Del 1: NULÄGESBESKRIVNING 2021
Nuläge – Sammanfattning
Hur ser nuläget ut i relation till idrottsrörelsens strategiska mål, Strategi 2025, som antagits?
Beskriv kortfattat ert nuläge med särskilt fokus på ovan nämnda målgrupper:

Det går inte att bortse från att pandemin har gjort skapat många hinder i vår strävan efter utveckling
inom Barn och ungdom, Vuxna och Para. För att kunna främja utveckling inom desssa målgrupper krävs
praktiska moment som vi tyvärr inte kunnat genomföra av naturliga skäl. Vi har därtill lagt stort fokus på
Jämnställdhet och Trygg Idrott i enlighet med Strategi 2025 under de senaste verksamhetsåren.
Med sagt följer här en sammanfattning om vårt nuläge med särskilt fokus på Barn och unga, Vuxna samt
Para.
Barn och unga:
Inför verksamhetsperioden 2020-2021 erhöll vi en betydande stor del verksamhetsstöd och har, pandemi
till trots, försökt genomföra satsningar för att stärka medlemskategorin barn och unga genom att öka
attraktionskraften. Vi har gjort särskilda satsningar inom tävling där vi stärkt ungdomsdelen genom både
utbildning av coacher samt undersökt vilka tekniska och digitala delar som varit ett hinder för unga
intressenter. Vi ämnar fortsätta utveckla de digitiala förutsättningarna för utbildning. Kvar att göra denna
verksamhetsperiod är en större central satsning av prova-på-verksamhet inom samtliga av våra grenar
där vi ser att många nya medlemmar kan tillkomma. Vi ser också att barn och ungas engagemang är
bristande eftersom de har mycket liten påverkanskraft i dagsläget då det saknas ett naturligt forum för
detta.
Innan pandemin såg vi fler utövare inom UV-rugby än tidigare, och nu när den gruppen erbjuds
träningsmöjlighet igen, så ser vi att den trenden fortsätter. Detta är dock inte en global bild av Sverige,
då inte alla klubbar har haft möjligheten att komma igång med vattenträningen.
En utmaning som återstår är att det är svårt att få badhallstider som passar unga till en överkomlig
kostnad, särskilt i de större städerna. Tyvärr fortsätter dock antalet barn och unga föreningsmedlemmar
minska eftersom de socioekonomiska förutsättningarna blir en för stor tröskel. En trend vi hoppas kunna
bryta under kommande period.
Vuxna:
Vuxna är vår starkaste målgrupp, iaf åldern 35-50. Vi fokuserar på att behålla denna målgrupp stark och
strävar mot att behålla utövarare som kan flyttas till en senior målgrupp istället för att de slutar idrotta i
högre ålder. En stor del av vårt utvecklingsarbete är att ombesörja och möjliggöra för säker dykning.
Men även här har pandemin satt käppar i hjulet vår plan för 2020-2021. De instruktörsträffar för vuxna
som var inplanerade blev digitala istället, men fortfarande med bra resultat. Instruktörsträffarna är
nödvändiga insatser för att vi ska kunna skapa goda förutsättningar att utvecklas som dykare och
instruktör. Vi har också lyckats med att genomföra en s.k Provkurs advanced skills vilket är ny typ av kurs
för dykare från och med 14 år som är till för att bli bättre och säkrare dykare.
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Kvar att göra är satsningar på att möjliggöra träningar och breddsatsningar för framförallt UV-rugby.
Något som vi ser som en eventuell positiv möjlighet inom UV-rugby är målgruppen 65 år och äldre så vi
få utövare då sporten är så pass ung att det inte finns många utövare i denna åldersgrupp, men den
äldsta kända spelaren är + 80 år, så det finns en potential inom UV-rugby att man kan spela tillsammans:
oavsett kön och ålder.
Tyvärr ser vi under perioder en minskning av föreningsmedlemmar även denna perioden och vi tror att
föreningsmedlemmar inte har möjlighet att prioritera sitt undervattensidrottande ekonomiskt då
förbundet inte kan bidra med finansiellt stöd för varken tävling eller träning i dagsläget.
Under 2020 har vi uppnått en jämn könsfördelning i förbundsstyrelsen. Vi har dock en fortsatt skev
könsbalans med en stark majoritet av manliga utövare. Det saknas kvinnliga förebilder för andra kvinnor
att identifiera sig med.
Para:
SSDF har i diskussioner med Sv. Parasportförbundet tagit reda på de definitioner som gäller för
paraidrottande samt vilka klassificeringar som finns idagsläget. Vi har tagit del av RF/SISU
introduktionsutbildning för tränarutbildningar. Det är en bra introduktion för alla föreningar som önskar
ha parasport inom sin ordinarie verksamhet. Vi har diskuterat frågan kring fridykning och SM-tecken för
parafridykare. Tävlingsfridykningskommittén (TFK) har uppdraget att kontrollera SM regler kring
genomförande, rekord och antal deltagare. För att ta ett exempel: Anton har en synnedsättning och
behöver en ledsagare i vattnet och genomför DYN (Dynamisk apnea med fenor). Han simmar med sin
ledsagare och placerar sig på femte plats i den totala statistiken för Män DYN. Samtidigt är han den bäst
placerade parafridykaren i DYN och vinner därför SM DYN Para.
Vi har via TFK utbildat och konverterat domare inom fridykning för att tävla inom CMAS (som är
medlemmar i IOK). Dessa dömer såväl paraidrott idrott för personer med full funktion. TFK tar reda på
information vad som finns idag av parafridykning i världen som inte är känt. Kontakt med CMAS FD
commission och se om någon av ledamöterna har parafridykning på sitt ansvarsområde. Det är troligt att
det finns parafridykning exempelvis i Serbien, Slovakien, Spanien och Turkiet även om det inte är känt
eller fullt utvecklat. Vi har varit i kontakt med vår internationella moderorganisation CMAS gällande
möjligheter till kontinentala rekord och världsrekord för parafridykare och bett dem undersöka
möjligheter till kombinerade kontinentala mästerskap och världsmästerskap för fridykning vilket skulle
öka möjligheterna för synliggörandet av parafridykning samt underlätta planering då samma arrangörer
och funktionärer används (ex domare).
Vi behöver fortsätta vår arbete med para men vi upplever att vi närmar oss ett faktiskt införande av
organsierad träning och tävling i para.

Vi har en av stämman antagen strategi som omfattar åren:
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Nuläge – Styrkor och utmaningar
Utifrån de faktaunderlag och den kunskap ni har om er idrott/era idrotter, vilka är era styrkor och
utmaningar kopplat till syfte och mål med verksamhetsstöden? Beskriv ert nuläge för 2021.

Styrkor och Utmaningar (Ange de som har störst påverkan på målgruppen)
Målgrupp

Styrkor

Utmaningar

Data, statistik, fakta
och underlag som ni
grundar er bedömning
på/stödjer era
beskrivningar

Barn och ungdomar
7 – 25 år

Våra grenar kan utövas som
familjeaktivteter.
Framförallt UV-rugby och
Fridykning är särskilt bra
anpassade för barn och
unga.

Vända trenden med minskat antal
föreningsmedlemmar.

Antal barn och unga

Goda
utvecklingsmöjligheter.
Flera grenar som lämpar sig
för att vara nybörjare i
högre ålder runt 12-16 år,
finns potential till en stor
målgrupp att rekrytera

Vuxna och äldre
motionärer
över 25 år

Denna målgrupp är vårt
starkaste fäste. Samtliga av
våra grenar passar denna
målgrupp, oavsett när du
börjar kan du ta dig till
elitnivå.
Vi kan erbjuda tävling och
träning i mixade lag obundet
av könstillhörighet.
UV-rugby och Fridykning är
relativt billiga grenar.

Para

Vattensport populär
aktivitet där man kan utöva
på liknande villkor när man
är i vattnet.

Vi har få ledare, instruktörer och
utbildare för denna målgrupp.
Svårt att få simhallstider som passar
denna målgrupp.
Svårt att få ihop ekonomin i riktade
ungdoms grupper och lag med höga
hallhyror och långa resvägar
Bibehålla goda reslutat i
internationella tävligar som ger
förebilder och målsättningar för
målgruppen
Vända trenden med minskat antal
föreningsmedlemmar
Svårt med tillgänglighet till
anläggning och arena för utövande
inom alla grenar.
Tvätta bort stämpel som en farlig
idrott.
Öka medial närvaro för våra
tävlingsmoment.
Bibehålla goda reslutat i
internationella tävligar som ger
förebilder och målsättningar för
målgruppen
Rikstäckande implementering av
utbildningssystem för sportdykning

2017: 2128
2018: 2006
2019: 1958
2020: 1765

Mål: 2023 är de minst
2000

Antal Vuxna/äldre/66+
2017: 2075/2128/182
2018: 1940/2053/201
2019: 1867/2097/207
2020: 1713/1974/172

Mål: 2023 är de minst
2000/2000/250

CMAS standards görs
om och är ännu inte
klara för
funktionsvariationer
och sportdykning
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Behöver ökad försåelse för Para
undervattenidrottsen hinder och
förutsättninar
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Nuläge – Bakomliggande orsaker
Vilka är de bakomliggande orsakerna som bidrar till att era styrkor och utmaningar inom målgrupperna
ser ut som de gör?

Pandemin har bidragit till ytterligare svårare möjligheter för återväxt. Med stängda simhallar har vår tränings-och
tävlingsarena varit oåtkomlig för fridykare, uv-rugbyspelare och utbildning för sportdykning. Förutsatt att våra aktiva
kommer tillbaka kan vi göra följande analys.
Vår styrka ligger i att vi har flera grenar, vilka attraherar flera målgrupper. Fridykning och UV-rugby kräver lite och
relativt billig utrustning vilket ökarvtillgängligheten för flera socioekonomiska grupper. Många fridykare håller på hela
livet och man kan utöva idrotten över hela världen. Det finns också goda möjlighteter till tävling och träning om man
bortser från ett uppenbart anläggningsproblem. För UV-rugby är en utmaning med att det byggs för grunda
bassänger och därmed få anläggningar för träning och tävling, vilket å andra sidan passar tävlingsfridykning i pool
bättre. Utöver det så är det en enorm utmaning att få tillgång till tider i bassänger och simhallar för träning och
tävling till kostnader vi kan hantera. Simmhallar byggda under 60 och 70-talet stängs eller renoveras. Samtidigt byggs
inte nya hallar i samma takt som befolkningsutvecklingen och som liten sport har vi svårt att konkurrera om halltider.
Nybygda hallar har även högre hyra. Tävlingsfridykning på djup är problematisk i svenska vatten (för grunt, för kallt
och för mörkt) och kräver större ekonomiska resurser av både atlet och organisatör. Med dagens djup blir säkerheten
viktigare och därför finns endast träning utomlands i ljusare, med bättre sikt och varmare vatten (Grekland, Egypten
etc). I centrala Europa finns även ultradjupa pooler (20-55m) där man kan bedriva effektiv och säker träning året om.
Sportdykningen och UV-foto kräver oftast andra ekonomiska resurser men attraherar därför de som har råd att ha sin
hobby som idrott. Detta gör att flera håller på hela livet då man kan utöva idrotten över hela världen. Det finns
många utbildningssteg vilket gör att man alltid kan avancera utifrån sitt egna intresse och kunskap. En styrka med
sportdykning, fridykning och UV-foto är närheten till natur och miljöintresse vilket gör att idrotten attraherar de med
intresse för även marinbiologi, klimat, miljö och marinarkeologi. Vi ser exempelvis ett ökat inflöde av unga dykare
från marinbiologiska utbildningar. Vi ser det som en styrka att kunna öka kunskapen om hav- och vattenmiljön i våra
svenska vatten. Vi önskar att alla som utövar någon form av dykning har en förståelse och värnar aktivt om
undervattensmiljön vid dykaktivitet. Detta försöker vi möjliggöra genom samarbete med Håll sverige rent och Städa
Sverige.
Gemensamt för alla våra grenar är att vi har svårt att främja återväxten samt att det är problematiskt med
uppfattningen om att det är farligt. En målgrupp som vi upplever är svår att nå samt behålla är barn och unga, med
tanke på säkerhetsaspekten vid dykning behöver vi utveckla utbildningssteg som omfattar målgruppen i större
utsträckning samt hitta andra former av vattenaktivteter. En sådan skulle exempelvis kunna ha miljöfokus.
Vi har en ojämn könsbalans bland utövare i förbundet. Det är en stark majoritet av manliga utövare. Vad den
bakomliggande orsaken är blir en gissningslek, men rent historiskt, sedan dykningen började utövas av civila har det
alltid varit långt fler manliga utövare. En teori är att yrkesverksamma dykare kommer från historiskt manligt kodade
yrken, tex det militära och när dykningen blev något som civila även kunde utöva så kom majoriteten av dessa
utövare från just de yrkesgrupperna. Oavsett om teorin om bakgrund av yrkesutövande dykare eller inte så kan vi
ändå konstatera att män är det mest representerade könet inom dykning. I och med den överepresentationen av
manliga utövare återreproduceras den manliga kodningen och dykningen blir en förhållandevis svår idrott att
identifiera sig med som kvinna eller icke-binär. Forskning visar att dessa strukturer kommer fortsätta upprepa sig så
länge den underrepresenterade gruppen inte kan se sig själv där. Trovärdigheten i att någon ska känna sig
välkommen i en organisation känns inte övertygande om man inte kan identifiera sig med någon i gruppen. Idag är ca
70% av våra medlemmar är män, vilket också återspeglas i de som innehar ledande och beslutsfattande positioner.
En av de största utmaningarna vi har är ekonomin. Vi har inte någon ekonomisk frihet att strategiskt och
målmedvetet utveckla de områden vi behöver. Vi balanserar hela tiden på gränsen vilket göra några reella
förflyttingar blir ouppnåeligt.
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Del 2: STRATEGISK INRIKTNING 2022–2023
I denna del görs den kvalitativa bedömningen enligt gällande regelverk för Verksamhetsstöd Barn- och
ungdomsidrott, Vuxenidrott och Paraidrott. SF:s elit- och landslagsidrott beskrivs i separat plan;
Utvecklingsplan - mot världstoppen och medaljer.

Barn/ungdom 7-25 år
Syftet med Verksamhetsstöd SF Barn- och ungdomsidrott är att ge SF förutsättningar att bedriva och
utveckla verksamhet så att barn och ungdomar vill och kan idrotta i förening under hela livet.
Stödet får användas för ordinarie verksamhet likväl som för utvecklande verksamhet. SF:s arbete ska ligga
i linje med idrottsrörelsens strategiska plan och innehålla arbete inom minst ett av de prioriterade
områdena.
1
2
3
4

Anpassade tränings- och tävlingsstrukturer
Trygga idrottsmiljöer
Barn och ungdomars inflytande
Jämställda och inkluderande idrottsmiljöer

Beskriv den effekt ni önskar nå samt vad som ska åstadkommas inom er/a idrott/er inom den kommande
2-årsperioden. I rutan ”Prioriterade områden (Verksamhetsstöd SF Barn- och ungdomsidrott)” ska ni
kryssa den/de områden som respektive effektmål är kopplad till.
Vad planerar ni göra perioden 2022-23?

Effektmål 1.

Målgrupp – Barn/ungdom 7-25 år

Vilket effektmål ska era insatser leda till?

Prioriterade Områden

Vilka insatser ska genomföras?

Fler barn och unga utövar undervattensidrott i
förening utan att uppleva sig begränsade av
socioekonomiska förutsättningar. - Mål 2023
har vi 2000 barn och unga som deltar i
undervattensidrott.

1

Möjliggöra träning och
lägerverksamhet med bidrag till
simhallshyror och resor för utövare

(Max 200 tecken)

(Verksamhetsstöd SF
Barn- och ungdomsidrott)

2
3
4

(Max 200 tecken)

Kommunikationsutveckling
Erbjuda prova på aktiviteter
Synliggöra oss vid relevanta
evenamang
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Effektmål 2.

Målgrupp – Barn/ungdom 7-25 år

Vilket effektmål ska era insatser leda till?

Mål

Vilka insatser ska genomföras?

Vi har identifierat förutsättning och hinder för
att öka antalet medlemmar från
socioekonomiskt utsatta områden. Samt gjort
enklare åtgärder.

1

Utreda hinder och förutsättningar

2

Ta fram åtgärdsplan

(Max 200 tecken)

(Verksamhetsstöd SF
Barn- och ungdomsidrott)

3

(Max 200 tecken)

Genomföra aktiviteter enligt
åtgärdsplanen.

4
Effektmål 3.

Målgrupp – Barn/ungdom 7-25 år

Vilket effektmål ska era insatser leda till?

Mål

Vilka insatser ska genomföras?

Vi har en väl fugerande engagerad
ungdomsgrupp med en majoritet av ungdomar
som är delaktig i hur vi driver ungdomsfrågor
och hur vi fördelar vårt barn och ungdomsstöd.

1

Formulera uppdragets mål och syfte

2

Rekrytering

(Max 200 tecken)

(Verksamhetsstöd SF
Barn- och ungdomsidrott)

3
4

Effektmål 4.

(Max 200 tecken)

Entusiasmera och uppmuntra
delaktighet i förbundets frågor och
verksamhet.
Finansiera uppstartsverksamhet.

Målgrupp – Barn/ungdom 7-25 år

Vilket effektmål ska era insatser leda till?

Mål

Vilka insatser ska genomföras?

Barn har stor tillgång till utbildning och bra
förutsättningar för fortbildning och trygg
utövninga av undervattensidrott.

1

Utveckla ett interaktivt
utildningsmaterial för barn

(Max 200 tecken)

(Verksamhetsstöd SF
Barn- och ungdomsidrott)

2
3
4

(Max 200 tecken)

Digitalisera befintligt
utbildningsmaterial
Särskilt utbilda ungdomms
instruktörer och ledare
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Effektmål 5.

Målgrupp – Barn/ungdom 7-25 år

Vilket effektmål ska era insatser leda till?
(Max 200 tecken)

Mål

(Verksamhetsstöd SF
Barn- och ungdomsidrott)

Vilka insatser ska genomföras?
(Max 200 tecken)

1
2
3
4

Vuxna och äldre motionärer över 25 år
Syftet med Verksamhetsstöd SF Vuxenidrott är att ge SF förutsättningar att bedriva och utveckla
verksamheten så att fler vuxna och äldre motionärer väljer att idrotta i förening.
Mål:
1 Fler vuxna och äldre motionärer idrottar i förening.
2 Större andel av underrepresenterat kön bland vuxna och äldre motionärer.
3 SF genomfört strukturella åtgärder kring tävlings- och träningsverksamheten för att behålla och
attrahera fler vuxna och äldre motionärer att idrotta i förening.
Beskriv den effekt ni önskar nå samt vad som ska åstadkommas inom er/a idrott/er inom den kommande
2-årsperioden. Med vuxna och äldre motionärer menas vuxna över 25 år som deltar i idrottsverksamhet
med främsta syfte att utöva motion. Avser ej elit eller elitförberedande verksamhet såsom
landslagsverksamhet. I rutan ”Mål (Verksamhetsstöd SF Vuxenidrott)” ska ni kryssa den/de mål som
respektive effektmål är kopplad till.
Vad planerar ni göra perioden 2022-23?

Effektmål 1.

Målgrupp – Vuxna och äldre motionärer över 25 år

Vilket effektmål ska era insatser leda till?
(Max 200 tecken)

Mål

(Verksamhetsstöd SF
Vuxenidrott)

Vilka insatser ska genomföras?
(Max 200 tecken)
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Fler vuxna och äldre utövar undervattensidrott
i förening utan att uppleva sig begränsade av
socioekonomiska förutsättningar

1

2023 har vi 2000 vuxna, 2000 äldre och 250
66+, som deltar i uv-idrott.

3

2

Möjliggöra träning och
lägerverksamhet med bidrag till
simhallshyror och resor för utövare
Kommunikationsutveckling
Subventionera medlemsavgift för
66+
Synliggöra oss vid relevanta
evenamang

Effektmål 2.

Målgrupp – Vuxna och äldre motionärer över 25 år

Vilket effektmål ska era insatser leda till?

Mål

Vilka insatser ska genomföras?

Fler kvinnor upplever att vår idrott är attraktiv
och väljer att bli medlemmar i våra föreningar.

1

Utbilda fler kvinnliga instruktörer.

2

Revidera relevant bild och form till mer
inkluderande.

3

Kommunikationsutveckling.

(Max 200 tecken)

(Verksamhetsstöd SF
Vuxenidrott)

(Max 200 tecken)

Säkerställa tillgång till utrutsning och
material anpassade för kvinnor.

Effektmål 3.

Målgrupp – Vuxna och äldre motionärer över 25 år

Vilket effektmål ska era insatser leda till?

Mål

Vilka insatser ska genomföras?

Vi har fler nya föreningar som erbjuder modern
och trygg undervattensidrott

1

Ta fram nya verktyg och stödsystem
för bildande av ny förening.

(Max 200 tecken)

(Verksamhetsstöd SF
Vuxenidrott)

2
3

(Max 200 tecken)

Förenkla
kommunikationsmöjligheter för
föreningar
Stärka stödet för föreningars
värdegrundsarbete

Effektmål 4.

Målgrupp – Vuxna och äldre motionärer över 25 år
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Vilket effektmål ska era insatser leda till?

Mål

Vilka insatser ska genomföras?

Det är enklare att arrangera cuper, tävlingar
och idrottsliga evenemang vilket lett till ökat
antal event med fler medverkande.

1

Förenkla lincenshatering

2

Avtal för inköp av kläder

(Max 200 tecken)

(Verksamhetsstöd SF
Vuxenidrott)

3

(Max 200 tecken)

Ta fram checklistor och standarder
för att arrangemang
Avtal för resor

Effektmål 5.

Målgrupp – Vuxna och äldre motionärer över 25 år

Vilket effektmål ska era insatser leda till?
(Max 200 tecken)

Mål

(Verksamhetsstöd SF
Vuxenidrott)

Vilka insatser ska genomföras?
(Max 200 tecken)

1
2
3

Para
Syftet med Verksamhetsstöd SF Paraidrott är att ge SF förutsättningar att bedriva och utveckla
idrottsverksamhet för personer med funktionsnedsättning.
Mål:
1 75 procent av de föreningar som har idrottsverksamhet för personer med funktionsnedsättning har
tagit del av förbundets riktade aktiviteter inom området.
2 SF har genomfört strukturella åtgärder för att behålla och attrahera fler aktiva utövare respektive
aktivitets- och organisationsledare med funktionsnedsättning till idrotten.
Beskriv den effekt ni önskar nå samt vad som ska åstadkommas inom er/a idrott/er inom den kommande
2-årsperioden. I rutan ”Mål (Verksamhetsinriktning SF Paraidrott)” ska ni kryssa den/de mål som
respektive effektmål är kopplad till.
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Vad planerar ni göra perioden 2022-23?

Effektmål 1.

Målgrupp – Para

Vilket effektmål ska era insatser leda till?

Mål

Vilka insatser ska genomföras?

Vi har identifierat förutsättning och hinder för
att möjliggöra och integrera paraidrott i
förbundet

1

Kartläggning av nuvarande läge

2

Anlita expertkompetens

Vilket effektmål ska era insatser leda till?

Mål

Vilka insatser ska genomföras?

Fler föreningar erbjuder organiserad träning
och tävling i paraidrott

1

Utbilda instruktörer

2

Anpassa idrottsytor och utrustning

Mål

Vilka insatser ska genomföras?

(Max 200 tecken)

Effektmål 2.

(Max 200 tecken)

Studiebesök hos andra dykarförbund
som framgångsrikt implemeterat para

Målgrupp – Para

(Max 200 tecken)

Effektmål 3.

(Verksamhetsstöd SF
Paraidrott)

(Verksamhetsstöd SF
Paraidrott)

(Max 200 tecken)

Målgrupp – Para

Vilket effektmål ska era insatser leda till?
(Max 200 tecken)

(Verksamhetsstöd SF
Paraidrott)

(Max 200 tecken)

1
2
Effektmål 4.

Målgrupp – Para
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Vilket effektmål ska era insatser leda till?
(Max 200 tecken)

Mål

(Verksamhetsstöd SF
Paraidrott)

Vilka insatser ska genomföras?
(Max 200 tecken)

1
2
Effektmål 5.

Målgrupp – Para

Vilket effektmål ska era insatser leda till?
(Max 200 tecken)

Mål

(Verksamhetsstöd SF
Paraidrott)

Vilka insatser ska genomföras?
(Max 200 tecken)

1
2
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