Svensk fotboll är en del av samhället. Svenska Fotbollförbundet har i debatten till uppgift att
tydliggöra fotbollens samhällsnytta och driva fotbollens intressen i samhället, samt lyfta
fram vår roll som folkrörelse. Vi tror på ett ständigt behov av utveckling och strävar efter en
god balans mellan kontinuitet och förnyelse. Vi ska bedriva ett systematiskt
värdegrundsarbete för att sprida och levandegöra värdegrunden i svensk fotboll. Med
fotbollen som utgångspunkt engagerar vi oss såväl inom den egna verksamheten som i
idrottsrörelsen och samhället i stort. Vi vill vara en aktiv och positiv kraft i samhället. Vi vill
varandras framgång!
Svensk fotboll ska verka för att alla ska få chansen att delta i fotboll, futsal och beach soccer
utifrån egen nivå och ambition, och möjliggöra såväl för tävling som motion, ur ett
folkhälsoperspektiv, året runt. Fotbollen ska vara tillgänglig för alla och aktivt bidra till
samhällsnyttiga värden och värderingar. Vår verksamhet utgår ifrån delaktighet,
engagemang, trovärdighet och drivs enligt demokratiska principer.
Svenska Fotbollförbundet ska föregå med gott exempel och visa öppenhet och respekt för
människors lika värde samt motverka alla former av diskriminering. Svenska
Fotbollförbundet ska vara pådrivande i jämställdhet, mångfald och integration inom svensk
fotboll samt stärka vår ställning som viktig samhällsaktör i dessa frågor.
Fotbollen arbetar långsiktigt med hållbarhetsarbete och socialt ansvarstagande. Vi vill
påverka och stödja en hållbar utveckling i samhället genom att stärka
samhällsengagemanget på olika sätt, miljöengagemanget genom klimatsmarta alternativ i
upphandlingar, medarbetarengagemang genom att skapa en attraktiv arbetsplats, stärka
engagemanget genom en god transparens i verksamheten.
Fotbollen ska vara en arena som bygger på ömsesidig respekt och trygghet. Kränkande och
sexistiska beteenden splittrar och skapar otrygghet. Fotbollen bygger på ideellt ledarskap
och präglas av glädje, gemenskap och rent spel. Alla former av kränkande beteenden ska
motarbetas på ett bestämt och konsekvent sätt.
Svensk fotboll är en del av samhället. Svenska Fotbollförbundet vill vara en del i samhället
och genom fotbollen bidra till ett samhälle som bygger på alla människors lika värde.

•
•
•

Storstad och landsbygd
Tillgänglighet
Idrott hela livet

Anläggningsfrågan är väsentlig för fotbollen. I flera större städer - och framförallt i
Stockholm - är behovet stort av ytterligare planer och anläggningar och på mindre orter
behöver befintliga anläggningar moderniseras.
För fotbollens del handlar det om planer och anläggningar för den verksamhet som bedrivs i
dag, inte minst med tanke på fotbollens nya spelformer och futsal. Men också kopplat till
idrottens strategi om att gå från triangel till rektangel och idrott hela livet. Ska fotbollen
kunna leva upp till att fler ska träna och spela fotboll längre krävs fler planer och
anläggningar för fysisk aktivitet i allmänhet och fotboll i synnerhet.

•
•
•
•

Föreningsledare/kansliresurser
Social inkludering - utsatta områden
Fler tjejer som spelar fotboll
Fler kvinnor som ledare

Grunden för fotbollsrörelsen i Sverige är föreningen. Stora som små, i förorten som i byn,
anrika som nybildade. Alla föreningar behövs för att alla i hela Sverige ska få möjligheten att
träna och spela fotboll, futsal och beach soccer. Föreningen kan göra stor skillnad för
människor och motverkar segregation och utanförskap. Inte minst i områden med sociala
utmaningar behövs föreningen, men det är också här den är som mest utsatt och hotad.
Sverige behöver en satsning på föreningar och föreningsledaren. En samlande kraft i form av
kansliresurser är avgörande för föreningsutvecklingen. Vi behöver också bli fler tjejer och
kvinnor som spelare och ledare, Svenska Fotbollförbundet satsar genom Plus 10 000 och
Engagera Flera.

•
•

Fotboll för livet
Barnkonventionen
Idrott hela livet är strategin för svensk idrott. För svensk fotboll handlar det om fotboll för livet,
bland annat genom gåfotboll och Fotboll Fitness. Svensk fotboll vill bidra till arbetet för en ökad
folkhälsa hela livet. Med anläggningar, ledare och spelare skapar vi förutsättningar för folkhälsa och
för fotbollens samhällsnytta. Alla barn- och ungdomsledare utbildas om barnkonventionen.

