
Organisationsutredningen



Syfte

• Öka tydligheten

• Förenkla 

• Använda resurser på ett bättre sätt



Styrkor

• Demokrati, som en del av SFIF

• Närheten till föreningarna

• Täcker olika behov

• Gör att Svensk Friidrott ändå fungerar

• Ger plats åt mycket ideellt engagemang

• Värdegrunden styr mer än strukturen

Svagheter

• Otydlighet; mandaten SDF-UC, vem gör vad, 

kommunikationsvägar, samordning mellan SDF.

• Ojämn styrka

• Ovilja till engagemang

• Konkurrens om samma resurser, förväntanskonflikt

• Bristande förmåga att fånga/sprida ny kunskap

• Tung administration

Möjligheter

• Rätt använt är SDF en möjlighet

• Korta avstånd

• Någorlunda känd struktur

• Rätt ledarskap/organisationsstruktur kan 

motivera

• Finns vissa resurser

Hot

• Nyskapande krafter hamnar utanför – lockas inte in

• Förändringar i vår omvärld (kommuner, RF, staten, 

globalisering, digitalisering)

• Ideellt arbete i förhållande till organiserad föreningsstruktur



1. Utbildning/tränare

2. Samarbete och erfarenhetsutbyte 

3. Tävlingar 

4. Styrning 

5. Anläggningar 

Behov



Analys

Majoriteten av landets SF är idag organiserade med färre SDF än den indelning RF 
har med 19 distrikt och flertalet av dessa SF har färre än 10 SDF. 

Mot bakgrund av det och den stora variationen av resurser som våra SDF förfogar 
över blir en naturlig ansats att föreslå en organisation med färre SDF än dagens. 

En eventuell minskning av antalet SDF måste utvärderas med utgångspunkt från 
behov och resurser men också med avseende från identifierade nackdelar vid 
färre distrikt. 

Stora avstånd och minskad förståelse för lokala behov upplevs som det största 
”hotet”.



Inriktningsbeslut
• Organisationen ska bestå av en regional nivå (dvs de uppgifter som idag 
ligger på de tre regionerna och UC får hanteras endera av SFIF eller 
framtida SDF).  

• Organisationen ska bestå av färre SDF fr o m 2021, men för att stärka den 
lokala samverkan och minska avstånden etableras ”kluster” av föreningar 
inom ett mindre geografiskt område. 



Inriktningsbeslut, forts.
• Framtida SDF ska:  

- alla vara kopplade till någon form av ”resurscenter” (RIG, PC, stark 
förening etc);

- vart och ett ha möjlighet till en anställd resurs (minst 0,8 tjänst/SDF, då 
det är viktigt att ha en person som kan ha det som sin huvudsakliga 
sysselsättning).

• Den regionala nivåns uppdrag ska: 

- tydliggöras, bl a kopplad till ny verksamhetsinriktning för Svensk Friidrott;

- inkludera att etablera (med stöd av SISU) och stärka en ökad lokal 
samverkan genom kluster (totalt ca 40).



Inriktningsbeslut, forts.
• Finansieringen för att kunna stärka verksamhetsutveckling på lokal nivå 
och föreningarnas konkurrenskraft ska ses över. Särskilt fokus ska riktas på 
föreningsordförandens roll.

• Resurserna för PC, RIG, NIU och elitmiljöer för eftergymnasiala studier 
med kopplingen att stödja utvecklingen på regional nivå ska optimeras.

• De nationella resursernas uppdrag för att nå en ökad styrning i harmoni 
med den regionala strukturen ska tydliggöras. 

• Insatser för att stärka en ökad samarbetskultur inom svensk friidrott ska 
genomföras.

• Möjligheten att införa direktdemokrati genom rösträtt för alla föreningar 
vid SFIFs årsmöte ska ses över.



Finansiering av föreslagna förändringar

• Framtida SDF ska:  

vart och ett ha möjlighet till en anställd resurs (minst 0,8 tjänst/SDF, 
då det är viktigt att ha en person som kan ha det som sin huvudsakliga 
sysselsättning).

• Finansieringen för att kunna stärka verksamhetsutveckling på lokal 
nivå och föreningarnas konkurrenskraft ska ses över. Särskilt fokus ska 
riktas på föreningsordförandens roll.



Befintliga Resurser

• De tillgängliga resurser som finns idag kan endast i begränsad 
omfattning omfördelas. En viktig faktor blir därmed hur anställd 
personal på dagens SDF kan förstärkas och användas av fler 
föreningar vid eventuella sammanslagningar och färre antal SDF. 
Viljan hos ”resursstarka” SDF att ”dela med sig” och tilltron från 
mindre resursstarka SDF om att så sker blir viktig, kanske 
avgörande.

• De medel som kan ”omfördelas” är framförallt stöd till SDF och 
UC. Möjligen kan även en omfördelning av resurserna på 
förbundets kansli i Stockholm göras:



Ekonomiskt stöd budget 2019

SDF 600 000

UC-verksamheten 600 000

Elitmiljöer 360 000 

RIG/NIU 100 000

Prestationscent., tot. 970 000 RF-bidrag 400 000



Centralt – bedömd arbetsinsats på SFIFs kansli

SDF: 50 % (fördelat på tre anställda.)

PC: 55 % (fördelat på tre anställda.)

PC: 400 % (200% förbundet) plus 4 x 50 % = 200 % 
(kommuner/SDF Gbg)

UC: 50 % (fördelat på en anställd)

RIG/NIU:  50 % (fördelat på en anställd)

Totalt: 4,05 tjänster plus 2,0 finansierat ”externt”.



Personella resurser 2018
Personer Tjänster Resursbehov

• Personella resurser 2018
• Småland 1 0,8

• Stockholm 2 2,0
• Skåne 1 0,5
• Göteborg 2 1,5
• Västergötland 1 0,2
• Dalarna 1 1,0

Totalt 6,0 +3,9

En rimligt ansats kan ändå vara att utgå ifrån dagens UC struktur och de 
personella och ekonomiska resurser som finns inom respektive ”UC region 
idag”. Nyanställningsbehovet skulle då ligga mellan 2,5 och 4 tjänster till en 
kostnad på mellan 1,3 och 2,1 mSEK.



Oklart

• Framtida SDF ska: 
• vart och ett ha möjlighet till en anställd resurs (minst 0,8 tjänst/SDF, 

då det är viktigt att ha en person som kan ha det som sin 
huvudsysselsättning. (Den största investeringen.)

• Oklart: 
• RF beslut om bidrag/stöd till Förbunden.

• Antal SDF i den nya organisationen



Finansieringsmöjligheter?

•Omfördelning av befintliga medel:
• Ekonomiskt stöd (SDF, UC verksamhet)
• Personella resurser på SFIF:s kansli

• Externt projektstöd:
• RF
• Nnn
• Central kompetens (SFIF) för att söka bidrag lokalt. Regler o lobbing. 

(Förslag Gbg)

•Nya inkomstkällor:
• Sponsorer
• Nnn







Indelning

Utifrån förutsättningarna i 
inriktningsbeslutet fick grupperna 
diskutera indelning och:

- ta fram ett förslag

- samt titta på vilka utmaningar de 
ser 











Avslutande
diskussioner

• Uppdraget för SDF – måste först sättas tydligt, därefter
organisering. Detta för att kunna genomföra uppdraget på
bästa sätt

• Utmaning att föreslå indelning i hela landet – känner mest
till det område där man själv verkar. 

• Identiteten – vad händer med den? Hur påverkas den av 
eventuella sammanslagningar?

• Viktigt att fråga föreningarna vad de tycker. 

• Det ideella engagemanget – hur behålla det om SDF 
minskar? Hur påverkar en eventuell anställd det ideella
engagemanget?

• Lokal närhet viktig för utveckling av föreningarna. 

• Finansieringen är en nyckelfråga – svår nöt att knäcka, inte
minst i detta läge då stöden till SF är under förändring och
osäkerheten är stor. 


