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1. Uppvärmning 
5 minuter 

I september är det val i Sverige. Då fattar svenska folket 
beslut om vilka som ska styra landet, regionerna och 
kommunerna de kommande fyra året. För svensk  
fotboll är det viktigt att ha en god relation med de  
ansvariga politikerna och samtidigt göra vår röst 
hörd i valrörelsen. Både på nationell, regional och 
kommunal nivå. 
 
Valrörelser handlar traditionellt om välfärdsfrågorna 
såsom skola, vård och omsorg ofta kryddat med frågan 
om sysselsättning. Kampen mot gäng- 
kriminalitet och skjutningar kommer också få stort 
utrymme i årets valrörelse. Vi i svensk fotboll vill 
skapa opinion och berätta om våra viktiga frågor i 
valrörelsen. 
 
Det här är en guide för föreningen för att driva  
fotbollens valfrågor. Under två halvlekar guidas ni 
genom ett antal frågeställningar fram till en valplan 
för föreningen. Målet är att föreningar runt om i landet 
ska bjuda in ansvariga politiker för idrottsfrågorna 
för att berätta om fotbollens valfrågor. Med fördel 
samarbeta fler föreningar i samma kommun, se till 
att ni inför träffen är överens och samstämmiga över 
hur ni driver frågorna. Tillsammans skapar vi 
fotbollens valkampanj!  
 
Avsätt 2 x 45 minuter med styrelsen. Lycka till! 



Fotbollens valfrågor 2022 Fotbollens valfrågor 20224 5

2. Första halvlek  

Svensk fotboll har prioriterat två viktiga områden för 
att driva som fotbollens valfrågor   
 Anläggningar 
 Föreningslyftet - resurser till föreningarna

Kom överens om de tre viktigaste utmaningarna 
kring anläggningar och föreningsresurser och skriv 
ner dem här:

Vilka utmaningar har er förening kring 
anläggningar och föreningsresurser?

Diskutera i gruppen. Dela upp i mindre grupper om ni är många. 10 minuter 

Anläggningar:

1:

2:

3:

1:

2:

3:

Föreningsresurser:

Argument för våra utmaningar - 10 min
 
Ta fram de tre viktigaste argumenten för era 
utmaningar.

Om ni behöver hjälp så har vi samlat argument 
kring anläggningar och föreningsresurser i en 
argumentsamling som ni hittar här. 
 
Ett bra argument är att visa på föreningens 
samhällsnytta. På svenskfotboll.se finns ett 
verktyg för att utifrån vår SROI-studie räkna 
fram föreningens samhällsnytta. 

Anläggningar:

Föreningsresurser:
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Analysera utmaningarna  - 20 min
 
Gå vidare med utmaningarna kring anläggningar och 
fyll i tabellen: 

Utmaning 1: 

Utmaning 1: 

Vem är ansvarig? Ex vis kommunen, föreningen, osv

Kostar det? Ex vis skattemedel, föreningens kostnad

Utmaning 2: 

Utmaning 2: 

Utmaning 3: 

Utmaning 3: 

Bestäm vilken utmaning som är viktigast för 
föreningen! 

Utmaning 1: 

Utmaning 1: 

Kan vi samverka med någon kring utmaningen?

Finns det andra hinder för vår utmaning?

Utmaning 2: 

Utmaning 2: 

Utmaning 3: 

Utmaning 3: 



Fotbollens valfrågor 2022 Fotbollens valfrågor 20228 9

Lösning på utmaningen - 5 min

Fråga: Vilken är lösningen på er prioriterade 
utmaning? 

Svar: 

3. Halvtid
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4. Andra halvlek  

Påverka för lösning - 15 min  
Fråga: Vem är ansvarig för en lösning på er 
prioriterade utmaning?  
Här kan det finnas flera organisationer (ex. RF), myn-
digheter (ex. kommunen) eller personer/positioner 
(ex. fritidsnämndens ordförande) som behöver sam-
verka för att få fram en lösning.  
Svar: 

Fråga: Hur kan ni påverka de som är ansvariga för 
lösningen? (ex. brev/skrivelse, möten…)  
Svar:

Var: 

Ansvarig 1: 

Ansvarig 2: 

Ansvarig 3: 

Vem: När: 

Bjud in politikerna! - 15 min
 
En fråga får större genomslag om vi är många som 
pratar om den. Därför vill vi att så många föreningar 
som möjligt bjuder in sina kommunpolitiker som  
ansvarar för idrottsfrågorna till ett möte för att  
berätta om fotbollens valfrågor och föreningens prio-
riterade utmaning. 

Bjud in: 
När:  
Vart:  
 
Upplägg för mötet 
 Hej och välkomna! 
 Presentation av föreningen 
 Fotbollens valfrågor (använd gärna 
 argument samlingen) 
 Föreningens viktigaste utmaning (använd 
 gärna presentationen som ni hittar här) 
   • Bakgrund 
   • Argument 
   • Förslag till lösning 
   •Lyssna på reaktioner och kommentarer 
 Avslutning 
   • Bestäm tillsammans med politikerna hur    
    nästa steg ser ut och vad ni kan göra fram    
    till dess 
   • Tacka för mötet och ta ett foto tillsammans –         
  gärna med barn och fotbollar också – som ni kan  
        använda i sociala medier. 
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Berätta om mötet i sociala medier när ni har avslutat. 
Använd hashtag #fotbollensvalfrågor i era inlägg. 
Vi kommer samla alla inlägg från föreningarna på 
svenskfotboll.se och i Svenska Fotbollförbundets so-
ciala medier-kanaler.

Opinionsbildning - 15 min
Det är viktigt att opinionsbilda för sina frågor och 
möjligheterna är många, inte minst i sociala medier. 
Fundera på hur ni ska skapa uppmärksamhet kring 
er prioriterade utmaning   
Fråga: hur kan ni bilda opinion?   
Gör en plan för opinionsbildning. Vilka metoder ska 
ni använda? När ska ni göra det? Vem är ansvarig?  
Tips! Ta med både hjärta och hjärna! Underbygg era 
budskap och krav med fakta och kunskap. Men glöm 
inte att ge era berättelser hjärta för ett engagera och 
skapa känslor. Det är inte minst viktigt när människor 
ska sprida budskapet. På svenskfotboll.se finns flera 
tips kring hur ni i föreningen kan opinionsbilda ge-
nom debattartiklar, sociala medier och politikerkon-
takter.  

Budskap: 

Metod 1: 

Metod 2: 

Metod 3: 

Metod 4: 

Metod 5: 

Tidpunkt: Ansvarig: 

Använd sociala medier också för opinionsbildning. 
Använd hashtag #fotbollensvalfrågor i 
sociala medier.




