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Svensk Simidrott - Internationella Strategi 2022-2025 

 

Inledning 

Den internationella strategin för Svensk Simidrott utgår från RFs Internationella strategi och de 

internationella simidrottsorganisationernas (FINA och LEN) målbeskrivningar. Strategin utgår också 

från Simidrottens Strategi 2025 som vi kompletterar med internationella aspekter.  

Vi vill med denna internationella strategi stärka den svenska idrottsrörelsens inflytande på såväl 

europeisk som internationell nivå så att vi kan driva för idrottsrörelsen viktiga frågor internationellt, 

stödja utvecklingen av en transparent och demokratiskt uppbyggd idrottsrörelse, stärka arbetet med 

idrottens självständighet samt verka för att få fler internationella idrottsevenemang. 

 

Svensk Simidrotts prioriterade internationella områden är; 

– Simkunnighet – “Learn to swim”  

– Arrangemang, tävling 

– Good Governance, fair play och representation 

– Förutsättningar Elitidrott 

 

Simkunnighet 

Simkunnigheten varierar stort i olika länder runt om i världen. I Sverige har vi haft stor fördel av att 

den nordiska simkunnighetsdefinitionen har inkluderats i skolans läroplaner. Vi ser simkunnigheten 

som en mänsklig rättighet som vi vill att så många människor som möjligt i världen kan tillgodogöra 

sig. Den svenska simundervisningen är baserad på internationella kunskaper och erfarenheter där vi 

ser det som viktigt att vi bidrar till och tar del av den internationella utvecklingen.  

 

Aktiviteter i fokus 2022-2025 

 Den nordiska simkunnighetsdefinitionen utvecklas till EU-norm 

 Initiera och delta i internationella projekt om simkunnighet. 

 Lära mer om hur andra länder bedriver simundervisning.  

 

Arrangemang, tävling 

Svensk Simidrott vill arbeta för att kriterierna när de internationella förbunden utser 

mästerskapsarrangörer viktas om så större hänsyn tas till sociala och miljömässiga hänsyn utöver de 

rent ekonomiska. En större geografisk spridning av internationella mästerskap är en viktig aspekt så 

att fler länder kommer i åtnjutande av den stimulans som det innebär att arrangera ett 

internationellt mästerskap. Vi vill också fortsätta att utveckla internationella inbjudningstävlingar i 

Sverige som årligen återkommande händelser som är stimulerande för landets simidrottare.  

 

Aktiviteter i fokus 2022-2025 

 Påverkansarbete inför att arrangörer av internationella mästerskap utses; minska 

betydelsen av ekonomiska faktorer; öka betydelsen av geografisk spridning och 

grundläggande mänskliga rättigheter. 

 Framtagande av koncept för genomförande av internationella tävlingar i alla 

simidrotter i Sverige. 

 Stärka varumärket Swim Open Stockholm internationellt 
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Good Governance, fair play och representation  

Svensk simidrott vill med den goda föreningsseden som grund arbeta för att de internationella 

organisationerna ska vara transparanta, demokratiskt uppbyggda och utan korruption. Vi ser att 

områden som mänskliga rättigheter och en jämställd representation är särskilt viktiga i detta arbete. 

Vi vill stärka den ofta mångåriga process som det innebär att nominera valbara kandidater till 

styrelse och kommittéer i de internationella organisationerna.  

 

Aktiviteter i fokus 2022-2025 

 Stärkt nomineringsprocess inom Sverige med mål att nominera flera kandidater till 

styrelser och kommittéer i de internationella organisationerna.  

 Förbättrad återkoppling från de internationella delegaterna tillbaka till svensk 

simidrott; viktigt med fortsatt god förankring i den egna rörelsen vid internationell 

representation 

 Stärkt internationell påverkan inom området god föreningsdemokrati med fokus på 

ett etiskt förhållningssätt och alla människors lika värde. 

 

 

Förutsättningar Elitidrott 

Svensk Simidrott vill arbeta med en ökad internationell samverkan som en del i arbetet mot att 

uppnå de mål som omnämns i #elitidrott 2030.  

I Sverige är paraidrotten på det nationella planet inkluderad i Svensk Simidrott. Svensk Simidrott vill 

arbeta för att denna utveckling även påbörjas i de internationella förbunden.  

 

Aktiviteter i fokus 2022-2025 

 Internationell samverkan för att skapa bättre träningsmiljöer och stärkta 

samarbeten med internationella akademier  

 Påverkan av regelverk i FINA och LEN gällande reklamregler med sikte på att skapa 

bättre ekonomiska förutsättningar för simidrottare 

 Inkludering av parasimidrott i de internationella förbundens mästerskapstävlingar.  

 

 




