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Strategi 2025 Svensk Simidrott

STRATEGI
FÖR SVENSK SIMIDROTT

Arbetet med att ta fram en strategi
för 2018-2025 har tagit avstamp
i Riksidrottsförbundets (RF:s)
strategiska plan för perioden
2016-2025 som består av fyra

Strategi 2025 är Svensk Simidrotts övergripande
styrdokument som visar vilken riktning vi inom Svensk
Simidrott kommer att arbeta mot. Den vänder sig till
förbundet, distrikten och föreningarna"

strategiska områden, vilka antogs
av Riksidrottsmötet i maj 2015.
RF:s strategiska plan, som antogs
vid Riksidrottsmötet i maj 2015,
grundas på en analys av trender
och förändringar i samhället

För att bättre spegla Svensk

samt slutligen bakgrundsarbetet

Simidrotts behov, har RF:s fyra

vid framtagandet av Svensk

strategiska områden modifierats

Simidrotts varumärke. Svensk

efter våra specifika förhållanden.

Simidrotts nya strategi löper

i stort samt en analys av det

Grunden till detta arbete

idrottspolitiska landskapets

finns i kartläggningen av

förändringar. Tillsammans ger

Svensk Simidrotts barn- och

dessa analyser en bild av nya

ungdomsverksamhet, dialog,

möjligheter och utmaningar för

intervjuer och möten inom ramen

idrottsrörelsen.

för distriktsutvecklingsarbetet

över åren 2018-2025 och kommer
att konkretiseras i tvååriga
verksamhetsinriktningar samt
årliga verksamhetsplaner med
tillhörande budget.
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EN PROCESS MED
DELAKTIGHET

JAN -17
JANUARIKONFERENS

NOV-16
STORGRUPPSMÖTE
JAN-16
JANUARIKONFERENS
DEC -16
REMISS

OKT -16
STORGRUPPSMÖTE
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JUNI -17
STYRELSEBESLUT
STRATEGI 2025

FEB -17
REMISS

SEPT -17
STRATEGI 2025
KLAR FÖR ANVÄNDNING
APRIL -17
SIMIDROTTSFORUM

Formuleringen av en ny strategi är en lång process.

ut till valda distrikt och föreningar i december 2016.

Arbetet startade med bildandet av en arbetsgrupp

Vid Janurarikonferensen 2017 stärktes bilden av

med medlemmar från styrelse och kansli samt

att vi var på rätt väg. efter ytterligare justeringar

Förbundschef. Arbetsgruppen landade i att

och kompletteringar skickades i februari ännu

genomföra en genomgripande och bred process

en remiss ut till samtliga föreningar och distrikt.

för att ta fram en ny strategi. Ett tidigt beslut blev

Simidrottsforum i april 2017 utgjorde en sista

att förlänga innevarande plan med ett år och att gå

avstämning. efter konferensen inarbetades ytterligare

mot en åttaårsplan i enlighet med RF:s vägval med

synpunkter.

start 2018. Ett annat tidigt beslut var att involvera en
processledare från SISU Idrottsutbildarna.

Under våren 2017 påbörjades också arbetet med
att bryta ner strategin till den första tvååriga

Ett viktigt mål var att involvera så många som

verksamhetsinriktningen och arbete med att ta fram

möjligt av våra medlemmar. Första stationen för

stödmaterial för implementering i föreningarna.

detta var Januarikonferensen 2016. Ytterligare två

Svenska Simförbundets styrelse tog beslut om

stormöten med representanter för distrikten, större

strategin i juli 2017 och i september var strategin

och mindre föreningar samt alla simidrotter hölls

tillgänglig såväl online som i tryckt version. med

under hösten 2016 samtidigt som remisser skickades

ett år och att gå mot en 8-årsplan i enlighet med
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VISION
SVENSK SIMIDROTT I VÄRLDSKLASS
I ETT SVERIGE DÄR ALLA KAN SIMMA

Vår vision ger en bild av vad vi gemensamt vill uppnå med
verksamheten, vart vi ska sträva.

Strategi 2025 Svensk Simidrott
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MISSION
GEMENSKAP, GLÄDJE OCH
GOD HÄLSA GENOM HELA LIVET

Missionen beskriver vad vi ska arbeta för varje dag det vi vill uppnå i verksamheten.
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KÄRNVÄRDEN

GEMENSKAP
Människor vill vara delaktiga och känna glädjen av
att höra ihop med andra. Simidrotten hjälper oss att få
sammanhang och gemenskap. Simidrotten inkluderar
alla. Att kunna simma ger dig trygghet i att uppleva det
roliga med vatten.

HÄLSOSAM
Att röra sig i vatten är hälsosamt.
Att vara i vattnet är skonsamt och sliter
inte på kroppen utan bygger upp den.

Kärnvärden används som
utgångspunkt i vår kommunikation.
De visar vilka vi är och vad som särskiljer oss från andra.

Strategi 2025 Svensk Simidrott

LIVSLÅNG
Simidrott finns med genom hela livet,
från vaggan till graven. Det är få saker
som kan göras hela livet och därmed
lever upp till ordet livslångt. Simidrott
gör det.

FRAMGÅNGSRIK
Svensk Simidrott har fostrat en rad folkkära
profiler som tagit medaljer på internationella
mästerskap, men våra framgångar är merän
medaljer. Simidrottens värden bygger
framgångar hela livet. För varje gång någon
lär sig att simma och utvecklas i vår verksamhet
har vi bidragit till att skapa framgång och till
att fler kan ha roligt tillsammans.
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ALLT HÄNGER IHOP

Verksamhetsplan
med budget
1 år

Verksamhetsinriktning

2 år

Strategi 2025
med
övergripande mål
8 år

VISION

MISSION
KÄRNVÄRDEN

En strategi bör sättas i ett

det vi ska arbeta för varje dag och

sammanhang där den får kraft

visionen ger en gemensam bild av

från en gemensam grundsyn och

det vi vill sträva efter över tid.

levandegörs av aktiviteter för att nå
målen. Genom beslut skapas sedan
förutsättningar för den förflyttning
som strategin uttrycker.
Våra kärnvärden tydliggör styrkorna
i verksamheten. Vår mission tydliggör
vårt gemensamma uppdrag och

Tillsammans utgör de Svensk
Simidrotts fundament, på vilken vi
bygger vår strategi.

Strategi 2025 Svensk Simidrott

8 ÅR

ÖVERGRIPANDE MÅL

De övergripande målen beskriver den
gemensamma riktningen för Svensk Simidrott
fram till 2025.
För att kunna mäta effekt och resultat bryts
de övergripande målen ner i tvååriga
verksamhetsinriktningar och följs upp med
mätbara indikatorer och nyckeltal.

2 ÅR

VERKSAMHETSINRIKTNING

Verksamhetsinriktningen omfattar två år
och ger styrelser i både förbund, distrikt och
förening en riktning för periodens prioriteringar.
Verksamhetsinriktningen skrivs vartannat år om
i enlighet med uppföljning och utvärdering.
Efter fyra år genomförs en djupare avstämning
vilket kan leda till korrigeringar i linje med den
djupanalys som även RF gör efter fyra år.

1 ÅR

VERKSAMHETSPLAN

Varje år lägger förbund, distrikt och föreningar
en ettårig verksamhetsplan med aktivitetsplan
och budget som speglar inriktning och
ekonomiska ramar.
En uppföljning och utvärdering av föregående
års verksamhetsplan görs årligen.
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IDROTT MED PLATS
FÖR ALLA
Livslångt idrottande

Breddidrott

Träna för
motion och hälsa

Elitidrott

Livslång simidrott i förening

12

Elitförberedande
idrott

Breddidrott

Siminlärning
Vattenvana

Svensk Simidrotts utvecklingsmodell

Det ska finnas plats för alla inom Svensk Simidrott

Detta görs genom en förflyttning från en

oavsett ålder, förutsättningar och ambitionsnivå.

idrottsrörelse, tidigare formad av en triangel med

Alla föreningar behöver inte erbjuda verksamhet

en bred bas av barn och ungdomar och en smal

för alla behov, men det ska finnas alternativ för

topp som utgjort elitidrotten, till en idrottsrörelse

människor med olika ambitioner genom hela

i form av en rektangel med utrymme för alla

livet inom Svensk Simidrott.

oavsett nivå och förutsättningar. Genom att

Svensk Simidrott stödjer Svensk Idrotts mål att
förbättra förutsättningarna för att såväl barn,
unga, vuxna och äldre ska ges möjlighet att
idrotta under hela livet.

behålla så många som möjligt så länge som
möjligt i verksamheten, ges även förbättrade
förutsättningarna för alla att uppnå sina mål.
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STRATEGI 2025
FÖR ALLA

"Svensk Simidrotts strategi ger ett långsiktigt ramverk för att jobba med
utveckling i den egna föreningen. De strategiska områden som beskrivs
kan användas som utgångspunkt för föreningens diskussioner bland
styrelse och personal, där målsättningar och strategier anpassas till de
ambitioner och lokala förutsättningar som föreningen har. Tillsammans
förbättrar vi simidrotten i Sverige. "

HENRIK CLEVERDAL,
KLUBBCHEF, HELSINGBORGS SIMSÄLLSKAP

"Jag hoppas och tror att strategin kommer att ge ett bra stöd för den viktiga
samordningen av vårt arbete i våra olika roller på förbund, i distrikt och
föreningar. En framgångsfaktor för både distrikt och föreningars planering
av aktiviteter kopplat till strategin är tydlighet i årshjulet och att det stöd
som ges medger flexibilitet i vars och ens insatser.

BIRGITTA WESTERLIND
DISTRIKTSORDFÖRANDE MELLANNORRLAND

"Det ska bli spännande att jobba med en 8-årsplan inom konstsimmet.
De övergripande målen för 2025 ger långsiktig vägledning vad vi ska
jobba mot, samtidigt som de återkommande avstämningarna ger
utrymme för reflektion och omprövning."

JONAS GERDIN
VERKSAMHETSANSVARIG, KONSTSIM
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STRATEGISKA
OMRÅDEN
2018-2025

De strategiska områdena beskriver inte
allt som ska göras i vår verksamhet. De
beskriver det vi vill fokusera och lägga
extra resurser på under de närmaste åren
för att utveckla och stärka Svensk Simidrott.

Strategi 2025 Svensk Simidrott

SVENSK SIMIDROTT

TILLSAMMANS UTVECKLAR VI

– FÖR ALLA

SVENSK SIMIDROTT

LIVSLÅNG

SIMIDROTTEN

SIMIDROTT

OCH SAMHÄLLET
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STRATEGISKT OMRÅDE

SVENSK SIMIDROTT
– FÖR ALLA

Strategi 2025 Svensk Simidrott

MÅLBILD 2025
Inom Svensk Simidrott känner alla sig välkomna och alla vet vad vi
står för, vilka gemensamma mål och värderingar vi har.
Vår verksamhet och våra ledare ser till att alla känner sig
inkluderade, kan utvecklas och känner glädje, trygghet,
delaktighet och gemenskap.

ÖVERGRIPANDE MÅL 2025
•

Tränings- och tävlingsverksamhet samt mötesformer anpassas efter allas 			
förmåga och möjlighet att delta.

•

Det är enkelt att engagera sig och medlemmarna känner sig delaktiga och är 		
stolta över att vara en del av sin förening och av Svensk Simidrott.

•

Inom Svensk Simidrott ger vi alla samma möjligheter att delta, oavsett könsidentitet,
etnisk bakgrund, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning, sociala eller 		
ekonomiska förutsättningar eller ålder.

•

Svensk Simidrott har ledare som hela tiden lär nytt och bidrar till en verksamhet 		
som människor vill börja i, utvecklas och stanna kvar inom.
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STRATEGISKT OMRÅDE

TILLSAMMANS UTVECKLAR
VI SVENSK SIMIDROTT

Strategi 2025 Svensk Simidrott

MÅLBILD 2025
Alla inom Svensk Simidrott är delaktiga och samarbetar
för gemensamma mål med simidrottaren i centrum.
Mångfalden i våra simidrotter lockar människor i alla åldrar och
med skilda idrottsintressen till att vara aktiva hela livet.

ÖVERGRIPANDE MÅL 2025
•

Medlemmarna, föreningarna, distrikten och förbundet har tydliga roller,
är engagerade och tar ett gemensamt ansvar för att tillsammans utveckla
Svensk Simidrott.

•

Fler föreningar erbjuder fler simidrotter och det finns en bra struktur för samarbete 		
mellan simidrotterna.
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Strategisk Plan Svensk Simidrott 2018–2025

STRATEGISKT OMRÅDE

LIVSLÅNG
SIMIDROTT
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MÅLBILD 2025
Svensk Simidrott har en verksamhet som du, oavsett
ålder kan och vill vara delaktig i genom hela livet.
De aktiva ges även möjlighet att utöva andra idrotter.
Det är naturligt att lära sig simma i våra föreningar och simkunnigheten
öppnar dörrar till fortsatt simidrottande och gemenskap i och kring
vatten.
Fler börjar och stannar kvar i vår verksamhet där alla utvecklas utifrån
sina egna förutsättningar och kan välja att simidrotta för att det är roligt,
för att må bra eller satsa och nå den yttersta eliten.

ÖVERGRIPANDE MÅL 2025
•

Vår simundervisning och våra simidrotter erbjuder en verksamhet med hög kvalitet
som lockar till deltagande och engagemang oavsett ambitionsnivå eller ålder.

•

Svensk Simidrott har nått fler framgångar internationellt och skapat en bredare 		
nationell elit i respektive simidrott.

•

Fler föreningar erbjuder vattenvaneverksamhet och simundervisning oavsett ålder.
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STRATEGISKT OMRÅDE

SIMIDROTTEN
OCH SAMHÄLLET

Strategi 2025 Svensk Simidrott

MÅLBILD 2025
Svensk Simidrott harmonierar med utvecklingen i samhället och
har en attraktiv verksamhet.
Vi har goda relationer och samverkar med omvärlden vilket gör
att vi ses som en självklar samarbetspartner och samhällsaktör.

ÖVERGRIPANDE MÅL 2025
•

Svensk Simidrotts verksamhet och organisation möter omvärldens krav på 			
förändring och utveckling.

•

Genom fler ändamålsenliga anläggningar och bättre utnyttjat bassängutrymme 		
har vi bättre förutsättningar till livslångt idrottande.

•

Svensk Simidrott har förbättrat förutsättningarna för att bedriva simundervisning i 		
förening.

•

Svensk Simidrott har breddat sin plattform för externa relationer såväl nationellt
som internationellt och skapat resurser för fortsatt verksamhetsutveckling.
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HUR VI STYR
MOT MÅLEN

Strategi 2025 Svensk Simidrott
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2025
VERKSAMHETSINRIKTNING
22/23

VERKSAMHETSINRIKTNING
24/25

AVSTÄMNING OCH
JUSTERING 2021
VERKSAMHETSINRIKTNING
20/21

VERKSAMHETSINRIKTNING
18/19

Svensk Simidrott har valt att arbeta med en åttaårig

En strategi visar en ambition och inriktning

strategi, men det betyder inte att alla mål ligger

för verksamheten och måste vara dynamisk då

åtta år fram i tiden. För att möjliggöra en god

verksamhet och ekonomi hela tiden påverkas av

måluppfyllelse kan fokus komma att ligga på olika

omvärlden. Utvärdering och uppföljning kan göra

mål i olika delar av perioden, medan andra löper

det nödvändigt med justeringar av strategin där

genom hela perioden.

ett arbetssätt är att redan på förhand jobba utifrån

Genom att arbeta med tvååriga verksamhetsinriktningar och ettåriga verksamhetsplaner skapas
förutsättningar för återkommande utvärdering
och ekonomisk uppföljning under perioden. Såväl
kvalitets- som kvantitetsindikatorer mäts och
värderas under perioderna. Om detta sker årsvis
eller vartannat år beror på målet och den valda
verksamhetsinriktningen. Ekonomisk uppföljning
ska ske varje år.

olika scenarion. Baserat på vad som händer i vår
omvärld och hur arbetet med strategin fortskrider
kommer Svensk Simidrott efter fyra år att göra
en avstämning och justering av Strategi 2025 som
kommer att ligga i linje med den djupare analys
som RF också gör under samma period.
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ATT IMPLEMENTERA
PLANEN
Alla organisationer behöver förändras

som förflyttningen från triangel till

och utvecklas över tid. Därför har vi tagit

rektangel ska ske (se Svensk Simidrotts

fram en strategi för vårt arbete. Strategi

utvecklings- modell s. 12). För att uppnå

handlar om vägval och om att ge stöd

bästa effekt, är det viktigt att alla

med resurser för att nå våra mål.

föreningar driver ett strategiskt arbete

Men en bra strategi är ingenting värd
om den inte blir genomförd. För att
strategin ska fungera i praktiken måste
alla som ska arbeta med den förstå den,
och förstå hur den påverkar det egna
dagliga arbetet. Förändring tar tid och
det är viktigt att se strategiarbetet som
en fortgående process i organisationen.

och planerar vilka steg föreningen
behöver ta för

"En bra strategi

att bidra till

är ingenting värd

den önskade
förändringen.

om den inte blir

Förbundet

genomförd. För

och distrikten

att strategin ska

ska genom

fungera i praktiken

samverkan

måste alla som ska

För att vi tillsammans ska nå Svensk

erbjuda ett

Simidrotts mål 2025 behöver vi samverka

effektivt stöd till

på ett effektivt sätt i utvecklingsarbetet

föreningarna i

och ha en tydlig rollfördelning mellan

deras verksam-

föreningarna, distrikt och förbund.

hetsutveckling.

Föreningen och dess verksamhet

arbeta med den
verkligen förstå
den, och förstå
hur den påverkar
det egna dagliga
arbetet."

är i fokus och det är i föreningen

FÖRBUNDET
DISTRIKTET
FÖRENINGEN

SIMIDROTTAREN

Svensk Simidrott - med simidrottaren och föreningen i fokus

Strategi 2025 Svensk Simidrott

VEM GÖR
VAD
Förbund
Rollfördelning mellan förbundet,
distrikten och föreningarna.

Distrikt

Förbundet
++ Samordnar och driver nationellt
utvecklingsarbete genom att
tillsammans med distrikten ta fram,
genomföra och följa upp de tvååriga
verksamhetsinriktningarna.

Samarbete mellan
förbund,distrikt
och förening stärker
Svensk Simidrott

++ Skapar förutsättningar för distriktens
regionala utvecklingsarbete mot
föreningarna.
++ Tar fram utbildningar, konferenser

++ Är en länk mellan både
föreningarna och förbundet.
++ Skapar förutsättningar för

och material som ett stöd till

föreningarna att förverkliga den

föreningarna och distrikten för att

strategiska planen.

skapa verksamhet i linje med de
gemensamma målsättningarna.
Föreningen
Distrikten
++ Samordnar och driver utvecklingsarbetet regionalt genom att
tillsammans med förbundet ta fram,

++ Driver ett strategiskt utvecklingsarbete utifrån Svensk Simidrotts
gemensamma mål.
++ Planerar och genomför aktiviteter

genomföra och följa upp de tvååriga

för medlemmarna i linje med

verksamhetsinriktningarna.

strategiarbetet.

Förening

29
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STÖD
OCH RÅD
Utvecklingskonsulenter
Utvecklingskonsulenterna finns statio-

++ vara bollplank i arbetet kring
idrottspolitiska frågor,

nerade regionalt i distriken för att stödja

++ finnas som ett stöd för föreningarna

föreningarna i utvecklingsarbetet. Deras

i att ta fram långsiktiga planer inom

uppdrag är att:

bland annat strategiska, utbildnings-

++ vara stöd och bollplank till föreningar i
processer och utvecklingsarbeten,
++ samordna det regionala stödet

och ledarrekryteringsfrågor,
++ möjliggöra idrottsöverskridande
aktiviteter och nätverk

från SISU Idrottsutbildarna,
distriktförbunden och kommunerna,
++ i samråd med distrikten ta fram
regionala utvecklingsprojekt och
satsningar,
++ utifrån lokala förutsättningar sprida

Utbildning och konferenser
Svensk Simidrott kommer under
perioden att, såväl centralt som på
distriktsnivå, bedriva utvecklingsarbete
med utbildningar och konferenser för att

centrala utvecklingsprojekt och

stärka och stimulera arbetet med att nå de

satsningar till distriktens föreningar.

övergripande målen.
Utbildningar och konferenser ska ge alla

Idrottskonsulenter från

deltagare rätt kompetens och verktyg för

SISU Idrottsutbildarna och

att arbeta med och bidra till förändringen

distriktidrottsförbund

av Svensk Simidrotts utvecklingsmodell

SISU Idrottsutbildarna jobbar för att sti-

(se modell s. 12).

mulera till lärande, stärka engagemanget
och utveckla idrottens verksamhet. De
kan vara stöd till föreningen genom att:
++ vara ett bollplank och stöd till
föreningar i processer, utbildnings- och
utvecklingsinsatser,

Material och verktyg
För att underlätta för distrikten och
föreningarna att implementera den
strategiska planen finns stöd i form av

Strategi 2025 Svensk Simidrott

arbetsmaterial och verktyg som
++ samtalsunderlag kopplade till den
strategiska planen,
++ kortfilmer med samtalsunderlag,
föreningsutveckling (SISU),
Ytterligare arbetsmaterial och verktyg
kommer att produceras löpande under
åttaårsperioden och finnas tillgängligt på
Svensk Simidrotts hemsida. .

Årshjul och planering
För att tydliggöra samverkan finns ett
behov av ett årshjul som visar vad som
ska göras och när det ska göras.
Årshjulet är ett pedagogiskt hjälpmedel
för alla parter. Med stöd i detta kan
förbundet, distrikten och föreningarna på
ett effektivt sätt planera, genomföra och
utvärdera verksamheten.
Årshjulet kommer att vara nätbaserat och
interaktivt. Under varje angiven aktivitet
finns underlag och mer information.
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