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Verksamhetsinriktningen ska fungera som vägledning för förbundet och dess medlemmar i 
det långsiktiga arbetet och utvecklingen mot förbundets vision. Verksamhetsinriktningen 
baseras på identifierade prioriterade områden samt förbundets värdegrund, 
verksamhetsidé och vision. 

Baserat på den strategiska planen SWE3 2030 anger verksamhetsinriktningen vilka 
delområden och insatser som ska prioriteras för att nå förbundets vision. Detta gör 
verksamhetsinriktningen genom att ta hänsyn till innehållet och målen i de fyra prioriterade 
områdena och baserat på dessa formulera en sammanhållande inriktning. Inriktningen ska 
ligga till grund för innehållet i förbundets verksamhetsplan, som i ytterligare detalj redogör för 
konkreta målsättningar och aktiviteter för kommande verksamhetsår. Målen i 
verksamhetsplanen är konkreta aktiviteter som förbundet ska eller bör genomföra för att följa 
verksamhetsinriktningen och på så sätt fokusera på de prioriterade områdena och nå 
förbundets vision.

Måluppfyllnad ska sedan följas upp i verksamhetsberättelsen.

SWE3 bör till vartannat förbundsmöte föreslå en 
fyraårig verksamhetsinriktning.



Ledarskap Förening Synlighet

Öppenhet

Tillsammans i ett aktivt förbund skapar vi förutsättningar
för individen, föreningen och våra idrotters utveckling. 

Vi ingår i internationella sammanhang samtidigt som vi är
starkt rotade i den svenska idrottsrörelsens värderingar. 

Gemenskap Respekt

Sveriges bästa
idrottsgemenskap!
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SWE3:s strategihus 
Utgångspunkten för förbundets strategiska planering

Vision

Verksamhetsidé

Värdegrund

Visionen ger oss en gemensam bild av det vi vill uppnå. 

Verksamhetsidén tydliggör vårt gemensamma uppdrag och uttrycker kärnan i verksamheten. 

Värdegrunden beskriver de värden som vi vill ska styra och genomsyra all vår verksamhet.

Verksamhetsinriktningen är en del av förbundets strategiska arbete. Den knyter samman 
förbundets verksamhetsplan med den strategiska planen SWE3 2030 och genom att ange 
inriktningen för förbundets verksamhet.



Ledarskap 
Ledarskap som utpekat prioriterat område avser förbundets roll som ledare samt 
medlemmars möjlighet och vilja att vara ledare inom sina idrotter. Målsättningarna skiljer 
sig åt mellan dessa perspektiv men med den gemensamma faktorn att förbundet ska 
förknippas med positivt, hållbart ledarskap inom relevanta områden.

För att etablera sig som ledande förbund i idrottspolitiska frågor ska SWE3 upprätthålla ett 
stabilt och välfungerande sportkontor som har resurser att, bland annat, stödja styrelsens 
arbete med påverkansfrågor. För att göra detta behöver förbundet upprätthålla en god 
ekonomisk balans där medel omsätts på ett ansvarsfullt sätt. Förbundet ska ha en 
välfungerande administration och administrativa lösningar. SWE3 bör verka aktivt inom 
relevanta forum där förbundet kan driva frågor som är av intresse för förbundets medlemmar. 
SWE3 ska arbeta för förbundets idrotter för att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för 
dessa att bedriva sin verksamhet.

För ledare och utveckling av ledarskap inom förbundet ska SWE3 ta fram och sprida 
utbildningsmaterial och skapa förutsättningar och lösningar som underlättar för ledare. Allt 
ledarskap inom förbundet och arbetet med att utveckla detta ska utgå från förbundets 
värdegrund, varför det är viktigt att denna kommuniceras och förankras i organisationen och 
hos föreningarna. Föreningar och individer inom förbundet ska ha möjlighet att kontinuerligt 
utvecklas genom positivt och värdebaserat ledarskap.

Exempel på mål till verksamhetsplanen: Vägleda ledningsgrupper i arbete med att skapa egna 
verksamhetsplaner som hakar i de förbundsövergripande dokumenten.



Förening 
Det prioriterade området avseende förening avser föreningarnas möjlighet till samverkan 
och utveckling inom ramarna för förbundets verksamhet samt förutsättningar till 
utveckling för den enskilda föreningen.

För att stärka samverkan mellan förbundets olika medlemsföreningar ska SWE3 skapa och 
upprätthålla forum för utbyte samt uppmuntra till dialog och utbyte mellan medlemmar. 
Förbundet bör arbeta för att föreningarna ska ha tillgång till lösningar och verktyg som 
uppfyller deras behov och önskemål. Inför förbundsmöten ska förbundet informera sina 
medlemmar om de demokratiska processerna och medlemmarnas rättigheter samt 
skyldigheter i dessa processer. SWE3 ska ha en fungerande struktur för demokratisk påverkan 
och förbundets medlemmar ska ha möjlighet att vara delaktiga i utvecklingsprocesser.

Förbundet bör kunna erbjuda stöd och redskap till den enskilda föreningen för att denna ska 
klara av att upprätthålla en intern struktur och hantera sin ekonomi så att den är hållbar över 
tid. Både genom utbyte med andra medlemsföreningar såväl som genom olika former av stöd 
från förbundet ska föreningar uppmuntras att utvecklas inom ramarna för SWE3. Förbundet 
ska ha ett öppet klimat som tillåter frågor och lärande, individer såväl som föreningar 
sinsemellan samt gentemot förbundet.

Exempel på mål till verksamhetsplanen: Förbundet ska ta fram ett årshjul för föreningarna där 
återkommande händelser och datum för dessa noteras.



Växa och behålla 
Det prioriterade området avseende att växa och behålla innebär för förbundet att vara 
öppna för att växa genom fler idrotter, och framför allt för medlemsföreningarna och 
idrotterna inom förbundet att växa och behålla medlemmar.

SWE3 ska vara ett fungerande och attraktiv alternativ för andra idrotter. SWE3 ska verka för en 
miljö där utveckling och öppenhet är positivt. Förbundet ska utveckla sin roll som ett brett 
spetsförbund för internationella idrotter som delar de svenska idrottsvärderingarna. 
Förbundet ska bedriva och verka för kontinuerlig utveckling. Förbundet ska arbeta aktivt för 
att förbundets medel ska växa.

Föreningarna ska ha god medvetenhet om förbundets värdegrund och arbeta utifrån den för 
att skapa inkluderande och trygga miljöer. Genom att erbjudas stöd i olika former för att 
attrahera, rekrytera och behålla aktiva medlemmar ska föreningar upprätthålla en stabil 
tillväxt över tid. Individer inom förbundet ska trivas och kunna växa i sitt engagemang och vara 
kvar i föreningen över tid genom att utvecklas och pröva nya roller.

Exempel på mål till verksamhetsplanen: Förbundet ska ta fram en uppförandekod för att 
säkerställa en trygg idrott.



Synlighet
Det prioriterade området avseende synlighet avser förbundets avsikt att skapa en tydlig 
profil inom det idrottspolitiska området som förbund och att nå ut med information om 
våra idrotter.

SWE3 som varumärke ska etableras för en extern målgrupp och publik genom aktivt arbete 
inom relevanta forum och plattformar. SWE3 bör bedriva påverkansarbete och samarbeten på 
lokal, regional och nationell nivå. SWE3 ska arbeta för ökad kännedom om förbundets idrotter.

SWE3 som varumärke ska utgöra en gemenskap för medlemmarna i förbundet. Föreningar 
inom förbundet ska ha god kännedom om vad förbundet står för och vad medlemskapet 
innebär samt ha en förståelse för förbundets värdegrund och vision. Föreningar bör erbjudas 
stöd i att nå ut med information om sina idrotter.  

Exempel på mål till verksamhetsplanen: Förbundets hemsida ska färdigställas. Förbundet ska 
etablera SWE3 som varumärke i sociala medier genom inlägg, bild- och filmproduktion. 
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