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Samtalsunderlag

Vad betyder strategi 2026 för er?

Svensk konståknings Strategi 2026 består av vision, verksamhetsidé, värdegrund och 
fokusområden.

Fokusområdena är delar som svensk konståkning ska jobba med, utvecklas inom och sätta 
kort- och långsiktiga mål kring. 

Till varje fokusområde finns diskussionsfrågor som ett stöd för samtalen kring vad de betyder 
och på vilket sätt ni kan bidra i den del av konståkningen där ni befinner er. 

Tänk på att ni ska fundera kring frågorna utifrån er vardag och verklighet i 
konståkningssverige. 



Vision - Verksamhetsidé - Värdegrund



Vision – synligare, starkare, stoltare

Vi ska ta en tydligare plats på den svenska idrottsarenan 
och inom internationell konståkning.

Vi ska göra det enkelt och glädjefyllt att vara en del av svensk 
konståkning hela livet, oavsett förutsättningar och ambition. 

Vi ska vara en framgångsrik idrott.

Vi ska vara stolta över alla delar av svensk konståkning.



Verksamhetsidé

Konståkning är träning, lek, tävling, motion och uppvisning. Alla kan vara med, det ska 
vara roligt och lekfullt. Tävlingar finns på alla nivåer, för alla åldrar. Alla ska må bra. Det 
ger gemenskap, utveckling och god hälsa.

Varje förening bedriver en hållbar verksamhet utifrån sina medlemmars intressen, 
förutsättningar och ambition



Värdegrund

Glädje, glöd och gemenskap är drivkrafterna i vår verksamhet.
Vi vill bedriva och utveckla verksamheten så att vi har roligt, mår bra 
och presterar efter egen förmåga, intresse och vilja.

I konståkningens gemenskap är och känner sig alla välkomna.

Svensk konståkning – glädje, glöd, gemenskap



Hur ser det ut för oss?

Diskussionsfrågor

Hur ser vår vision, verksamhetsidé och värdegrund ut?

Hur kommunicerar vi det till våra medlemmar och anställda?

På vilket sätt är det en del av vår vardag?



Våra fokusområden



Vi är Skate Sweden 

Vi är Skate Sweden.

Vi skapar glädje, glöd och gemenskap.

Vi har en gemensam vision och målbild.

Vi samarbetar för att växa och lyckas. 

Vi är ambassadörer för svensk konståkning. 

Vi berättar om svensk konståkning under 
#skatesweden.

Samarbete, ömsesidig respekt, gemensamma 

mötesplatser och kanaler stärker svensk 

konståkning.



Vi är Skate Sweden 

På vilket sätt kan vi vara goda ambassadörer för den 
sport vi älskar?

Hur skapas en vi-känsla och hur kan vi bidra till den?

Vilka berättelser om svensk konståkning vill du ta del 
av och dela med dig av i samtal, sociala medier, 
tidningar och tv? Vilka saker kan vi berätta om ur vår 
verklighet som bidrar till att fler får veta mer om vad 
konståkning i Sverige är? 

Diskussionsfrågor



Sund ledarkultur

Ge alla chansen att lyckas. Guida varje individ att nå 
sin fulla potential.

Positiv entusiasm skapar inspirerande 
träningsmiljöer. 

Målbilder, inspiration och tålamod ger ledare i 
framkant.

Ledarskap som andas svensk idrotts värderingar 
bygger starka individer, som når sin fulla potential.

Mångfald av ledarskap får alla att känna sig 
välkomna och värdefulla.

En sund ledarkultur leder till framgång.



Sund ledarkultur

Hur sätter vi upp målbilder så alla får chansen att 
lyckas?  

Hur kan vi guida och inspirera varje individ att nå sin fulla 
potential?

Hur säkerställer vi att ledarskapet andas svensk idrotts 
värderingar?

Glädje & gemenskap

Demokrati & delaktighet

Rent spel

Allas rätt att vara med

Hur lyfter vi Barnens Spelregler?

Diskussionsfrågor



Hållbar sportslig utveckling

Träningsmetoder och tävlingssystem är aktuella och 
följer med modern idrottsutveckling.

Individanpassad målsättning får fler att uppleva att de 
utmanas och lyckas.

Arbete med att bygga starka individer och team 
skapar självförtroende och framgång i konståkningen 
och i livet.

Inre motivation triggar uthållighet, passion och en 
vilja att fortsätta utvecklas.

Verksamheten utformas så att den stimulerar 

till kvalitativ och långsiktig idrottslig och personlig 

utveckling.



Hållbar sportslig utveckling

Hur håller vi oss uppdaterade kring sportslig 
utveckling, träningsmetoder och tävling?

Hur jobbar vi med målsättning och feedback för att 
bygga starka individer som tror på sig själva och 
känner att de lyckas?

Hur triggar vi inre motivation hos alla individer?

Diskussionsfrågor



Tydligare plats på idrottsarenan

Svensk konståknings värderingar och identitet skapar 
förutsättningar för starka partnerskap.

Svensk konståkning stärks genom mångfald av 
framgångar.

Svensk konståkning är delaktig och drivande i 
utvecklingen av internationell konståkning.

Svensk konståkning når internationell framgång 
genom att ta mästerskapsmedaljer.

Svensk konståkning är en betydelsefull arrangör av 
mästerskap, tävlingar och mötesplatser.

Svensk konståkning ska ta en tydligare plats på 

den svenska idrottsarenan och inom internationell 

konståkning.



Tydligare plats på idrottsarenan

Hur kan vi ta större och rätt plats på vår idrottsarena? 
Lokalt/regionalt/nationellt/internationellt / på vår ort, i 
hela Sverige, i världen?

Hur synliggör vi våra styrkor i mötet med andra 
idrotter, förbund, organisationer på vår ort, i hela 
Sverige, i världen?

Hur vill vi att ett bra värdskap i Svensk Konståkning 
ska vara när vi arrangerar större tävlingar, både 
nationella och internationella?

Diskussionsfrågor



Trygga, inspirerande

idrottsmiljöer

Glädje, glöd och gemenskap stärker föreningen och 
skapar positiva träningsmiljöer. 

Trygghet ger styrka: Jag kan, jag vill, jag vågar.

Verksamheter som sätter åkarna i centrum och 
präglas av ett guidande ledarskap samt 
individanpassade målsättningar leder till positiv 
framgång.

I en inkluderande verksamhet välkomnar och värnar 
vi om alla.  

Hälsa och välmående hos åkaren är avgörande för 
långsiktig tillväxt.

Starka föreningar med den aktive i centrum som 

värnar om sina medlemmar är en förutsättning för 

långsiktig framgång.



Trygga, inspirerande

idrottsmiljöer

Vilken typ av verksamhet inspirerar våra 
medlemmar?

Vad kännetecknar en trygg idrottsmiljö?

Hur sätter vi åkaren i centrum i vår verksamhet och i 
de beslut vi fattar?

Diskussionsfrågor



Alla är välkomna

Glädje, glöd och gemenskap skapar ett klimat där
alla trivs och känner sig välkomna.

Fler attraktiva istider underlättar kombinationen
träning och skola.

Fler och bättre anpassade ishallar ger konståkare
en självklar och välkomnade plats i kommunernas
anläggningar.

Rimliga kostnader möjliggör för fler att välja
konståkningen.

Flexibilitet och ett bredare verksamhetsutbud
möjliggör för fler att stanna längre.

Tillväxt i samtliga discipliner skapar styrka och
bredd i svensk konståkning.

Ökad tillgänglighet välkomnar fler.



Alla är välkomna

Vad har vi för behov och hur kommunicerar vi dem?

Hur får vi alla att känna sig välkomna?

Vad kan vi göra för att få fler att känna sig välkomna 
till vår verksamhet?

Diskussionsfrågor




