
Svenska Konståkningsförbundets svar på motion från Malmö 
Konståkningsklubb om att avskaffa elitlicens och tävlingslicens 
 

Bakgrund 
Svenska Konståkningsförbundets (SKF) uppgift är att främja och administrera konståkningsidrotten i Sverige 
på ett sådant sätt att den står i överensstämmelse med vad som föreskrivs i 1 kap. SKF:s respektive 1 kap. 
RF:s stadgar. Vi har därmed att följa såväl vår egen verksamhetsidé, värdegrund, vision och uppförandekod 
som Idrottsrörelsens verksamhetsidé, värdegrund och vision. 
 
Dagligen får förbundskansliet och förtroendevalda samtal och mail som tyder på att våra föreningar har 
stora utmaningar inom bland andra följande områden, vilket vi som förbund behöver ta på allvar: 
 

- Idrotten Vill och ledarskap 

- Idrottens värderingar  

- Trygga idrottsmiljöer 

- Arbetsgivaransvar 

- Föräldrainformation* 
 
* både för att stötta föreningar och ledare att mäkta med familjekontakterna, men även att stötta föräldrar att vara 

bra stöd till sina barn 

 
SKF måste säkerställa att förbundets föreningar efterlever den värdegrund som vi kommit överens om i 
Idrotten Vill och Konståkningen Vill, vilken vi också har åtagit oss att efterleva enligt förbundets och RF:s 
stadgar. Som förbund har vi möjlighet att utesluta de medlemmar och föreningar som inte efterlever detta. 
Men vi kan också ta vårt ansvar och utbilda i och arbeta med frågorna. Svenska Konståknings-förbundet har 
valt det senare alternativet. 
 
Att säga att vi inte får belasta ideellt engagerade och betunga dem med kunskap för att bättre kunna 
hantera sina uppdrag låter ologiskt. Att sitta i en styrelse eller vara engagerad i en förening, utan att vara 
insatt i de frågor man kommer att behöva hantera, innebär att någon annan får ta smällen när det inte 
fungerar. Alltför ofta är det åkaren, som ofta är ett barn eller en ungdom. Men det är även tränare, 
tekniska funktionärer och andra engagerade som råkar illa ut, är oförberedda och hamnar i obekväma 
situationer. 
 
För att ta itu med detta har SKF, på RF:s begäran, arbetat med ett projekt i syfte att ”stärka, utveckla och 
stötta föreningar och SDF för att de ska bedriva bra konståkningsverksamhet för alla barn och ungdomar, 
på alla plan, och inom alla områden i enlighet med Idrotten Vill”. Licenserna med tillhörande utbildningar är 
ett led i detta arbete och en garanti för att föreningarna arbetar med frågorna. Genom att stimulera 
samarbete med de regionala SISU-konsulenterna säkerställs också att föreningarna har stöd i arbetet nu 
och framöver.    
 
Målsättningen är att vara så många som möjligt, så länge som möjligt, i så bra verksamheter som möjligt. 

 

 

 

 

 

 



Utbildning och kunskap ska ses som en investering, inte en belastning. 

När vi läser Malmö KK:s motion så inser vi att vi inte har lyckats nå ut. Malmö KK, trots sin långa historia och 
erfarna ledare, har inte uppfattat uppdraget som ledare har. 
 

Ledarskap enligt Konståkningen Vill: 

- Idrottsledarna/tränarna är de som näst efter familjen och skolan har de största möjligheterna att 
påverka och fostra barn och ungdomar. Detta ställer krav på verksamhetens kvalitet och lägger ett 
stort ansvar på ledarna. 

- Idrottsledarna/tränarna ska både lära ut skridskoåkning och konståkning samt förmedla idrottens 
grundläggande värderingar. 

- Idrottsledarna/tränarna ska bidra till att de aktiva upplever en positiv personlig utveckling samt får 
ett livslångt intresse för idrott. 

- Idrottsledarna/tränarna måste arbeta för att skapa en god gemenskap där alla känner tillhörighet 
och trygghet. 

- En tränare ska se varje individs behov, skapa ett öppet klimat, vara konsekvent och rättvis. 

 
Att förändra ett beteende tar tid. Idag börjar vi utbilda våra aktiva till framtida ledare. De värderingar de får 
med sig redan som barn, kommer att påverka deras ledarskap i framtiden. Vi värnar om nästa generations 
ledare och det arbetet börjar nu. Förenings- och elitlicensen är en del i det arbetet. 
 

 

 

Nedan följer Malmö KK:s motion med kommentarer från SKF. 

 

Motion för avskaffandet av elitlicenser och tävlingslicenser – Malmö Konståkningsklubb 

 
Det nya kravet på elitlicenserna som har klubbats igenom av Svenska Konståkningsförbundet har nog 
vållat en hel del föreningar mycket huvudbry under hösten. Detta ytterligare krav på vårt lands 
konståkningsföreningar innebär inte den kvalitetsförbättring som utlovats av Svenska Konståknings-
förbundet. Utan snarare kommer elitlicenserna med ett helt batteri av negativa effekter för landets 
konståkningsverksamhet, som på intet vis står i proportion till förtjänsterna. Jag listar här nedan några av 
de många tänkbara negativa effekter av elitlicensers införande: 
 
Förbundets kommentar: 
Det är alldeles för tidigt att säga vilka förbättringar eller negativa effekter elitlicensen har. Elitlicensen införs 
fr.o.m. tävlingssäsongen 2018/2019, vilken knappt har hunnit börja. Det kommer ta minst 5 år innan vi kan 
utvärdera effekterna. Nödvändiga justeringar kommer att göras under resans gång för att säkerställa att vi 
når förväntad effekt. En åtgärd redan nu, är att förtydliga syftet med och bakgrunden till varje kriterium 
som ingår i Elitlicensen. När vi läser motionen förstår vi att detta idag är oklart. En uppdaterad version för 
kommande säsong publiceras inom kort. 

  



Ökad arbetsbelastning 
Den kanske främsta invändningen mot elitlicenser torde vara den ökade arbetsbelastningen för många 
redan hårt belastade tränare. Konståkning är på stark frammarsch i Sverige och bristen på tränare är 
påtaglig. Detta till trots beslutats det från Svenska Konståkningsförbundets sida att öka arbetsbelast-
ningen ytterligare, och det med en ren pappersexercis. Våra tränare skall vara ute i verksamheten och 
träna barn, ungdomar och vuxna – inte sitta och förbereda föredrag. 
 
Förbundets kommentar: 
Som vi kommit överens om i Konståkningen Vill så har vi en inriktning för ledarskapet i verksamheten, vilket 
har beskrivits ovan. Det är förbundets ansvar att säkra att detta efterlevs. Förhoppningsvis hjälper 
Elitlicensen till att påminna föreningsstyrelser som agerar uppdragsgivare åt tränare, att rollen alltså 
omfattar mer än att enbart träna barn, ungdomar och vuxna ute på isen. 

En tränares arbetsbelastning bör inte öka nämnvärt, men för de föreningar som tidigare glömt bort att 
arbeta med dessa frågor, blir det en viss omställning som vi bedömer är både nödvändig och genomförbar. 
Vi hoppas kunna lyfta svensk konståkning för att på sikt nå uppsatta mål att ta mästerskapsmedaljer. Idag 
befinner vi oss på singelsidan en bra bit från det målet. Ökad kunskap och förståelse är viktiga ingredienser, 
liksom förbättrad kvalitet av idrottsmiljöer för att vi ska nå dit. 
 
Ideella vill inte tvingas att sitta igenom utbildningar 
Idrott i Sverige sker idag i hög utsträckning på ideell basis, och att ytterligare belasta ideellt arbetande 
människor genom att kräva att de ska sitta igenom utbildningar är ett utmärkt tillvägagångssätt ifall målet 
är att människor skall upphöra vara ideellt aktiva. Det är redan svårt att hitta människor som är beredd att 
utan betalning lägga ner sin tid på något som de tycker om – och ännu svårare, kanske snudd på omöjligt, 
är det att hitta människor som årligen är beredda att endast för sakens skull sitta igenom samma 
utbildning gång på gång, för att ”återcertifiera” sig. 
 
Förbundets kommentar: 
För att underlätta för ideellt involverade har SKF hjälpt till att summera vad som är viktigt att tänka på och 
vilken kunskap man dels behöver för att lättare klara av sitt ideella uppdrag, dels vad som behövs för att 
skapa ett gynnsamt klimat i en förening. Utbildningarna ska ses som en investering för att verksamheten 
framöver ska fungera smidigare och att kvaliteten samtidigt ska höjas. 

Ingen ska sitta på en utbildning för sakens skull, utan för att kunskap är nödvändig i en välfungerande och 
modern verksamhet. Ökad kunskap gör att ideella lättare kan sköta sitt uppdrag, liksom att ökad förståelse 
i en förening underlättar allt framtida arbete.  

Detta bygger naturligtvis på att när man bjuder in medlemmar till en utbildning, ser det som positivt att 
samlas, att dela med sig av sin kunskap, att ha en dialog med sina medlemmar samt att vara lyhörd för 
varandras erfarenheter och tankar.  

Vad gäller återcertifieringen, är det anmärkningsvärt att Malmö KK har synpunkter på detta, eftersom inga 
detaljer kring den processen kommunicerats ut ännu. Tydligt är dock när man läser motionen att mer 
kunskap kring vad svensk idrottsrörelse handlar om är viktigt. 
 
Till nackdel för de små föreningarna 
För många mindre och framför allt många mindre väletablerade konståkningsföreningar i vårt land är det 
inte lätt att uppnå kvalitén i verksamheten som krävs för att kunna skicka åkare på elitserietävlingar. Det 
kan vara praktiska omständigheter, så som exempelvis brist på istid, som omöjliggör för en förening att 
uppnå kvalitet och kvantitet i verksamheten. Men det kan räcka med en duktig åkare för att både 
inspirera andra aktiva i föreningen, såväl som att uppmärksamma konståkningen bland lokalpolitiker, och 
förmå dem att förbättra förutsättningarna för konståkningsföreningen. Detta omöjliggörs i och med 
elitlicensen, där föreningens utveckling måste komma före den enskilda åkarens, och föreningens 
tillkortakommanden kan hålla tillbaka en talangfull och viljestark åkare. Konsekvensen blir därför att åkare 
antingen slutar eller byter till en av de större och mer väletablerade klubbarna, och den lilla klubben, som 
har allt att vinna att få fram en duktig åkare, åter faller tillbaks i gamla hjulspår. 



 
Förbundets kommentar: 
Elitlicensen har hjälpt föreningar både att förlänga sin säsong och att utöka sina istimmar. Elitlicensen ska 
ses som ett verktyg att öka förståelsen för konståkningens behov hos våra kommuner, vilka oftast är de som 
sköter istidsfördelningen. Samtidigt kan vi visa för kommunerna att vi tar frågor som exempelvis trygga 
idrottsmiljöer på största allvar.  

Det har inte funnits anledning att ge någon förening avslag pga. istidskriteriet, då det funnits kreativa 
möjligheter så som utnyttjande av allmänhetens åkning, samarbete med annan förening eller utökad 
fysträning för att komma upp i en bra träningsmängd för elitåkare under tiden som föreningen fortsätter att 
jobba med istidsfrågan i sin kommun. 

Det är viktigt att komma ihåg att det till stor del handlar om öppenhet och tydlighet mot föreningens 
medlemmar. Vilka möjligheter finns i den här föreningen? Vilka behov har du som satsar mot elit? Hur hittar 
vi en bra väg för dig? 
 
Brist på förtroende för föreningarna 
Att tvinga in föreningar som vill ha åkare på elitserietävlingar i en formaliserad utbildningsplan är ett 
tecken på bristande förtroende för föreningarnas förmåga att själva driva och utveckla sin verksamhet. 
Att erbjuda stöd och utbildningsresurser för föreningar är både önskvärt och bra. Men att straffa, genom 
att hindra, den enskilda konståkningsutövaren som kvalificerar sig för elitserien är fel. Man kan inte 
straffa en enskild ungdom för en föreningsstyrelses tillkortakommande att organisera genomförandet av 
en utbildning. För övrigt är och bör landets konståkningsföreningar vara autonoma och självreglerande 
föreningar, som genom sina stadgar är kapabla att sköta sina egna angelägenheter efter sina egna unika 
omständigheter. Dåliga föreningar väljs bort av barn och ungdomar, och bra föreningar växer. Svensk 
konståkning måste våga lita på sina egna föreningar, för annars tappar de sin starkaste resurs – de ideellt 
aktiva. För ingen vill jobba ideellt utan att känna att man har förtroende för sin förtroendepost. 
 
Förbundets kommentar: 
Svenska Konståkningsförbundet har ett ansvar att se till att våra föreningar följer de anvisningar och regler 
som vi har att förhålla oss till i och med våra medlemskap i RF, SOK och ISU. Vi kan alltså inte bara sitta 
stilla och vänta på att dåliga föreningar ska väljas bort av barn och ungdomar. Förbundets ansvar är att 
hjälpa och vägleda våra föreningar i rätt riktning. Därför är utbildning viktigt. 

Förbundet ser mycket positivt på utbildning. Utbildning ger möjlighet till vidareutveckling. Att känna att 
man lär sig och vidareutvecklas får människor att må bra. Vi beklagar att Malmö KK ser utbildning som ett 
straff. 
 
Malmö Konståkningsklubb yrkar med stöd av ovanstående argument på: 
att Svenska konståkningsförbundet avskaffa kravet på elitlicens för deltagande på elitserietävlingar. 

att Svenska konståkningsförbundet generellt skall avstå från att införa licenser där krav på utbildning 
begränsar enskilda åkares möjligheter att tävla. 
 
Förbundets kommentar: 
Svenska Konståkningsförbundet avser inte att avskaffa Elitlicensen, utan kommer att vidareutveckla och 
utvärdera den under den närmaste 5-7-årsperioden. Svenska Konståkningsförbundet kommer fortsätta att 
främja en positiv utveckling av svenska konståkningsmiljöer. Ett viktigt verktyg är att stärka våra 
medlemsföreningar och deras medlemmar med ökad kunskap och kompetens. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet att avslå motionen. 
 


