
Strategi 2030
Svensk Boxnings väg framåt



Varför

• Ideologi

• Idé och värdegrund

• Hjälpmedel för styrning 

• Riktning

• Utvärdering

• Resurshantering



Idrottsrörelsens Strategi 2025

• 5 områden
- Ny syn på träning och tävling
- Inkluderande idrott för alla
- En jämställd idrott
- Ett stärkt ledarskap
- Den moderna föreningen engagerar



Vision och verksamhetsidé

• Vision
Konkurrenskraft (världsledande förebild) i ringen och utanför – hela livet. 
Ständig utveckling i en stabil verksamhet – förutsättning för idrottsliga framgångar och starka 
föreningar som driver sin egen verksamhet. 

Vi vill med detta tydliggöra bredden i boxningssportens uppdrag och önskan att arbeta för att hela 
tiden utveckla verksamheten, med grunden i sportens kärnvärden skapar vi mervärden för alla –
oavsett ålder etc. 

• Verksamhetsidé:
- Stötta och utveckla våra medlemsföreningar i deras arbete för boxningen – inom ringen såväl som 
utanför ringen. Tillse att våra medlemmar kan utbildas, utvecklas och växa för att bättre kunna bedriva 
stabil verksamhet i förening med hög delaktighet och inkluderande.

• Målgrupper: Boxning är en idrott (tränings-/tävlingsform) som är öppen för alla individer, alla ska ha 
lika förutsättningar att bedriva och utöva vår idrott utifrån egna förutsättningar, ambitioner, 
motivationer och kunskaper. 
Vår verksamhet riktar sig till personer inom idrotten boxning men också till personer som ännu inte 
upptäckt boxningen eller blivit medlemmar ännu/vill prova på .



Svensk Boxnings värdegrund

- Glädje
- Respekt
- Samarbete och gemenskap
- Jämställdhet och jämlikhet



Fokusområden

• Utveckla boxningsföreningen 

• Barn- och Ungdomsboxning

• Boxning för alla – hela livet

• Stärkt ledarskap genom utbildning

• En starkare nationell och internationell tävlingsverksamhet

• Förtydliga och förstärka amatörboxningen som idrott

• Marknadsföring och kommunikation



Effektmål
• Syftet med effektmålen är att tydliggöra vad vi vill ska komma ut av att ha den inriktning på arbetet som vi 

valt och därigenom tydliggöra vad våra mål gör för verksamheten och varför vi väljer att arbeta med de 
områden som vi valt

• Behålla

• Tillväxt

• Tillgänglighet

• Jämställdhet och Mångfald

• Utveckling

• Rekrytera

• Kvalité i genomförande



Fokusområden 2022-2026

• Boxningsföreningen

• - Förenkla administration i föreningar, verktyg, lathundar och goda 
exempel
- Ökad dialog med RF/SISU
- Ökat antal föreningar – öka antal medlemmar
- Ökad verksamhet inom flera geografiska områden
- Planer för rekrytering, engagemang och involvering
- Engagemang och kompetens 
- Utveckla träning, tävling, utbildningar i samråd med SDF och SF



Fokusområden 2022-2026
• Boxningsföreningen
• I framtiden har vi stärkt och utvecklat befintliga boxningsföreningar genom arbetet med föreningsstrukturer och i samarbete med SISU 

Idrottsutbildarna också startat nya föreningar på de orter där förutsättningar och underlag finns. 

Vi har tillsammans utvecklat boxningens föreningar till att anpassa sig till de krav som ställs på moderna föreningar som bedriver en öppen, 
trygg och aktiv verksamhet där alla är välkomna att engagera sig. 

Fler är engagerade i våra föreningar. Eldsjälens roll sprids på fler, engagemang, glädje och utveckling kännetecknar föreningsarbetet. Ökat 
föräldraengagemang i olika roller.

En stark förening rekryterar många till sporten men behåller också de som redan finns inom idrotten. Verksamheten vänder sig till alla 
målgrupper, där alla kan träna och tävla hela livet. Alla är välkomna oavsett bakgrund, förutsättningar eller ambition. 

Möjligheten till en glädjefylld och utvecklande idrott, oavsett nivå, ska alltid finnas i våra föreningar. I en sammanhållen 
föreningsverksamhet finns kopplingar och band mellan elitidrott och såväl barn- och ungdomsidrott som breddinriktad motionsidrott. 

Gruppgemenskapen och kollektivet som bas med idealitet som värdegrund möter behovet av personaliserad träning. Det kollektiva i det 
individuella.

Man erbjuder helt enkelt en varierad verksamhet. 

•



Fokusområden 2022-2026
• Barn- och ungdom: 

Så många som möjligt, så länge som möjligt i en så bra verksamhet som möjligt
• För barn och ungdom utveckla och etablera nya och flexibla former att utöva boxning. 

• Utveckla rekryteringsarbetet så att samtliga ungdomsföreningar har en etablerad och riktad verksamhet gentemot målgrupperna 
samt samarbete med skolor i närområdet. 

• Skapa större förutsättningar för underlättande av övergångar mellan diplomboxning och ungdomsboxning samt juniorboxning.  

• Skapa en medvetenhet om varför barn- och ungdomar slutar inom boxningen. När och varför? Olika förutsättningar IF 
geografiskt(forskningsperspektiv)

• Utveckla former och strukturer för träning och tävling för att också kunna locka fler barn och ungdomar till boxningen 

- Arbete i föreningar för att behålla medlemmar i föreningar, inte bara rekrytera. Delaktighet i demokratiska processer. 

- Starkare arbete med barnidrott, diplomboxning och med ett tydligt utvecklings-, utbildnings- och trygghetsperspektiv, se till att 
fler fortsätter boxas efter diplomåldern

• Diplomboxning som utvecklings- och inkörsport till boxningen som idrott – men även som en del av idrott hela livet



Fokusområden 2022-2026
• Barn- och ungdom: 

Önskat framtida läge:

• I framtiden har vi utvecklat former och strukturer för lustfylld och utvecklande träning och tävling för att 
passa fler barn och ungdomar utifrån flexibla och individuella behov för att skapa förutsättningar att finnas 
kvar inom boxningen under en längre period. (Så många som möjligt, så länge som möjligt i en så bra 
verksamhet som möjligt)

Boxning ska vara en tränings- och tävlingsform, både i form av diplomboxning men även matchboxning, som 
tilltalar. 

Viktigt med utbildning inom flera olika områden för att kunna hantera barn och ungdomars olika 
förutsättningar, behov, erfarenhet och motivation till idrott.



Fokusområden 2022-2026
• Stärkt ledarskap 
• Att samtliga domare, tränare och ledare har genomgått lämplig utbildning för den verksamhet som respektive 

verkar i/bedriver. 

• Utveckla och erbjuda modeller kring utbildningsmoduler för att ta till vara på individens tidigare kunskaper och 
skapa bättre förutsättningar till individuellt anpassade kompletterande utbildningar. Utveckla våra utbildningar och 
öka antalet utbildare och utbildade i samarbete med våra distrikt

• Säkerställa att svensk boxnings utvecklade syn på träning och tävling genomsyrar tränarutbildningarna. 

• Erbjuda utbildning som möter de nationella och internationella kraven på legitimering av tränare och dokumentera 
kompetensutveckling hos den svenska Elittränarkåren. 

• Boxningsförbundet är en aktiv spelare på den nationella och internationella idrottspolitiska scenen och arbetar 
aktivt för att stärka boxningens ekonomiska och politiska position. Aktivt samarbete med övriga 
kampsportsförbund i frågor som kan drivas gemensamt.

• Kontinuitet och stabilitet i ledarskapet inom förening och förbund. 



Fokusområden 2022-2026

• Stärkt ledarskap 
• Säkerställa att all utbildning relaterar till Svenska Boxningsförbundets strategi och mål samt svensk idrotts 

mål 2025. Detta genom att öka tillgängligheten till utbildning, stärka domare, boxare, ledare och tränares 
kompetens inom såväl boxningsspecifika områden som inom mer idrottsgenerella områden, exempelvis 
värdegrunds- och ledarskapsfrågor. Ledarskap på alla nivåer bedrivs utefter idrottens och boxningens 
värdegrund och styrdokument. Detta skapar en trygg och säker idrottsmiljö som gynnar utveckling av 
individer och gör att fler tränar, tävlar och umgås inom boxningen. Verksamheten är attraktiv för många 
människor och boxningen som idrott ses som en positivt laddad, öppen och ansvarsfull idrott med ett bra 
utvecklingsarbete.

• Tydlig utbildningsstruktur i samarbete med våra distrikt – tydlighet i både intern och extern utbildning för att 
alla utbildningar ska se lika ut nationellt



Fokusområden 2022-2026
• Förtydliga och förstärka amatörboxningen

• Utmaningar

• Förtydliga en plattform för kommunikation gällande amatörboxning (skillnader gentemot proffsboxning) 
och lyfta fram våra profiler inom amatörboxningen

• Arbeta med kulturer och strukturer som kan verka hämmande för sportens utveckling och skapa 
förutsättningar för utveckling av förbundet, föreningar etc.

• Tydligare kommunikation och inriktningar gentemot distrikt och föreningar – förväntningar, arbete och vad 
som kan förväntas av SBF

• Tydligare ”varumärkesprofilering” – vad är svensk boxning, vad står vi för och vad betyder det för oss

• Förtydliga boxningens kärnvärden och de mervärden som idrotten ger för samhället och kommunicera ut 
detta till presumtiva medlemmar och medlemmar som redan är inom rörelsen (behålla kontra rekrytera



Fokusområden 2022-2026
• Förtydliga och förstärka amatörboxningen

Vi har en tydlig plattform för kommunikation gällande amatörboxningens idrottsliga kärnvärden och de 
mervärden som arbetet ger. Det är tydligt vilka insatser som boxningen, och i förlängningen idrottsrörelsen, 
gör för nytta för samhället. Både i ett idrottsligt och ett socialt perspektiv. Vi arbetar aktivt för att förbund, 
distrikt och föreningar arbetar med sina föreningsmiljöer, strukturer och kulturer i syftet att vara en öppen, 
inkluderande idrott för alla som är intresserade av att börja boxas i föreningen. Det ska vara naturligt att 
motionsboxas i en boxningsförening. Amatörboxningen kontra proffsboxningen och de skillnader som finns 
och vad det innebär (kanske inte enbart regelmässiga skillnader. 



Fokusområden 2022-2026
• En starkare nationell och internationell tävlings- och träningsverksamhet

• - Ökad nationell konkurrens för en starkare (och bredare) idrott

- Starkare regional och distriktsmässig tävlings- och träningsverksamhet, i samarbete med SDF och IF

• - Uppdaterat och attraktivt utbildningsutbud riktat mot olika målgrupper 

- Arbete med en förändring av vårt tillstånd gällande tävlingsverksamhet från Kampsportsdelegationen. 

- Ökat samarbete med de nordiska länderna för att utöka både vår sportsliga konkurrens men också vår 
organisatoriska styrka i den internationella boxningen.

- Arbete med utveckling av barnidrott och diplomboxningen

• - Undersöka möjligheterna för att arbeta med utveckling av alternativ tävlingsverksamhet (teknikmoment, 
bedömd sparring etc.) och träningskoncept som kan användas för att öppna upp sporten för fler målgrupper 
(självklart utan att rucka på vad boxningssportens kärna och idé är).
- Att förlänga de aktiva karriärerna samt att underlätta övergångar mellan de olika åldersklasserna
- Få fler kvinnliga boxare och boxare från andra underrepresenterade grupper
- Att få de aktiva att stanna kvar inom rörelsen i andra roller efter den aktiva karriären – fler karriärvägar 
inom boxningen



Önskat framtida läge

• - Förändring av regelverket och tillståndet från Kampsportsdelegationen som möjliggör fler tillfällen för matchboxning och tävling 
nationellt. Detta genom ett intensivt säkerhetsarbete och samarbeten med andra kampsportsförbund för att åstadkomma 
regelförändringar (klassindelningar etc.) i vårt tillstånd. 
- Öka möjligheten till antalet nationella tävlingstillfällen och stötta föreningar i arbetet med arrangemang genom ett tydligt 
formulerat regelverk och administration kring tävlingar (både turneringar, klubbtävlingar och galor). Tävlingar på klubbnivå 
genomförs regionalt och i närområdet för barn och ungdomar. 
- Attraktiva utbildningar för tränare och ledare skapar ökade möjligheter för att bedriva boxning inom föreningar på en högre nivå 
träningsmässigt och tävlingsmässigt. 
Internationellt har vi ökat samarbetet med ett flertal nationer i form av gemensamma träningsläger, landskamper och turneringar 
– detta för att få ökat internationellt utbyte för våra landslag. Vi är den ledande boxningsnationen i Norden, både utbildnings-, 
tävlings- och träningsmässigt. 
- Diplomboxningen och träningsverksamheten skall utvecklas och bygga på riktlinjer från RF och SBF (Svenska Modellen, 
Barnkonventionen, riktlinjer för barn- och ungdomsidrott etc.) samt forskning. 
- Träningsverksamheten stärks genom ett ökat fokus på utbildning (seminarier och rena utbildningar) och fortbildning av tränare
och ledare. 
- Möjlighet till alternativa tävlingsformer för att fler ska kunna tävla längre och utefter sina förutsättningar
- Föreningsverksamheten är vital och bedriver träning och tävling utefter egna förutsättningar 
- Utbildningar och ledarskap utgår från Svenska Modellen och har individers egna utveckling och förutsättningar i första rummet.
Individens del i en kollektiv gemenskap finns dock alltid där, oavsett ålder. 



Fokusområden 2022-2026
• Boxning för alla – hela livet

- Arbeta för att öka antalet motionsboxare, använda motionärer som resurser i föreningar oavsett 
vilka/vilken roll man önskar ta
- Skapa anpassade program och utbildningar för att bättre kunna hantera olika målgrupper 
- Motionsboxning ska vara OK i alla åldrar, ej sådant fokus på matchboxning om man inte vill – boxas för att 
träna. Jämlik status på att boxas för att träna som att boxas för att tävla
- Nya koncept för träning och tävling  – digitala träningar och tävlingskoncept
- Vi finns för såväl landslagssatsande som nybörjarmotionärer, unga som gamla
- Att skapa en känsla av sammanhang, samhörighet, meningsfullhet hos varje individ, oavsett ambition, 
motivation, kunskap eller målsättning. 
- Vi har en ökad vetskap om målgrupper som vi i dagsläget inte riktigt når eller når fullt ut med vår 
verksamhet (idrott för äldre, Parkinson, paraidrott etc.) och arbetar för att stötta och underlätta för de 
föreningar som vill arbeta eller arbetar mot dessa målgrupper för att aktivera dem inom vår verksamhet. 
- Marknadsföra Boxning som träningsform och idrott för att skapa socialt sammanhang och som en attraktiv 
träningsform för alla, oavsett ambition, kunskapsnivå eller motivationsnivå - uppmuntra fler till att idrotta 
hela livet. En idrott för hela familjen. 



• Önskat framtida läge 
Arbeta för att öka antalet motionsboxare (och självklart också matchboxare) inom förbundet och förening. 
Skapa en hållbar, trygg, gynnsam, utvecklande och säker föreningsmodell där det är naturligt att återvända 
till föreningsidrotten senare i livet om man skulle ta ett uppehåll. 
Ett ökat familjeengagemang inom föreningsidrotten, som senare kan skapa resurser för föreningen, såväl 
personella som ekonomiska. 
Arbeta fram alternativa tränings- och tävlingsformer så att fler kan träna och tävla utefter ambition, 
motivation, kunskap och utveckling. 
Skapa program, utbildningar och underlätta för föreningar att bedriva träning- och tävling för alla åldrar som 
vill. 


