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Internationell strategi – Svenska Sportdykarförbundet 

Vårt internationella arbete 
Undervattensidrott är en idrott som finns representerad över hela världen och vi vill förhålla oss till 
det som sker i omvärlden då det påverkar vår idrott nationellt. För att bidra till utvecklingen av 
undervattenssidrott på nationell nivå är det en fördel att vi även engagerar oss internationellt. 
 
Ett internationellt engagemang bidrar till en ökad delaktighet för svensk undervattensidrott i 
internationellt beslutsfattande avseende såväl tävlingsfrågor som demokrati, jämställdhet, 
evenemang och andra för oss viktiga områden. Syftet med vårt internationella arbete är att öka 
kompetensen samt påverka utvecklingen av sportdykning som sport såväl nationellt som 
internationellt till en mer jämställd, demokratisk och modern organisation. Det är av stort värde att 
hämta inspiration och utbyta erfarenheter som bidrar till sportens utveckling nationellt. 
 
Den internationella strategin ska kopplas ihop med förbundsutvecklingsplanen, verksamhetsplanen, 
elitutvecklingsplaner, Strategi 2025 och SSDF:s verksamhetsidé, vision och värdegrund. 
 
Syftet med SSDF:s internationella strategi är att; 
 

• Tydliggöra sammanhanget i vårt internationella arbete 
• Sprida information om vad vi vill åstadkomma 
• Beskriva långsiktiga såväl som kortsiktiga mål med det internationella arbetet 
• Skapa ramar som gör det lättare att prioritera vad vi ska fokusera på 
• Bidra till att skapa en balans och tydlighet i de frågor vi vill driva internationellt  
• Utgöra vägledning för styrelsen i det internationella arbetet 
• Gynna utvecklingen av idrotten på nationell nivå. 

 
Vi ser vikten av att vara representerade internationellt och genom en uttalad internationell strategi 
underlättar vi ett proaktivt förhållningssätt till såväl vår egen verksamhet som till omvärlden. Strategin 
ska bidra till att vi kan fatta mer genomarbetade beslut om vårt internationella engagemang. Vi vill 
också att den värdegrund som svensk idrott vilar på ska genomsyra våra svenska representanters 
internationella arbete och då kan strategin vara ett verktyg i det arbetet. 
Syftet med vårt internationella arbete är att; 

• Förstärka vår position utanför tävlingsfältet, tex inom utbildningsområdet där vi är med och 
leder utvecklingen. Genom vårt arbete med olika utbildningar kan vi också vara med och 
påverka inom olika områden. 

• Bidra till att utveckla sporten internationellt och synliggöra den mer nationellt 
• Bidra till att SSDF utvecklas 
• Delta på tävlingar och kongresser och marknadsföra svenska representanters kompetens 
• Skapa kontakter som gynnar förbundets verksamhet 
• Öka samverkan med CMAS genom att finnas representerade i internationellt arbete  
• Att påverka utformningen av regler och andra tävlingsfrågor 
• Arrangera internationella tävlingar i Sverige  
• Förbättra förbundets omvärldsanalys  
• Lära oss av andra länder samt bidra till övriga länder med det vi utvecklat här i Sverige 

(samverka internationellt/genom CMAS) 
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• Utveckla samarbetet med de andra nordiska förbunden så vi får en bättre samsyn och större 
påverkanskraft 

• Bidra till utvecklingen av CMAS genom att påverka arbetet med demokratiska värderingar, 
transparens och jämställdhet.  

Mål 
Målen är både långsiktiga och kortsiktiga och det är viktigt att det finns en samband mellan alla våra 
insatser. På det sättet kan vi samordna och effektivisera våra insatser på ett bättre sätt och vi kan även 
ta hjälp av varandra i kommittéerna för att påverka bredare. 

Vi vill få in representanter i beslutande organ och framförallt utveckla vårt deltagande i CMAS 
kommittéer men det finns även andra internationella verksamheter och positioner som är av intresse 
för oss. Genom att arbeta mot dessa mål internationellt så stärker vi även vår nationella idrott både 
på kort sikt och över tid. 

Vi vill även bidra till att utveckla och stärka det nordiska samverkansarbetet. Det finns tydliga fördelar 
med att arbeta tillsammans som en enad kraft och detta är något vi ämnar sträva efter. Att verka som 
en enad kraft ger oss nordiska förbund en stor påverkanskraft och stärker vår position, något som 
samtliga kan dra nytta av då vi har liknande förutsättningar och utmaningar.  

Vi ser det som nödvändigt att arbeta för att inkorporera den svenska modellen för jämställdhetsarbete 
även internationellt. Jämställdhetsarbetet i den svenska idrottsrörelsen ligger före det arbetet som 
görs i vårt internationella förbund. Genom att applicera den kunskap och modell som vi arbetar med 
nationellt vill vi bidra med proaktivt arbete och ett förhållningssätt som främjar en verksamhet där 
jämställdhetsarbete är integrerat i den dagliga verksamheten. Vi vill även bidra till en jämnare 
könsfördelning på de beslutsfattande och rådgivande positionerna.  

Långsiktiga mål (6–10 år) 
• Ha en representant i CMAS Board of Directors för att kunna påverka inom områden som är 

särskilt viktiga för oss, tex barn och ungdomar, jämställdhet, mångfald och good governance. 
• Engagera oss mer inom CMAS generellt eftersom de ansvarar för viktiga frågor avseende 

utvecklingen av undervattensidrotten i världen.  
• Arrangera internationella mästerskap 
• SSDF ska vara en stark aktör inom undervattensidrotten i världen. Vi ska vara med och 

påverka spelregler och utbildningsstandards. 
• SSDF bidrar till att sporten blir mer välkänd och det finns fler ambassadörer som inspirerar 

barn och ungdomar att börja med undervattensidrott. 
• Kunna påverka de EU-frågor som har effekt på våra grenspecifika frågor, ofta regelfrågor 

 
Kortsiktiga mål (0–5 år) 

• En representant i CMAS tekniska kommitté   
• En representant i CMAS kommitté för fridykning  
• En representant i CMAS kommitté för UV-rugby - prioriterad 
• Bidra till jämställdheten i kommittéerna 
• Proaktivt jämställdhetsarbete 
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Arbetssätt och insatser 
Vi ska arbeta strategiskt och kommer nå våra mål genom att: 

• Initiera ett utökat samarbete med de nordiska förbunden.  
• Arbeta fram en kravprofil för våra internationella representanter där vi specificerar vilka 

kompetenser och personliga egenskaper som förväntas.  
• Arbeta fram en uppförandekod för våra internationella representanter som beskriver hur en 

person som representerar förbundet ska agera.  
• Skapa interna processer och rutiner för hur våra internationella representanter ska arbeta.  
• Skapa en arbetsform för förbundets ledning och styrning av vårt internationella arbete. 
• Informera våra medlemmar om det internationella arbetet för att skapa en ökad förståelse 

för värdet i vårt engagemang, både på kort och lång sikt. 
• Ansöka om Projektstöd för internationellt utvecklingsarbete via RF när det finns områden 

som passar i vår utveckling. 

Utmaningar  
Vi ser även en del utmaningar med det arbete som behöver göras. Vi är medvetna om dessa 
utmaningar och kommer ha dem i åtanke i det fortsatta arbetet.  

De utmaningar vi framförallt ser är: 

• Identifiera personer som har förutsättningar och kvalifikationer att bli valda internationellt; 
- hitta representanter som har ambitionen att arbeta långsiktigt eftersom det är 

tidskrävande att bygga de internationella nätverken. Vi eftersöker kontinuitet i 
representationen. 

- hitta väl lämpade personer för de uppdrag och positioner SSDF har för avsikt att 
kandidera till. Personer som både har förståelse för den internationella kulturen 
och även är lämpliga ambassadörer är av intresse 

- nå ut med budskapet att våra internationella representanter företräder SSDF och 
idrotten i Sverige och inte sig själva och sin egen gren. 

• Att prioritera arbetet med att få till den interna organisationen. 
• Finansiering är en stor utmaning i att uppnå våra mål. Varje förbund bekostar sina delegaters 

deltagande i det internationella arbetet. 
• Att gå från ord till handling! 

Handlingsplan 
Denna övergripande internationella strategi ska kompletteras med en mer detaljerad handlingsplan 
över vad som behöver göras för att SSDF ska nå de uppsatta målen. 

Uppföljning 
Eftersom den internationella strategin sträcker sig över en längre tid och är skriven utifrån de 
förutsättningar som gäller just nu, så kommer vi årligen att gå igenom strategin med tillhörande 
handlingsplan för att säkerställa att vi arbetar i rätt riktning. Revideringar kommer att göras när det 
sker förändringar i omvärlden eller inom förbundet som kräver detta. 
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