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Hjälp att göra skillnad!

Med Svensk Friidrotts målbild – Fler och bättre - i blickfånget kan vi tillsammans i hela  
friidrottssverige göra skillnad. Du och din förening är viktiga för att vi ska lyckas. Vi behöver 
så många som möjligt, helst alla, som drar åt samma håll. Det innebär inte att alla måste göra 
exakt lika. Det innebär att alla, från förening via distrikt till förbund, utifrån sina förutsättningar 
omsätter den gemensamma grunden till egna verksamhets- och handlingsplaner. Det innebär 
att alla har chansen att vara unika inom ramen för det gemensamma. Ingen kan göra allt, men 
alla kan göra något! Tillsammans kan vi göra skillnad. 

Materialet du har i din hand hoppas vi kan inspirera och hjälpa dig och din förening att arbeta 
fram en egen plan för en kommande tvåårsperiod med utgångspunkt i den gemensamma 
inriktningen. Se det som en gemensam resa där vi tillsammans ska stärka och utveckla framtida 
Svensk Friidrott! Föreningen använder de delar i arbetshäftet som känns mest relevanta utifrån 
sina förutsättningar och behov. Häftet kan användas vid flera tillfällen under de kommande 
åren, där föreningen plockar godbitar och inspireras till utveckling. Friidrottsförbundet och 
SISU Idrottsutbildarna finns tillgängliga för att hjälpa er i detta arbete. 

S v e n S k  F r I I d r ot t                       F l e r  o c h  b ä t t r e !

Vilka är vi? Varför finns vi till? Vilka finns vi till för? Ja, detta är några av frågorna som 
diskuterades då Svensk Friidrott arbetade med att ta fram en ny verksamhetsinriktning  
för perioden 2014-2020. 

Verksamhetsinriktningen SVENSK FRIIDROTT - FLER OCH BÄTTRE samlar det som är 
gemensamt för Svensk Friidrott, det vill säga landets alla friidrottsföreningar tillsammans 
med Svenska Friidrottsförbundet och dess distrikt. Den nya verksamhetsinriktningen 
används även i Svensk Friidrotts varumärkesplattform. 

Lycka till  
– nu kör vi!
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Svensk Friidrott - fler och bättre 

Verksamhetsinriktning 2014-2020 

 
 
Vilka är vi? Varför finns vi till? Och vilka finns vi till för? Ja, detta är några av frågorna som 

diskuterades då Svensk Friidrott arbetade med att ta fram en ny verksamhetsinriktning för 

perioden 2014-2020. Verksamhetsinriktningen SVENSK FRIIDROTT - FLER OCH BÄTTRE samlar det som 

är gemensamt för Svensk Friidrott, det vill säga landets alla friidrottsföreningar tillsammans med 

Svenska Friidrottsförbundet och dess distrikt. Den nya verksamhets-inriktningen används även i 

Svensk Friidrotts varumärkesplattform. 

 
Arbetsprocess, idémöten och förankring 

Arbetet med att ta fram en ny verksamhetsinriktning startade under hösten 2012 då styrelse och 

personal på Svenska Friidrottsförbundet gjorde flera SWOT-analyser och omvärldsarbeten. Dessa 

följdes sedan upp med idémöten där frågor om framtida idé, kärnvärden, vision och strategi 

diskuterades under våren 2013. Till idémötena inbjöds ett tvärsnitt från friidrotts-sverige under 

sammanlagt fyra träffar; en med styrelse och medarbetare i januari, en under XL-galan i februari 

och två i samband med inomhus-EM i mars. Till de senare träffarna inbjöds representanter för små 

och stora föreningar, elit, tränare, barn & ungdom, Riksidrottsgymnasium (RIG) & Nationell 

idrottsutbildning på gymnasienivå (NIU), bredd, aktiva, arrangörer, media och sponsorer. Syftet 

med idémötena var att samla in material till en av styrelsen utsedd redaktionskommitté vars 

uppdrag var att bearbeta inkomna svar och synpunkter. Delresultatet från ovan nämnda samtal, 

arbeten och analyser presenterades under förbundsårsmötet i Borås 2013. Därefter skickade 

styrelsen en version av verksamhetsinriktningen på remiss till distrikt och föreningar. Svaren från 

distrikt och föreningar bearbetades av redaktionskommittén och av styrelsen där det slutliga 

förslaget fastställdes. Det är resultatet av detta arbete som presenteras i texten som följer. Under 

ordförandekonferensen i november 2013 

förankrades verksamhetsinriktningen 

vilket lett fram till förslaget till 

Förbundsårsmötet. 

 
Svensk Friidrott - utveckling och 

utmaning hela livet 
Under arbetet med den nya verksamhets-

inriktningen har även ett embryo till en  

modell för Svensk Friidrott sett ljuset. 

Modellen syftar till att beskriva hur 

friidrotten kan vara en del av människors 

vardag - hela livet. Den beskriver hur 

Svensk Friidrott erbjuder något för alla, 

oavsett ålder och ambitionsnivå.  

 
Grovt sett beskriver modellen en 

uppdelning av friidrott för barn, ungdomar 

och vuxna. Friidrott för ungdomar 



Arbeta fram föreningens verksamhetsplan
 • Se till att föreningen bestämmer sig för vilka som ska medverka i processen och hur  
  arbetet ska läggas upp. Det kan till exempel vara bra att hela eller delar av styrelsen  
  medverkar tillsammans med personer från olika delar av föreningen (ledare, verksam- 
  hetsansvariga, aktiva och föräldrar för att nämna några). Kontakta gärna SISU Idrotts- 
  utbildarna för att få hjälp och stöd i processen.

 • Se till att alla som ska medverka har tillgång till detta arbetshäfte, föreningens senaste 
  verksamhetsplan, verksamhetsberättelse och stadgar.

 • Det finns självklart inget krav på att man måste följa underlaget från A till Ö. Istället 
  handlar det om att samtala och arbeta er igenom de punkter och frågor i underlaget  
  som är viktiga för föreningen. 

 • Var noga med att alla som vill, får komma till tals och att ni utser någon som skriver 
  ned vad ni kommer fram till.

 • Tänk på att er förening är en del av Svensk Friidrott som helhet och att ert arbete bidrar
  till denna helhet.

 • Er förening är självständig och unik och det ni gör, gör ni för att ni vill.

 • Se det som en resa och se till att ha kul på vägen!

Låt kreativiteten och energin flöda – dags att gå från ord till handling!
SISU Idrottsutbildarna är idrottens egna studieförbund och har i uppdrag att stimulera till 
lärande och utveckling genom utbildning och bildning. SISU Idrottsutbildarna har 21 
distrikt och finns nära där din förening verkar. 

SISU Idrottsutbildarna kan bland annat hjälpa din förening med att…

… inspirera och vara ett bollplank vid strategi- och verksamhetsutveckling
… vara en pedagogisk resurs och ge möjlighet till olika lärandeformer
… bistå med utbildning och föreläsningar
… stöd vid framtagning av rekryterings- och utbildningsplaner
… skapa tillgång till studiematerial och visst utbildningsstöd.

Som förening kan ni med fördel genomföra ert utvecklingsarbete på hemmaplan i sam-
verkan med SISU Idrottsutbildarna och då i form av en lärgrupp. 

Vad är då en lärgrupp? En lärgrupp har i fokus att lära av och med varandra. En lärgrupp 
ska ha minst tre deltagare och en lärgruppsledare samt måste sträcka sig över minst en 
utbildningstimme á 45 minuter. Att gå igenom ett område kan ta allt ifrån en utbildnings-
timme till ett par utbildningstimmar. 

Samtal och diskussioner är i fokus i en lärgrupp. Det är viktigt att alla deltagare i lärgruppen 
känner sig delaktiga. Det handlar om att ge alla möjlighet att både prata och lyssna aktivt på  
vad andra har att säga. Att variera arbetsformen är ett bra sätt att stimulera kommunikationen.  
En lämplig gruppstorlek är 6-9 personer. Då är förutsättningarna mycket goda för menings- 
utbyte, gemenskap och delaktighet. 

S v e n S k  F r I I d r ot t                       F l e r  o c h  b ä t t r e !
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Arbetet med Svensk Friidrotts nya
verksamhetsinriktning 
Arbetet med att ta fram en ny verksamhetsinriktning startade under hösten 2012 då SWOT-
analyser och omvärldsarbeten genomfördes av Svensk Friidrotts styrelse samt kanslipersonal. 
Dessa följdes sedan upp med idémöten där frågor om framtida idé, kärnvärden, vision och 
strategi diskuterades under våren 2013 och där utvalda personer bjöds in från friidrottssverige. 
Allt för att skapa delaktighet på vägen. Ett delresultat presenterades under förbundsårsmötet i 
Borås 2013. Utifrån inkomna synpunkter och medskick togs det slutliga förslaget, fastställdes 
och beslutades på förbundsmötet i Umeå i mars 2014. 

Bilden nedan beskriver strukturen för den nya verksamhetsinriktningen med tillhörande planerings-
process. Allt för att göra det tydlig och se till att så många som möjligt blir fortsatt involverade 
i detta viktiga arbete. 

S v e n S k  F r I I d r ot t                       F l e r  o c h  b ä t t r e !
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Fler och bättre
Föreningar - Ledare - Friidrottare
Arrangemang - Anläggningar

Verksamhetsidé, värdegrund
och vision

Mål och aktiviteter

Inriktning
Förankras med enkät

8 år

Strategisk plan
Förankras på höstmötena

4 år

Därför finns vi
Detta står vi för

Hit siktar vi

Fokus-/målområden
Övergripande mål

Strategi

Verksamhetsområden

Mål
Aktiviteter

Verksamhetsplan
SFIF-SDF-IF

Kansliet omsätter 
den strategiska planen
i VP för kommande år

(SFIF).

Höstmötena omsätter
den strategiska planen
i VP för kommande år

(SDF-IF).

2 år

Planeringsprocessen Mål- och strategiarbetet Förklaring

Barn och ungdom Elit och topprestation       Livsstil och hälsa Föreningsutveckling
och utbildning

Kommunikation
och marknad

Tävling och
arrangemang



Vilka tankar väcker denna bild och process?

    

    

    

    

Hur skulle er förening kunna nyttja denna modell i ert utvecklingsarbete?

    

    

    

    

    

S v e n S k  F r I I d r ot t                       F l e r  o c h  b ä t t r e !
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Inriktning, strategisk plan och verksamhetsplan. 

Vår inriktning beskriver varför vi finns till, vad vi står för och vad vi siktar mot. Detta beskrivs
i verksamhetsidén, värdegrunden och visionen. En inriktning har oftast en lång livslängd och 
bör ses över vart åttonde år.

Vår strategiska plan beskriver ett antal viktiga områden, dess övergripande mål och tilhörande 
strategier. Strategierna bildar ett mönster av beslut och handlingar i nutid som tydliggör väg-
valen för att närma sig visionen som beskrivs i inriktningen. En strategisk plan har en livslängd 
upp till sex år och bör ses över vart fjärde år.

Verksamhetsplanerna beskriver ett antal verksamhetsområden med tillhörande mål och aktiviteter.
Verksamhetsplanerna byggs med den strategiska planen som bas och pekar ut vad som ska göras 
på kort sikt. En verksamhetsplan har en livslängd på två år och följs upp varje år.

Svensk Friidrotts verksamhetsinriktning kan du ta del av i sin helhet, genom att använda 
följande länk: http://www.friidrott.se/forbundsinfo/verksinrikt/aktuell.aspx



S v e n S k  F r I I d r ot t                       F l e r  o c h  b ä t t r e !
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VI ERBJUDER DIG ORIGINALET OCH RÖRELSEN 
- FÖR ATT VI ÄLSKAR FRIIDROTT. 
Vi  Vi är Svensk Friidrott det vill säga föreningar och förbund som tillsammans 
organiserar friidrott på och utanför arenan.

Dig  Du är vår målgrupp. Det är du som är friidrotten. Friidrotten har något för alla 
som vill utveckla och mäta sin förmåga. 

Originalet  Friidrott är idrotternas idrott, basidrotten. Att springa, hoppa och kasta 
utgör grunden i många andra idrotter. Friidrotten har också en lång tradition och historia 
som huvudidrotten i de Olympiska spelen. Kort sagt - vi erbjuder originalet! 

rörelSen  Vi erbjuder inte bara fysisk rörelse utan också själva (folk)rörelsen Svensk 
Friidrott med all den kamratskap som våra föreningar, ledare och friidrottare står för. 
Rörelsen ger energi. Friidrotten är en av de största idrotterna i Sverige.

FrIIdrott  Det är därför vi håller på. Friidrottens egenvärde är överordnat allt annat.
Genom att vi är så många som älskar friidrott bidrar också vårt engagemang till samhällets 
utveckling, till demokrati och folkhälsa. Friidrott är en attraktiv och framgångsrik arena-
friidrott, en bred träningsidrott samt en stark löparkultur.

1.	Vilka	styrkor	finns	i	denna	verksamhetsidé?

   

   

   

   

Verksamhetsidé
Verksamhetsidén ska beskriva uppdraget eller erbjudandet, för eller till vem man gör det 
och varför. En verksamhetsidé beskriver varför man finns till och svarar på frågorna:

 • Vem riktar sig vår verksamhet till?

 • Vad ska vi erbjuda eller verka för?

 • Varför ska vi göra detta?

Första steget handlar om att bearbeta verksamhetsidén, som ser ut och låter så här: 



S v e n S k  F r I I d r ot t                       F l e r  o c h  b ä t t r e !
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2.	 Vilka	möjligheter	skapar	denna	verksamhetsidé?

   

   

   

   

3.	 Verksamhetsidén	i	rutan	ovan	gäller	för	Svensk	Friidrott	som	helhet.	Hur	ser	er	förenings	 
	 verksamhetsidé	ut?	(Om	föreningen	i	dagsläget	inte	har	någon	verksamhetsidé,	fortsätt	 
	 direkt	till	fråga	6):

    

    

    

   

4.	Vilka	är	styrkorna	med	föreningens	nuvarande	verksamhetsidé?

   

   

   

   

5.	Ange	i	vilken	grad	din	förenings	verksamhetsidé	rimmar	med	Svensk	Friidrotts	
	 gemensamma	verksamhetsidé	(kryssa	i	nedan).

 q Helt och hållet  q Till stor del

 q Till viss del  q Inte alls



S v e n S k  F r I I d r ot t                       F l e r  o c h  b ä t t r e !
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Vilka reflektioner och tankar väcks hos dig?
 

6.	Om	er	förening	mot	bakgrund	av	det	ovanstående	skulle	skriva	en	ny,	skriva	om,	utveckla 
	 eller	förbättra	er	verksamhetsidé	–	hur	skulle	den	då	se	ut?”

    

    

    

   

7.	 Titta	i	föreningens	stadgar.	Vad	står	det	i	ändamålsparagrafen?

    

    

   

   

8.	Finns	det	anledning	att	ändra	hur	föreningens	ändamål	(=	vad	föreningen	erbjuder	och	 
	 för	vem)	beskrivs?	Vad	behöver	ni	i	så	fall	göra?”

    

    

   

   



SVENSK FRIIDROTT ÄR…
...FÖr ALLA. Vi vill inkludera alla och arbetar för jämställdhet och jämlikhet på alla 
nivåer. Friidrott är för alla som vill se och utveckla sin förmåga. 

...tILLSAMMANS. Du är aldrig ensam. Det är vår passion, friidrotten, som för 
oss tillsammans - för svensk friidrotts bästa. Vi tror att friidrottens gemenskap är viktig
oavsett gren eller ambitionsnivå. Oavsett om du är aktiv, tränare eller ledare skall du 
bli sedd som en viktig individ i kollektivet. Vår styrka är att vi ser till individen, dess 
ambitioner och utvecklingspotential. Därför är det är viktigt att friidrott byggs på 
respekt, lust och glädje för att stimulera utveckling utifrån individuella förutsättningar.

...rÄttVIS oCH ÄrLIG. Friidrotten är rättvis och ärlig mot dig själv. Du kan exakt 
mäta din förmåga mot dig själv eller mot andra, du kan sätta världsrekord varje dag. 
Den är också rättvis och ärlig mot andra. Fair play gäller såväl på som vid sidan av 
arenan. Vi tar definitivt avstånd från, och arbetar aktivt mot, droger, doping och andra 
metoder som ger otillåtna eller oetiska fördelar.

...EN UtMANING. Friidrott erbjuder utmaningar hela livet; varje dag om du så vill. 
Det är bara du själv som sätter gränserna. Friidrott är idrotten för dig som vill utvecklas 
och älskar utmaningar.

1. Vilka är styrkorna i denna värdegrund?

   

   

   

   

S v e n S k  F r I I d r ot t                       F l e r  o c h  b ä t t r e !

Värdegrund
Värdegrunden beskriver Svensk Friidrotts förhållningssätt, rättesnören eller ledstänger. 
Ett förhållningssätt till sin roll men även hur man ska förhålla sig till varandra inom 
organisationen. Kort sagt beskriver värdegrunden det som organisationen är och står för. 
Svensk Friidrott har valt att i sin värdegrund lyfta fram ett antal nyckelord och beskriva dessa 
enligt nedan. 
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2. Vilka möjligheter skapar denna värdegrund?

    

    

   

3.	Hur	ser	föreningens	värdegrund	ut	idag,	om	ni	har	någon?	Skriv	ned	den	nedan.

    

    

   

4. Ange i vilken grad föreningens värdegrund rimmar med Svensk Friidrotts gemensamma 
	 värdegrund	(kryssa	i	nedan).

 q Helt och hållet  q Till stor del

 q Till viss del  q Inte alls

Vilka reflektioner och tankar väcker detta?

5.	 Finns	det	behov	att	utveckla	och	komplettera	föreningens	värdegrund	utifrån	ovan?		   
	 Med	vad	i	så	fall?	

    

    

    

   

6.	Om	föreningen	inte	har	någon	värdegrund	idag,	vad	är	viktigt	att	få	med?

    

    

    

   

S v e n S k  F r I I d r ot t                       F l e r  o c h  b ä t t r e !
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7. Hur ska det märkas att alla medlemmar känner till föreningens värdegrund och försöker   
	 leva	upp	till	de	fina	orden?	Prioritera	och	skriv	ned	fem	saker	föreningen	bör	ta	med	sig	 
	 och	tänka	på!

    

    

    

   

Att synliggöra och hålla föreningens värdegrund levande ute i verksamheten, hos alla 
medlemmar, är viktigt men kan vara en utmaning. 

Värdegrunden anger ramarna för hur föreningens medlemmar bemöter och samspelar 
med varandra.  

Vision
Visionen målar upp Svensk Friidrott önskvärda tillstånd. Visionen är något som man strävar 
efter, drömmer om eller vill åstadkomma på lång sikt. En vision är snarare ett tillstånd än en 
konkret händelsebeskrivning. En bra vision är lätt att förmedla, den utmanar till handling 
samt ger rörelsen lust och engagemang.

Svensk Friidrotts vision:

DIN IDROTT - FÖR LIVET
Din idrott  Tänk om alla fick uppleva friidrott och glädjen i rörelsen. De som prövar 
får ofta en följeslagare för livet. En passion. Vi kallar det friidrott.

För livet  Friidrott kan du hålla på med hela livet, både som ledare, tränare, funktionär
och aktiv. Vi vill vara det självklara valet för alla som tror på ett livslångt idrottande. 
Vi vill vara ett attraktivt alternativ för alla som vill må bra och idrotta för att det är 
så himla roligt. Vi vill också vara en skola för livet utanför arenan och löpspåret, där 
unga får med sig friidrottens sunda livsstil, värderingar och erfarenheter för framtida 
utmaningar i vuxenlivet. 

Vissa av oss springer, hoppar och kastar som om det vore för livet. Att leva sin passion
innebär för många just det. Vi vill skapa förutsättningar för alla som vill leva sina 
drömmar och utmana sina gränser för vad de trodde var möjligt.

S v e n S k  F r I I d r ot t                       F l e r  o c h  b ä t t r e !
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1.	Vilka	styrkor	finns	i	denna	vision?

    

    

    

   

2. Vilka möjligheter skapar denna vision?

    

    

    

   

3.	Din	förening	kanske	redan	har	en	egen	vision	som	ni	vill	behålla	eller	revidera.	
 Kanske har ni ingen. Hur bör föreningens framtida vision se ut?

    

    

    

   

Det finns ett antal stöd  
som kan hjälpa dig och 
din förening i ert mål-  
och strategiarbete,  
utöver detta häfte som  
du nu håller i din hand. 
Det gäller bland annat: 

•	 Framtidens  
Idrottsförening 

•	 Idrottens föreningslära

•	 Målstegen från  
SISU Idrottsutbildarna

S v e n S k  F r I I d r ot t                       F l e r  o c h  b ä t t r e !
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Kommunikation
För att vara tydlig i föreningens kommunikation med befintliga och potentiella medlemmar 
samt olika samarbetspartner så som kommuner, andra idrottsföreningar, sponsorer m fl är det 
viktigt att veta vad föreningen står för, vilka ni är till för och det unika utbud föreningen har att 
erbjuda. Din förenings arbete med framtida verksamhetsinriktning hjälper er en bra bit på vägen. 

Utifrån era samtal, finns det något föreningen bör stärka och utveckla i kommunikationen med 
befintliga medlemmar? 

1. Vad är unikt med just er förening? 

   

   

   

   

2. Vad är viktigt att lyfta fram i presentationen av er förening?

   

   

   

   

3.	 På	vilka	sätt	kommunicerar	föreningen	idag	med	sina	medlemmar?

   

   

   

   

Läs mer om och använd gärna Svensk Friidrotts framtagna varumärkesplattform.
Du hittar den på http://www.friidrott.se/forbundsinfo/varumarke/intro.aspx

S v e n S k  F r I I d r ot t                       F l e r  o c h  b ä t t r e !
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4.	Utifrån	era	samtal,	finns	det	något	föreningen	bör	stärka	och	utveckla	i	kommunikationen
	 med	befintliga	medlemmar?

   

   

   

   

5. Vilka andra parter/intressenter kommunicerar föreningen med idag? 

   

   

   

   

6.	 På	vilka	sätt	kommunicerar	ni	med	dessa	parter?

   

   

   

   

7.	 Utifrån	ovanstående	samtal,	är	det	något	föreningen	behöver	stärka	och/eller utveckla 
 i kommunikationen med externa parter?

   

   

   

   

S v e n S k  F r I I d r ot t                       F l e r  o c h  b ä t t r e !
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Strategiska områden med tillhörande
mål till 2020
Svensk Friidrott har fem strategiska områden med tillhörande mål för denna period. Det är tuffa
mål och det är mål som ingen enskild förening kan eller förväntas uppnå. Utgångspunkten är 
att, ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Tillsammans i Svensk Friidrott når vi målen!

Svensk Friidrotts fem strategiska områden:

 1. Fler och bättre föreningar

 2. Fler och bättre ledare/tränare

 3. Fler och bättre friidrottare

 4. Fler och bättre anläggningar

 5. Fler och bättre arrangemang

Bättre förening
Friidrott bedrivs i ideella föreningar. Föreningen utgör den infrastruktur som i princip allt
hänger på. Attraktiva och livskraftiga föreningar är en förutsättning för mycket av det som
beskrivs i denna strategiska plan. Föreningen som form har många år på nacken och utmanas
allt oftare av andra organisationsformer. Friidrottsföreningarna måste vara konkurrens- 
kraftiga, ha en tydlig ledning och attrahera resurser för att vara fortsatt attraktiva. 

Det finns många olika pusselbitar som bidrar till att en förening fungerar mer eller mindre 
bra. Det kan vara allt ifrån hur förankrad och implementerad föreningens verksamhetsidé, 
värdegrund och vision är, till hur föreningens arbete med medlems- och ledarrekrytering och
verksamhetsutveckling sker samt de ekonomiska resurserna. Dock finns det inget viktigare än 
det personliga engagemanget i en ideell organisation. Det är de ideella krafterna som skapar 
en bärande organisation och verksamhet. 

1.	Skatta	föreningens	välmående:

 q	q	q	q	q	q	q	q	q	q   
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  1 0

 Skatta ert välmående mellan 1 till 10, där 1 är som lägst och 10 som högst. 

2.	Vilka	är	de	fem	viktigaste	faktorerna/måtten	som	visar	att	föreningen	mår	bra?

   

   

   

   

   

S v e n S k  F r I I d r ot t                       F l e r  o c h  b ä t t r e !
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3.	Vad	gör	föreningen	inom	ovanstående	fem	strategiska	områden	idag	och	vad	skulle	ni	kunna	 
 utveckla och stärka?

FAKTOR (1-5) GöRS IDAG? KAN UTVECKLAS/STÄRKAS?

1.

2.

3.

4.

5.

”Kvalitet på en produkt/tjänst är dess förmåga att leva upp till, och helst överträffa, 
kundernas behov eller förväntningar” B. Bergman och B. Klefsjö

I friidrottsföreningens fall är produkten/tjänsten att medlemmarna får möjlighet att träna 
och utvecklas i friidrott.

Utgå ifrån att beskriva rätt kvalitet utifrån er förenings förutsättningar och behov istället 
för att enbart prata om hög kvalitet.

Det är viktigt att varje organisation hittar en definition av kvalitet utifrån:

• egna referenser
• förväntningar
• kultur
• och allra främst medlemmarna.

S v e n S k  F r I I d r ot t                       F l e r  o c h  b ä t t r e !
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S v e n S k  F r I I d r ot t                       F l e r  o c h  b ä t t r e !

4.	Hur	definierar,	eller	skulle	föreningen	vilja	definiera,	kvalitet	i	er	verksamhet?

   

   

   

   

5.	Hur	säkerställer	ni	kvaliteten	på	den	verksamhet	som	bedrivs?

   

   

   

   

Svensk Friidrott vill bistå till utveckling och utmaning hela livet, med utgångspunkt  
från nedanstående modell. 

1 8
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	 7.	 Utifrån	ovanstående	översikt	finns	det	kanske	verksamhetsformer	som	föreningen	skulle	 
	 	 vilja	utveckla?	I	så	fall:	Vilken/vilka?	och	Varför?

MÅLGRUPP/OMRÅDE VARFöR? VAD?

8.	Hur	skulle	föreningen	kunna	bli	än	bättre	genom	att	utveckla	ovanstående	verksamhet för 
	 (nya)	målgrupper?

   

   

   

   

S v e n S k  F r I I d r ot t                       F l e r  o c h  b ä t t r e !

6.	Vilka	av	verksamhetsområdena	i	figuren	ovan	erbjuder	föreningen	idag?

Beskriv föreningens utbud av verksamhetsformer i rutorna nedan, där en svart ruta betyder ’inte alls’, 
en röd ’i liten utsträckning’, en gul ’i viss utsträckning’ och en grön ruta ’i stor utsträckning’. På raden 
intill rutan skriver ni åldersintervall för de olika verksamhetsformerna.

a) Aktiv start q	 

b) Lekande friidrott q	 

c) Lärande friidrott q	 

d) Träna för att träna q	 

e) Träna för att tävla q	 

f) Träna för att vinna q	 

g) Tävlingsmotion q	 

h) Friidrott hela livet  q	 

(friidrott som motion och för ökad hälsa,  
exempelvis löpning)
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9.	Utifrån	ovanstående	tabell	och	resonemang	kring	kvalitet,	välj	ut	ett	eller	två	områden
 /uppgifter att jobba vidare med i förening.

   

   

10. Hur kan föreningen till att alla medlemmar känner att de har möjlighet att vara   
 involverade i föreningen och i arbetet med att utveckla verksamheten?

   

   

   

   

S v e n S k  F r I I d r ot t                       F l e r  o c h  b ä t t r e !

MåNGFALD
Att ta tillvara och nyttja varandras olikheter skapar ett bredare perspektiv och ger möjlighet 
till utveckling. När vi pratar om mångfald pratar vi både om yttre och inre mångfald. 

Yttre mångfald innefattar den lilla del av en person som kan urskiljas genom att titta på 
denne så som hudfärg, ålder, namn, symboler och utseende. Den inre mångfalden är 
ett bredare och djupare perspektiv som inte kan urskiljas med blotta ögat. Istället får 
du fram den inre mångfalden genom att vara nyfiken och fråga personen ifråga om t ex 
erfarenheter, kompetens, trosuppfattning och värderingar. 

Om föreningen strukturerat arbetar med att lyfta fram mångfald som en naturlig del i verksam-
heten ger det upphov till att fler kommer känna sig delaktiga och involverade i föreningens 
arbete. Vilket i sin tur, med all sannolikhet, kommer att bidra till verksamhetsutveckling.  

2 0

11.	 Hur	nyttjar	ni	mångfalden	i	föreningen	idag	för	att skapa ett bredare perspektiv och 
  utveckla verksamheten?

   

   

   

   



S v e n S k  F r I I d r ot t                       F l e r  o c h  b ä t t r e !
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12.	 På	vilka	sätt	skulle	föreningen	kunna	utvecklas	för	att	nyttja	de	olikheter	som	finns	
  i föreningen för att utveckla verksamheten?

   

   

   

   

13.	 Hur	skulle	föreningen	kunna	rekrytera	nya	medlemmar	utifrån	ett	mångfaldsperspektiv?

   

   

   

   

Bättre förening, summering

14.	 Vilket	eller	vilka	mätbart/-a	mål	vill	föreningen	uppnå	till	år	2020	inom	 
  ramen för en bättre förening?

   

   

   

   

15.	 Vad	behöver	ni	göra	för	att	kunna	uppnå	detta/dessa	mål	år	2020?

   

   

   

   



S v e n S k  F r I I d r ot t                       F l e r  o c h  b ä t t r e !

Föräldrarna är en central part i arbetet med att utveckla verksamheten. Deras engagemang, 
förståelse för verksamheten och stöd till sina barn är viktig. Svensk Friidrott har tagit fram 
en föräldrautbildning på webben som kan ge ett gott stöd till föreningens dialog med 
föräldrarna. 

Du hittar den här: http://www.friidrott.se/foreningsutveckling/foraldrautb/intro.aspx
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Fler och bättre friidrottare
De aktiva i föreningen är hjärtat av verksamheten. Det är på grund av de aktiva som föreningen
finns till och verkar. Att skapa en delaktighet och involvering av de aktiva gör att verksamheten 
med större sannolikhet utvecklas och tillfredsställer de aktivas behov. 

Svensk Friidrott vill ge alla möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och behov.
Vi vill skapa en genomtänkt modell, enligt den beskrivna på sid 18, för att rekrytera och behålla 
alla friidrottare. Vår modell ska ha en tydlig röd tråd för att alla friidrottare få samma möjlig-
heter att nå sin fulla potential som friidrottare utifrån deras egna förutsättningar och önskemål. 
Vi skapa en stimulerande och utvecklade miljö för alla, ung som gammal och motionär som 
elitsatsande.   

Vi tror på att behålla så många som möjligt, så länge som möjligt.

För att kunna hitta vägar och göra förflyttningar till ett önskat läge är det viktigt att ta 
reda på vart föreningen befinner sig och står idag. 

Nuläge: Hur många aktiva har föreningen idag?  _________ 

Utifrån ert arbete med målgrupper på sid 19, vilken/vilka målgrupper finns främst 
representerade i föreningen? 

1.	Hur	tar	ni	i	föreningen	reda	på	vilken	verksamhet	era	aktiva	efterfrågar?	

   

   

   

   

2.		Finns	det	något	föreningen	bör	utveckla/göra	för	att	ta	reda	på	vad	de	aktiva	vill	ha?		
	 Vad	i	så	fall?

   

   

   

   

S v e n S k  F r I I d r ot t                       F l e r  o c h  b ä t t r e !
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3.	Hur	ger	föreningen	de	aktiva	möjlighet	att	påverka	sin	egen	träning?

   

   

   

För att stimulera, inspirera och utveckla 
befintliga aktiva samt rekrytera nya till 
friidrott finns ett antal material som stöd. 

S v e n S k  F r I I d r ot t                       F l e r  o c h  b ä t t r e !
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Fler och bättre friidrottare, summering

4.	Vilket	eller	vilka	mätbart/-a	mål	vill	föreningen	uppnå	till	år	2020	inom	ramen	för	 
	 fler	och	bättre	friidrottare?

   

   

   

5.	 Vad	behöver	föreningen	göra	för	att	kunna	uppnå	detta/dessa	mål	år	2020?

   

   

   

SVENSK FRI IDROTT | INSTRUKTIONS-DVD NR 7:3

SVENSK FRI IDROTT | INSTRUKTIONS-DVD NR 7:3

Produktion: Peter Wikström,Hammarby IF Friidrott/08Fritillsammans med SH-films Stockholm(Stefan Henriksson).
Finansierad med hjälp av Idrottslyftet
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För att underlätta rekryteringen av nya ledare och tränare finns det behov av att skapa 
en struktur kring själva rekryteringsprocessen. Det är viktigt att utgå ifrån följande frågor:

• Vilken typ av ledare och tränare har föreningen behov av att rekrytera?
• I vilka sammanhang/målgrupper bör dessa ledare och tränare sökas?
• På vilka sätt bör vi rekrytera?
• Hur presenteras föreningens unika utbud och hur definieras ledaruppdraget?
• När bör vi påbörja rekryteringsprocessen?
• Hur introducerar vi våra nya ledare och tränare?

S v e n S k  F r I I d r ot t                       F l e r  o c h  b ä t t r e !

1. Hur rekryterar föreningen ledare och tränare idag?

A K T I V I T E T S L E D A R E   O R G A N I S AT I O N S L E D A R E

    

    

    

    

Fler och bättre ledare och tränare
Utan ledare och tränare är det svårt att bedriva verksamhet under organiserade former. Utan 
ledare finns heller inga föreningar. Inga funktionärer ser till att vi genomför arrangemang. 
Inga organisationsledare ser till att föreningarnas styrelsearbete och kanslier fungerar. Inga 
tränare som kan utveckla och sprida vår mångfacetterade idrott till alla de barn, ungdomar 
och vuxna som vill friidrotta. Detta visar på vikten av att på ett strukturerat sätt arbeta med 
både rekryterings- och utbildningsfrågorna för ledare och tränare. 

I nordiska studier av engagemang inom idrotten kan vi se att det är lättare att hitta dem som 
vill leda den idrottsliga verksamheten än att hitta de ideella krafter som genom exempelvis 
styrelsearbete vill sätta ramar och villkor för idrottsverksamheten. Det är ungefär lika många 
som vill engagera sig inom idrotten idag jämfört med tidigare år. Däremot sker det ganska stora 
förändringar i hur engagemanget kanaliseras. Det är svårare att hitta personer som vill engagera 
sig i mer traditionella uppgifter samt att ungdomar t ex söker ett sammanhang med stark knytning 
till deras identitet. Kan vi möta dessa utmaningar och ta vara på de möjligheter som detta ger 
kommer vi långt.  

Föreningens nuläge 

Idag har vi _________________ ledare och tränare

varav _____________________ aktivitetsledare/tränare

och _____________________ organisationsledare
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2. I vilka sammanhang rekryteras ledarna idag?

   

   

   

   

3.	 Från	vilka	målgrupper	kommer	föreningens	ledare?

4. Vad behöver föreningen utveckla och stärka i sitt ledarrekryteringsarbete?

   

   

   

   

5.	Om	föreningen	skulle	prioritera	en	uppgift	att	jobba	vidare	med,	vad skulle det vara?

   

   

   

   

S v e n S k  F r I I d r ot t                       F l e r  o c h  b ä t t r e !

q	Aktiva friidrottare

q	Föräldrar till aktiva

q	Före detta friidrottare

q	Företagare på orten

q	Andra föreningar på orten 

q	   

q	   

q	   
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6.	 På	vilket	sätt	inventerar	föreningen	ledarnas	och	tränarnas	kompetens	samt	deras 
	 önskemål	kring	kompetensutveckling?

   

   

   

   

7.	 Vilka	möjligheter	till	kompetensutveckling	för	ledare	och	tränare	finns	i	föreningen	idag?

   

   

   

   

8. Vad skulle föreningen kunna utveckla och stärka för att strukturera arbetet med kompetens-
	 påfyllnad	hos	era	ledare	och	tränare?	

   

   

   

   

S v e n S k  F r I I d r ot t                       F l e r  o c h  b ä t t r e !

Det är viktigt att ge ledare och  
tränare uppskattning och möjlig- 
heter till kompetensutveckling.  
Dessa material är värdefulla  
verktyg när det gäller att  
inventera ledarbehov, beskriva  
och utvärdera ledaruppgifter,  
rekrytera ledare och vidare- 
utveckla ledare i sina roller.

Läs gärna mer på www.friidrott.se/
foreningsutveckling/intro.aspx
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Exempel 3: 

STYRKORT ARRANGEMANG – Tävlingsledare 

- (”Ungdomsspelen”) gällande 2013 

Övergripande strategi och aktivitetslista 

Syfte: Att arbeta för ett lyckat arrangemang vid ”Ungdomsspelen 2013”.

Mål: Full funktionärsbesättning med lämplig utbildning. Att grenarna genomförs 

enligt tidsprogram.  

Metod: Enligt framtagen aktivitetslista samt ansvariga personer. 

Ansvarig styrelseledamot: Elina håller kontakt med ansvarig styrelseledamot

som lämnar rapport till styrelsen.

tIdPUnkt UPPgIFt FörkLArIng
AnSvAr

Februari Information till 
medlemmar

Informera föreningen om arrang-

emang och funktionärsbehovet.
Elina (styrelse)

April Funktionärs-
uppsättning 
på ”ledande” 
roller

• Rekrytering av huvudfunktionärer

• Finns relevant utbildning/ 

   kompetens på viktiga platser?

Anna  
(tävlingsledare)

Juni kontroll av 
funktionärs-
besättning

• Klart med funktionärsanmälan

• Förstår alla sin uppgift på  

   tävlingen?

Anna  
(tävlingsledare)

Juli Ungdoms-
spelen

genomförande av tävling, kontroll 

av funktionärsarbetet
Anna  
(tävlingsledare)

Exempel 4: 

STYRKORT Tränare – Grupp P/F 9 - gällande 2013-2014 
Övergripande strategi och aktivitetslista 
Syfte: Att, som del av ett ledarteam, ansvara för verksamhet i föreningens P/F 9-grupp.
Mål: träning 1 gång i veckan + deltagande vid föreningens egen tävling
Metod: Enligt framtagen aktivitetslista och tillsammans med de andra ledarna organiseradei ett ledarteam. 
Ansvarig styrelseledamot: Ansvarig ledare håller kontakt med ansvarig styrelseledamot som lämnar rapport till styrelsen om verksamheten varannan månad.
MånAd  AktIvItEt      
September  Planering av verksamhet + rollfördelning enl. ledarteam   
Oktober  träningsuppstart   
november träningsverksamhet 1x/v + rapport till styrelse om verksamhet  
december  träningsverksamhet 1x/v – Ingen verksamhet på lov (dec/jan)
Januari  träningsverksamhet 1x/v + LOk-stöd in X januari
Februari träningsverksamhet 1x/v  
Mars  träningsverksamhet 1x/v    
April  träningsverksamhet 1x/v + Funktionärer till ungdomsspel  
Maj  träningsverksamhet 1x/v + Anmälan till friidrottsskola   
Juni Friidrottsskola  
Juli  träningsverksamhet 1x/v deltagande på ungdomsspelen + Säsongsavslutning 
Augusti Lov 

Styrkort
- stöd för föreningens 
organisation

Utbildning
& Utveckling 

i friidrottsföreningen

Handbok för utbildningsansvarig



Fler och bättre ledare och tränare, summering

9.	 Vilket	eller	vilka	mätbart/-a	mål	vill	föreningen	uppnå	till	år	2020	inom	ramen	 
	 för	fler	och	bättre	ledare	och	tränare?	

   

   

   

   

10.	 Vad	behöver	föreningen	göra	för	att	kunna	uppnå	detta/dessa	mål	år	2020?

   

   

   

   

Det finns flera olika stödmaterial 
och utbildningar för att stärka och 
utveckla era ledare och tränare. 

S v e n S k  F r I I d r ot t                       F l e r  o c h  b ä t t r e !
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Fler och bättre anläggningar
Sverige växer. Men tillväxten varierar kraftigt mellan de större städerna och landsbygden.
Sverige har 2013 kanske den snabbaste urbaniseringstakten i hela Europa. I statistik från 
Statistiska centralbyrån (SCB) förutspås en fortsatt urbanisering fram till år 2025. Det är 
framförallt storstadsregionerna som växer, med Stockholm, Göteborg och Malmö i spetsen. 
Landet i övrigt väntas stå still eller minska när det kommer till befolkningsunderlag. Fram  
till 2013 har de mindre tätorterna med 5 000-10 000 invånare haft den största utflyttningen. 
Samtidigt byter allt fler fotbollsplaner underlag från gräs till konstgräs vilket dels kraftigt  
begränsar möjligheterna för våra kastgrenar och dels skapar en mycket trängre och begränsande
träningsmiljö.

Att möta denna utveckling kräver olika strategier för stad och land. Det är troligt att urban-
iseringen leder till en förtätning av de större städerna samtidigt som de mindre tätorterna och 
landsbygden behöver hitta lösningar på utflyttningens effekter. Gemensamt är målet att skapa 
fler och bättre anläggningar för träning och tävling. Vi behöver tillsammans påverka stads-
planering att gröna ytor stimulerar till olika former av rörelse samt att vår verksamhet ges 
plats vid nybyggnationer.

Föreningens nuläge 

1.	Föreningen	har	tillgång	till	följande	anläggningar…

   

   

   

   

2.	 I	vilken	grad	är	de	anläggningar	föreningen	bedriver	träning	på	tillfredsställande	för	den	 
 verksamhet som bedrivs?

 q	q	q	q	q	q	q	q	q	q   
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  1 0

 Skattning mellan 1 till 10, där 1 är som lägst och 10 som högst. 

Kommentar till skattningen ovan.

   

   

   

   

S v e n S k  F r I I d r ot t                       F l e r  o c h  b ä t t r e !
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3.	 Vad	skulle	behöva	bli	bättre	och/eller	utvecklas	på	den/de	anläggningar	som	föreningen	 
	 har	tillgång	till?

   

   

   

4	 Vilka	möjligheter	finns	att	hitta	alternativa	träningsmiljöer	för	verksamheten?

   

   

   

Svensk Friidrott har sakkunniga personer som finns för att hjälpa dig och din förening i ert 
arbete med att utveckla och förbättra era träningsanläggningar. Kontaktuppgifter finns på 
Svensk Friidrotts hemsida: http://www.friidrott.se/kontakt/kommitteer/anlaggning.aspx

S v e n S k  F r I I d r ot t                       F l e r  o c h  b ä t t r e !
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Fler och bättre anläggningar, summering

5.	 Vilket	eller	vilka	mätbart/-a	mål	vill	föreningen	uppnå	till	år	2020	inom	ramen	 
	 för	fler	och	bättre	anläggningar?

   

   

   

6.	Vad	behöver	föreningen	göra	för	att	kunna	uppnå	detta/dessa	mål	år	2020?

   

   

   



Fler och bättre arrangemang
Arrangemangen är viktiga för Svensk Friidrott av flera skäl. Vi behöver tävlingstillfällen för 
våra friidrottare på olika nivåer. Vi behöver arrangemang som ger friidrotten publicitet och 
medialt fokus. Vi behöver motionsarrangemang för löpare som vårt bidrag till folkhälsan.  
Vi vill, med jämna mellanrum, bjuda in omvärlden till internationella mästerskap. 

Det är viktigt att bevaka vår rätt som den naturliga arrangören av långlopp när kommersiella
intressen vill konkurrera. Den övergripande strategin för att lyckas bygger på att genomföra 
bättre arrangemang än de som vill in på marknaden, samt lära oss att hantera de frågor som 
finns mellan den affärsdrivna verksamheten och det rent idrottsliga.

Vi är erkänt duktiga arrangörer med en bred och djup kompetens. Det är viktigt att behålla 
denna kompetens och fylla på med nya funktionärer och domare. Via våra SM-tävlingar ger  
vi nya arrangörer möjlighet att ta nästa steg i sin utveckling. Genom en öppen samverkan  
mellan arrangörer och förbund samt mellan arrangörer, kan denna kompetens utvecklas  
ytterligare. Ju mer vi sprider och delar med oss av kunskap och erfarenheter inom området 
desto högre kvalitet får vi på våra arrangemang. Centrala insatser för att ge arrangörer stöd 
och vägledning gör tröskeln lägre för nya arrangörer.

Det är också viktigt att ge våra barn, ungdomar, seniorer och veteraner möjlighet att tävla. 
Det arrangeras ett antal mycket fina tävlingar i landet som samlar många deltagare på barn- 
och ungdomssidan. Dessa tävlingar är viktiga att värna om. Men det måste samtidigt ges 
möjlighet att arrangera mindre tävlingar för fler tävlingstillfällen lokalt och regionalt. 
Här kan nya tävlingsformer arbetas fram och prövas för att även stimulera nya grupper 
att närma sig friidrotten.

1.	Vilka	tävlingsarrangemang	genomför	föreningen	under	ett	år?	

   

   

   

   

2.	 Utifrån	era	erfarenheter	och	uppföljningar	av	genomförda	arrangemang,	ser	ni	i	gruppen		 	
	 några	områden/uppgifter	som	föreningen	bör	utveckla	och	stärka?	I	så	fall	vilka?
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3.	Om	föreningen	skulle	prioritera	något	som	bör	utvecklas	och	stärkas	i	samband	med	 
	 genomförandet	av	era	arrangemang,	vad	skulle	det	kunna	vara?	Hur	skulle	ni	kunna	 
 stärka och utveckla detta? 

OMRÅDE/UPPGIFT VAD BöR UTVECKLAS
/STÄRKAS? HUR SKA DET GöRAS?

Eget arbete - Framtida föreningsarrangemang. 
Dags att vara kreativ och nyfiken på varandras idéer!

Om du skulle få möjlighet att arrangera en helt ny tävlingsform för att attrahera framtida aktiva.
Du har inga ramar eller riktlinjer att förhålla dig till, spåna på ett helt vitt papper. Se dig som 
en uppfinnare, du har ett första pris som hägrar för den som har de mest spännande idéerna 
för framtida tävlingsformer. Allt är möjligt! 

Delge varandra era idéer. Samtala och se vilka av dessa idéer ni skulle kunna använda och utveckla
till er förenings nya arrangemang. Summera och skriv ned gruppens idéer på nya arrangemang.
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Fler och bättre arrangemang, summering

4.	Vilket	eller	vilka	mätbart/-a	mål	vill	föreningen	uppnå	till	år	2020	inom	ramen	 
	 för	fler	och	bättre	arrangemang?	

   

   

   

   

5.	 Vad	behöver	föreningen	göra	för	att	kunna	uppnå	detta/dessa	mål	år	2020?

   

   

   

   

Det finns ett 
antal stöd- 
material och 
utbildnings- 
möjligheter  
för att  
utveckla  
och stärka  
sina arran-
gemang. 
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Planering av kommande verksamhetsår
På väg mot 2020 ska vi leva i nuet. I allt vi gör ska verksamhetsidé, värdegrund och vision smitta 
av sig, märkas och påverka det vi gör. För att både uppnå saker, vara framgångsrik på både kort 
och lång sikt, behövs mål, strategier och en konkret handlingsplan. Så, vad vill och behöver vi 
uppnå under den närmaste tvåårsperioden? Hur ska det gå till? Generellt kan man säga att det 
inte räcker med att göra som man alltid har gjort, vilket bygger på följande lilla ”historia”:

Om vi gör som vi alltid har gjort,
kommer vi att få det

 som vi alltid har haft det …

… gäller bara om allt är lika, 
vilket det inte är.

Kort sagt – den som vill utvecklas behöver i någon mening göra andra saker, på andra sätt 
än vad man tidigare har gjort. I nedanstående fyra steg får ni hjälp att strukturera och sortera 
de olika områden som behöver bearbetas.

Verksamhetsområden – vad ska vi fokusera på?
 • Av alla de verksamheter vi bedriver idag – vilka bidrar till att förverkliga  
  verksamhetsidén (dels den för hela förbundet, dels den för vår förening),  
  värdegrunden och visionen?

 • Finns det verksamhetsområden/verksamheter vi skulle vilja börja respektive  
  sluta med, i relation till idé, värdegrund och vision?

 • Varför ska och vill vi bedriva verksamhet inom de verksamhetsområden 
  vi tagit upp ovan?
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Mål – vad ska och vill vi uppnå?
Att formulera mål kan tyckas lätt, men är i själva verket en konst i sig. Utan att göra anspråk 
på att fullständigt behärska den konsten – här alla fall några exempel.

I linje med innehållet i verksamhetsinriktningen Svensk Friidrott – Fler och bättre vill vi nu 
att er förening skapar delmål och handlingsplaner för de kommande två åren. Sortera och  
prioritera vilka delmål som bör uppnås under den närmaste tvåårsperioden och vad ni ska 
göra för att nå dessa, som en första etapp mot era slutgiltiga mål till 2020. 

Exempel	på	målformuleringar	för	de	olika	områden:

 • År 2016 ska vi ha minst 100 nya medlemmar (Fler och bättre friidrottare).

 • År 2016 ska minst 90 procent av alla våra medlemmar och ledare/tränare 
  vara mycket nöjda med vår (sin) förening (Fler och bättre ledare och tränare 
  /Fler och bättre friidrottare).

 • Under verksamhetsperioden ska vi aktivt arbeta för att nå nya målgrupper 
  (Fler och bättre friidrottare).

 • Vi ska ha nöjda 1) deltagare, 2) funktionärer/domare och 3)publik på våra 
  arrangemang (Fler och bättre arrangemang).

 • Vi ska bedriva påverkansarbete för att fler lokaler friidrottsanpassas 
  (Fler och bättre anläggningar).

Sätt nu upp och formulera mål inom respektive verksamhetsområde (ta hjälp av definitionen 
av mål ovan). Vad vill föreningen uppnå på kort sikt? På två års sikt?

När gruppen har formulerat mål för föreningen kan ni med fördel utsätta dem för en liten 
granskning:

 • Överensstämmer och rimmar målen med verksamhetsidén?

 • Samspelar målen med värdegrunden?

 • Leder målen till att visionen kan förverkligas?

 • I vilken utsträckning är målen SMARTA, det vill säga specifika, mätbara, 
  attraktiva, realistiska och accepterade av dem som ska uppnå dem?

 • Hur ska föreningen konkret mäta (veta) i vilken utsträckning målen nås?
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Strategi – hur ska vi uppnå det vi vill?
Här handlar det om att göra vägval: Ska vi satsa på bredd eller elit, barn eller vuxna, bidrags- 
eller egenfinansiering, egna lokaler eller andras lokaler, samverkan med skolan eller andra 
föreningar? Det handlar alltså om vägval på en lite mer övergripande nivå.

Ta hjälp av nedanstående punkter när ni ska vaska fram vilka strategier ni ska satsa på:

 • Utgå från de mål vi tidigare arbetat fram och enats om.

 •  Lista sedan olika tillvägagångssätt eller metoder som, på en övergripande nivå, skulle 
  kunna leda till att målen uppnås. Tänk ganska ”stort och fritt” i detta läge. 

 • Värdera de olika alternativen dels utifrån hur realistiska de är med tanke på kostnader, 
  tid och kompetens, dels hur ”bra” de kan tänkas vara. Matrisen nedan kan hjälpa till  
  med sorteringen. Den ”mäter” förväntad effekt och grad av genomförbarhet.

Effekt = hur verkningsfull en viss strategi kan tänkas vara.

Genomförbarhet = hur realistisk den (strategin) är.

Exemplet utgår från målet att vi år 2014 ska ha minst 100 nya medlemmar.

Strategi. Med utgångspunkt i antagandet
att – nära en befintlig nöjd och stolt medlem, 
finns en ny medlem – ska vi satsa på medlems-
vård så att fler brinner för vår (sin) förening.

Genomförbarhet

Troligen lätt Troligen krävande

effekt
Troligen hög X

Troligen	låg

 
Man börjar med att värdera vilken effekt man tror att genomförandet av en viss strategi kommer 
att ha, för att sedan ta ställning till om man tror att den kommer att vara lätt eller krävande att 
genomföra. 

Efter att ha sorterat och värderat de olika alternativen får man ta ställning till vilken/vilka man
slutligen ska satsa på. Vad man väljer beror innehållet i de samtal som har lett fram till de olika 
värderingarna. Ska man satsa på ett alternativ som antas ha hög effekt, men som troligen kräver 
mycket tid, kraft och engagemang eller, ska man satsa på ett alternativ som troligen är lätt att 
genomföra, men som å andra sidan antas ha lägre effekt?

När ni är klara med att formulera mål och har valt vilka strategier ni på goda grunder tror kan 
leda dit, kan ni sammanställa det hela – här ett exempel:

VERKSAMHETSOMRÅDE:

beSkrIvnIng mål STRATEGI
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Handlingsplan – från sagt till gjort.
Nu, slutligen, handlar det om att så konkret som möjligt komma fram till hur strategier ska 
omsättas i handling. Utgå ifrån ett antal frågeord så att säkerställa att allt kommer med.

Man kan använda matrisen nedan för respektive mål och strategi.

MÅL:

STRATEGI:

GöRA 
något

Vad?

någon 
SKA

Vem?

VID DETTA 
tIllFälle

när?

PÅ DETTA 
Sätt

Hur?

PÅ DENNA 
PLATS

var?

SÅ ATT ELLER 
FöR ATT

varför?

Här några fler hjälpfrågor när man ska bearbeta de olika stegen:

Vad ska 
göras?

Vem/vilka 
ska göra?

När ska 
det göras?

På vilket 
sätt?

Var ska det 
göras?

Vad är syftet
/avsikten?

Vad ska 
genomföras?

Vem/vilka
ska agera?

Vid vilket 
tillfälle?

Hur ska 
det göras? Plats/platser? Vad ska 

uppnås?

Vad är 
uppdraget?

Vem/vilka 
har ansvaret?

Vilken 
tidpunkt?

Vilken metod, 
modell eller 

arbetssätt ska 
användas?

Varför ska 
det göras?

          

Så där, äntligen dags att gå från sagt till gjort. 
Ha kul och lycka till!
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