Hemmasittare - Socialförvaltningen?



Påverkansprocesser: vanligt ärende

Idé från enskild 
politiker, påverkans-

grupp mm

Politiskt parti eller 
enskild politiker ställer 
sig bakom förslaget

Motion i KF, alt. som 
medborgar-förslag

Förslaget remitteras till 
facknämnd

Tjänstemän bereder 
ärendet

Eventuella remisser tas 
in

Partigrupper behandlar 
innan facknämnd och 

KS

Facknämnd + KS 
behandlar

Partigrupper behandlar 
innan KF

Behandling i KF

Beslutet vinner laga 
kraft med protokollets 

justering,berörda 
informeras

Ansvarig del av 
förvaltningen genomför 

beslutet
Överklagande



Planprocessen

Översiktsplan / kommunvision

Samråd

Planprogram 

Granskning

Detaljplan

Bygglov

Planansökan/start-pm

Vision för stadsdel

Läs mer här: 

http://www.gymnastik.se/forforeningar/traningsmiljoeranlaggningar/nard

uskamotadinkommun/sastyrsenkommun/Denkommunalaplanprocessen

http://www.gymnastik.se/forforeningar/traningsmiljoeranlaggningar/narduskamotadinkommun/sastyrsenkommun/Denkommunalaplanprocessen


Lobbying i ett nötskal

Makthavaren är tydligt definierad. 

Allt fokus är på den personen:



Primär

målgrupp

Sekundär 

målgrupp

Inspiratörer

Huvudmål

Lobbying i ett nötskal



Lokalt exempel

Kommunalråd (kultur 

och fritid)
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Kedjereaktion
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KSO
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Framgångsrik påverkan

KSO

Politik

Konsumenter

Experter, 

opinionsbildare

Väljare

Media

Medlemmar och ledare



1. Bygg trovärdighet/expertroll

2. Skapa ett väljartryck

3. Bygg allianser

4. Flytta positioner och makt

Framgångsrik påverkan
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1. Bygg trovärdighet

• Bejaka politiska trender och ambitioner

• Argumentera faktabaserat och kommunicera känslobaserat

• Undvik helst politisk konfrontation

• Gå från särintresse till allmänintresse



2. Skapa ett väljartryck

• Utan stöd från allmänheten – ingen förändring

• Kräver ökad kännedom om er verksamhet

• PR-insatser och kampanjer som räcker över tid

• Sätt en vision som kan få stöd hos allmänheten



3. Bygg allianser

• Kom ut ur särintresseboxen

• Etablera samarbeten med oväntade aktörer

• Tänk på David vs Goliat
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4. Flytta positioner och makt

• Förflytta aktörer upp mot det högra hörnet

• Säkra ett regeringsskifte

• Leverera rätt lösningar på rätt problem

KSO

Ordf. äldrenämnden

Ordf. idrottsnämnden

Ordf. stadsbyggnadsnämnden



Tillfällen att påverka och bilda opinion

Politikens arena:

• Kommunfullmäktige

• Nämndsammanträden

• Partiarrangemang + 
sidoorganisationer

Samhälls- och kommunarenan:

• Mässa / utställning

• Stadsfest / festival / julmarknad

• Samråd

Idrottens arena:

• Idrottsevenemang

• Föreningens årsmöte (svinga 
klubba)

• Ordna möten / debatter mm



Några påverkanstips

• Var öppen

• Ha en plan

• Ha realistiska mål

• Ha ett tydligt budskap

• Var långsiktig

• Hjälp till att förverkliga löften

• Sök allianser

• Bearbeta majoritet och opposition

• Var ute i god tid

• Opinionsbilda via media



Praktiska tips:

Få lokalpressen 
att nappa



Vad är PR?



PR-vinklar

• Jämförelser, undersökningar gärna nära

• Samarbeten, priser

• Lokala hjältar, porträtt

• David vs Goliat

• Konflikt eller politiska krav





Lokalredaktionernas verklighet

• Nedläggning. Lokalredaktioner och lokaljournalister lever under 
ständiga nedläggnings- och besparingshot. Var tredje 
lokalredaktion har försvunnit på 10 år.

• Ensamt. Ibland är det en journalist som täcker en hel kommun, 
eller flera kommuner rentav.

• Urbanisering. Alltmer av redaktioners material är 
centralproducerat av journalister som bor i städer. 45 % av 
Sveriges journalister bor i Stockholms län. Men storstäderna 
har dålig rapportering.

• Värdefullt. Lokala medier har ett högt läs-, se och lyssnarvärde.



Intressant för en lokal redaktion

• ”Katt bortsprungen”. Lokalredaktioner behöver ofta fylla upp 
med nyheter som har högt läsvärde men som inte har högt 
samhällsvärde.

• Lokala profiler. I lokalpress är det ännu viktigare att lokala 
profiler får uppmärksamhet. Det är mer person, mindre system i 
lokaltidningar. Familjeannonserna tillhör de mest lästa delarna.

• Kritik mot beslutsfattare. Lokala redaktioner har ofta mer 
möjligheter att bevaka lokala beslutsfattare.



Tips för att nå ut lokalt

• Civilsamhället viktigt. För många lokalredaktioner är lokala 
organisationer en viktig del av samhället. Det som är nytt i en 
organisation är nytt för samhället.

• Jämförelser. Många kommuner tävlar med andra om att bli 
attraktiva. Jämförelser är ett bra sätt att nå ut.

• Porträtt. Porträtt är viktigare i lokalpressen. Berätta om lokala 
hjältar eller människor som drabbas.

• Dela ut priser. Priser är ofta ett bra sätt att nå ut, inte minst 
lokalt. 



Tips för pressmeddelanden

Vad

• Logga

• Datum

• Rubrik

• Ingress

• Fakta

• Kontakt

Hur

• Skriv begripligt

• Skriv nyhetsmässigt

• Använd citat

• Erbjud exklusivitet

• Mejla

• Var tillgänglig

• FAQ



Opinionsbildning i korthet

• Skapa nyheter genom nya undersökningar, fakta mm

• Debattartiklar/insändare

• Kontakta media vid större evenemang

• Var närvarande i sociala medier, det är politikerna

• Använd lokala/regionala idrottsprofiler



Hur få beslutsfattare att lyssna?

• Konfrontation fungerar i princip aldrig

• Bekräfta när de är på väg i rätt riktning

• Hjälp när de är på väg i fel riktning

• Uppvakta och charma (ja, det funkar!)

• Bli politikens rådgivare



Vad tar vi med 
oss hem?



Kontakt

Influera Sverige
Sandro Wennberg

sandro@influera.com
070-677 57 95

Gymnastikförbundet
Daniel Glimvert
daniel.glimvert@gymnastik.se
08-699 64 90


