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1. VAD ÄR SWE3 2030?

I samband med samgåendeprocessen
mellan Svenska Amerikansk
Fotbollförbundet och Svenska
Landhockeyförbundet inleddes i april
2021 projektet Vision 2030.
Genom projektet Vision 2030 har den
här strategiska planen, SWE3 2030,
växt fram. Planen ska genomsyra hela
förbundet på alla nivåer från idag fram
till år 2030.

Den strategiska planen SWE3 2030
ﬁnns till för att säkerställa att
förbundet arbetar långsiktigt och så
effektivt som möjligt. Den syftar till att
skapa en gemensam riktning i
förbundets arbete, en ökad
förutsägbarhet och en tydlighet kring
vilka vi är och vad vi eftersträvar som
förbund.

Projektgruppen som arbetat med
Vision 2030 är:
Förbundsstyrelsen
Celine Helgesson Hallström
Björn Isberg
Linnea Nyberg
Kjell Peterson
Lars Samuelsson
Sportkontoret
Fredrik Haraldson
Monika Stylin
RF/SISU
Thomas Bergström
Referensgrupp
Sofia Blomgren
Sebastian Brinkenfeldt
Kristian Elisson
Tobias Lindh
Monica Thomassen

FRÅN START TILL MÅL – VISION 2030
MAJ 2021
Projektet Vision 2030 inleds.
Omvärldsanalys genomförs.

JUNI-AUGUSTI 2021
Utkast till verksamhetsidé,
värdegrund och vision.
Referensgrupp tillsätts.

SEPTEMBER 2021
Nulägesanalys genomförs.

DECEMBER 2021 –
FEBUARI 2022
Arbete med verksamhetsinriktning för 2022-2026 och den
strategiska planen SWE3 2030.

NOVEMBER 2021
Extra förbundsmöte.
Föreningskonferens.

OKTOBER 2021
Digital informationsträff.
Enkät till föreningar och distrikt 43 svar inkommer.

MARS 2022
Beslut om verksamhetsinriktning
och strategisk plan på
förbundsmötet i mars 2022.

Verksamhetsplan

Strategisk plan
SWE3 2030

2022-2024, 2024-2026,
2026-2028, 2028-2030

2022-2030

Verksamhetsinriktning

Sveriges bästa
idrottsgemenskap!

2022-2026, 2026-2030

Innehåller aktiviteter och
målsättningar utifrån
verksamhetsinriktningen
och följs upp i verksamhetsberättelsen. Fastställs av
förbundsstyrelsen vartannat
år.

Innehåller delområden
och insatser som ska
prioriteras utifrån den
strategiska planen.
Fastställs av
förbundsmötet var
fjärde år.

Beskriver förbundets
verksamhetsidé, värdegrund och
vision samt definierar prioriterade
områden som ska förbundet ska
fokusera på fram till 2030. Den
strategiska planen är baserad på
arbete som gjordes inom
projektet Vision 2030 under
2021, ett arbete där samtliga
medlemsföreningar inom
förbundet hade möjligheten att
vara med och påverka. Fastställs
av förbundsmötet och lägger
grunden till allt arbete inom
förbundet.

Verksamhetsidén
tydliggör vårt
gemensamma uppdrag
och uttrycker kärnan i
verksamheten.

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

2. VERKSAMHETSIDÉ, VÄRDEGRUND
OCH VISION
Visionen ger oss en
gemensam bild av det
vi vill uppnå.

VERKSAMHETSIDÉ
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.

VÄRDEGRUND
SWE3 står för:

Respekt

Gemenskap

• Vi kör rent spel.
• Vi värdesätter varandras åsikter och olikheter.
• Vi tar ansvar och bidrar aktivt.

• Vi har välkomnande och trygga miljöer där alla får vara med.
• Vi samarbetar och hjälps åt.
• Vi strävar efter jämställdhet och mångfald.

Kontinuerlig utveckling

Öppenhet

• Vi vågar tänka nytt och arbeta i förändring.
• Vi siktar långt framåt och orkar hålla i.
• Vi värderar och främjar varje individs unika utveckling.

• Vi är transparenta och ärliga i vårt agerande.
• Vi delar med oss av vår kunskap och inspireras av varandra.
• Vi är nyfikna på andras idéer och perspektiv.

VISION
Sveriges bästa idrottsgemenskap!
Vi vill vara ett öppet förbund där alla
idrotter och utövare är välkomna. Vi ska
verka för en gemenskap där vi tydligt
satsar både på bredd och elit för att
växa inom samtliga förbundets idrotter
tillsammans. Vår målbild är att du,
oavsett ålder, kan vara aktiv inom någon
av våra idrotter på ett tryggt och enkelt
sätt på den nivå du själv vill på din egen
hemmaplan.

3. STRATEGIHUS

SWE3 STRATEGIHUS
SWE3:s strategiska planering
utgår från strategihuset.

Prioriterade områden

Verksamhetsidé

Värdegrund

Sveriges bästa
idrottsgemenskap!

Ledarskap

Förening

Växa och behålla

Synlighet

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

Öppenhet

Kontinuerlig
utveckling

4. PRIORITERADE OMRÅDEN MOT 2030

PRIORITERADE OMRÅDEN MOT 2030

LEDARSKAP
MÅLBILD

FÖR ATT NÅ DIT SKA VI

SWE3 har många verksamma ledare som kontinuerligt
utvecklas inom olika områden. Det är enkelt att bli
verksam inom förbundet och testa sig fram till en roll
där man trivs.

SWE3 ska arbeta för att det ska vara attraktivt vara ledare.

SWE3 är ett ledande förbund av flera idrotter. Vi är
skickliga på att tillvarata engagemang och samarbeta för
att bli starkare tillsammans. Landslags och RIGverksamheten håller hög klass och landslagen är
uppfyller målen i elitutvecklingsplanen.

SWE3 ska arbeta för att det ska vara enkelt att utvecklas
som verksam inom förbundet.

SWE3 ska vara ett betydande idrottsförbund som samlar flera idrotter och tillvaratar
engagemang och kompetens i en gemensam riktning.

SWE3 ska vara en aktiv del av nationella och internationella påverkansarbetet
samt i forum där strategiska beslut fattas.
SWE3 ska ha en tydlig elitsatsning där individer och landslag ges möjligheten att
tävla och utvecklas på internationell nivå.

PRIORITERADE OMRÅDEN MOT 2030

FÖRENING
MÅLBILD

SWE3 har ett kontinuerligt utbyte med andra
organisationer och en drivande utvecklingskultur
mellan förbundets aktörer.

FÖR ATT NÅ DIT SKA VI
SWE3 ska arbeta för att skapa förutsättningar för ett meningsfullt
utbyte inom vår idrottsgemenskap.

SWE3 ska främja en kultur av samarbete för att skapa en stark
gemenskap mellan förbundets medlemmar.

SWE3 ska arbeta för en förenklad och modern administration för att möjliggöra en
hållbar och långsiktig föreningsutveckling.

Föreningar inom SWE3 är starka och stabila.

SWE3 ska arbeta för att våra föreningar ska vara ekonomiskt välmående.
SWE3 ska arbeta för att föreningar har en god förståelse i den demokratiska processen
och hur de kan bidra till att utveckla organisation och verksamhet.

PRIORITERADE OMRÅDEN MOT 2030

VÄXA OCH BEHÅLLA
MÅLBILD

FÖR ATT NÅ DIT SKA VI
SWE3 ska vara öppna för att fler idrotter kan vara en del
av vår idrottsgemenskap.

SWE3 är ett starkt och stabilt förbund. Vi har en god
ekonomi som möjliggör utveckling inom våra idrotter.
SWE3 ska arbeta för ökade ekonomiska resurser som förvaltas hållbart
för att utveckla vår verksamhet.

SWE3 ska främja flexibla och enkla former för träning och tävling för att
tillgängliggöra för fler.

SWE3 växer kontinuerligt genom att rekrytera och
behålla. Alla kan delta i vår verksamhet.

SWE3 ska möjliggöra ett livslångt engagemang där det är enkelt att vara verksam,
på olika nivåer i hela landet.

SWE3 ska arbeta för att våra idrotter bedrivs i inkluderande och trygga miljöer.

PRIORITERADE OMRÅDEN MOT 2030

SYNLIGHET
MÅLBILD

FÖR ATT NÅ DIT SKA VI
SWE3 ska arbeta för gemenskap och tillhörighet till vårt varumärke.

Varumärket SWE3 förenar våra medlemmar och gynnar
dom genom ökad synlighet.
SWE3 ska arbeta för att våra föreningar får en ökad synlighet
och påverkan lokalt.

SWE3 ska arbeta för en gemensam kommunikation som genomsyras av vårt varumärke.

Varumärket SWE3 är etablerat externt. Det är tydligt
vilka vi är och vad vi står för. Vi syns i media.

SWE3 ska arbeta för ett starkt varumärke som förknippas med vår värdegrund.

SWE3 ska arbeta för en ökad kännedom om våra idrotter.

Sveriges bästa idrottsgemenskap!

