
resultatet av det arbete vi i styrelsen gjort under våren, input från 
medlemsorganisationer, personalen och arbete tillsammans med Annica och Jenna.

IDROTTEN FÖRST!
ANDERS INGVES 17 AUGUSTI 2022



VARFÖR ÄR IDROTT VIKTIG?
Därför att: 

den kopplar ihop helheten - det kognitiva, det kroppsliga, det mentala och samspelet med andra. Det vill säga att vara en hel 
mänska. 

den är fostrande och gör det naturligt att känna glädje i att våga anta fysiska och mentala utmaningar, acceptera motgångar 
och glädjas over egna och andras segrar.  

idrotten är där du hittar trygghet, gemenskap och blir utmanad att våga riva dina begränsningar. Du håller på med idrott för att 
du vill. 

idrotten är den största medlemsrörelsen på Åland och sprider stolthet, glädje och delaktighet i samhället.



VÅR RIKTNING



VAD VILL VI ÅSTADKOMMA – VÅR RIKTNING

Vi tror på glädjen i att göra saker gemensamt och att utmana gränser. I det lilla skapar vi underverk. Vi vill att fler ser och 

utvecklar helheten genom att engagerat arbeta för sin del. Mera utbyte och samverkan mellan idrotter. 

Vi vill öppna dörren till glädjen i att utmana sig själv och genom frekvent återkoppling skapa nyfikenhet att uppleva mer 

rörelseglädje och personlig utveckling. Överträffa sig själv ofta. 

Vi vill skapa engagemang i och runt idrotten på Åland. Ålands största medlemsrörelse skall synas. 

Vi vill skapa en rättvis och enkel idrottsadministration och -finansiering. Idrotten kommer först och är också en 

föregångare i att integrera samhällets krav. Det skall vara enkelt att ansvarsfullt leva upp till samhällets krav och 

bärkraftsmål.  
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ÅLANDS IDROTT – SYFTE ENLIGT VÅRA STADGAR



ÅLANDS IDROTTS SYFTE (STADGAN) ÄR ATT:
✓ Verka för att en gemensam vision och värdegrund genomsyrar hela den 

åländska idrotts- och motionsrörelsen.  

✓ Arbeta för den ideella idrotts- och motionsrörelsens utveckling på 

Åland.  

✓ Förbättra verksamhetsförutsättningarna för medlemsorganisationerna.  

✓ Främja ett livslångt intresse för och deltagande i den åländska idrotts- 

och motionsrörelsen.  

✓ Värna om och stärka den åländska idrotts- och motionsrörelsens 

ställning i det åländska samhället.  

✓ På olika sätt stöda medlemsorganisationerna och i dem aktiva individer 

samt främja deras intressen.  

✓ Främja samarbeten mellan medlemsorganisationer. 

ÖVERTRÄFFA 
SIG SJÄLV

GÖRA DET 
ENKELT

FLER HÅLLER 
PÅ LÄNGRE

SKAPA 
TJOHOO

IDROTTEN 
FÖRST



UTKAST TILL STRATEGI FÖR ÅLANDS IDROTT



SCHEMATISK OCH RAKT PÅ



IDROTTEN 
FÖRST

överträffa sig 
själv ofta

GÖRA DET 
ENKELT

SKAPA 
TJOHOO

FLER HÅLLER 
PÅ LÄNGRE

skoj & synligt
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förenklad 

admin.

KOMMUNIKATION, NÄRVARO 
& TONLÄGE

KUNSKAP/
UTBILDNING, KPI:ER , 

“LEVELS”– DET VI TALAR OM 
HAR EN TENDENS ATT 

HÄNDA

CENTRALISERAD 
SERVICE, FÄRDIGA MALLAR, 

FOKUS PÅ AKTIVITETER



SAMMANFATTNING



VÅR STRATEGISKA KARTA
VEM ÄR VÅRA INTRESSENTER 

Samhället  
Landskapsregeringen 
Media 
Idrottsorganisationerna 
De aktiva och föreningsmedlemmarna

VEM ÄR VÅRA “KUNDER”? 

Samhället köper bättre välmående och delaktighet (stolthet), 
samverkan och ansvarsfulla individer 
Idrotttsorganisationerna köper stöd, kunskap, finansiering och 
förenkling 
De aktiva köper glädjen i att hålla på länge med sin idrott

VAD ÄR VÅRT UPPDRAG/BESTÄLLNING? 

Ålands Idrott skall förenkla, skapa kraft att utveckla idrotten för att få 
många att hitta sin idrott och fortsätta länge. 
Vi skapar engagemang, framtidstro och välmående.

VILKA AKTIVITETER FOKUSERAR VI PÅ? 

Ålands Idrott finansierar utveckling och aktivitet i medlemsorganisationerna på ett transparent och jämlikt sätt. 
Ålands Idrott gör det enklare att följa de allt hårdare krav som det moderna samhället ställer på offentliga organisationer. 
Ålands Idrott utbildar våra medlemmar och de aktiva för att skapa engagemang, utveckling och glädje för de aktiva. 
Ålands Idrott skapar entusiasm genom att frekvent sprida berättelser från den lokala idrottens värld.

VILKA UTMANINGAR HAR VÅRA INTRESSENTER/VILKA PROBLEM LÖSER VI? 

Fysisk och psykisk hälsa blir sämre, demokrati kompetens och vilja att ta ansvar för det gemensamma sjunker. 
“Governance-samhällets” krav känns övermäktiga för idrottsföreningarna. 
För många aktiva slutar i alltför tidig ålder, 
Få eldsjälar drar för stora lass och konkurrerar dessutom med kommersiella aktörer. 
Entusiasmen runt lokal idrotten ger vika för hög tillgång till global toppidrott.

HUR SKULLE DET SE UT NÄR DET ÄR SOM BÄST? 

Idrotten kommer i första hand, vilket betyder att idrottsledarna har möjlighet att förkovra sig och att fokusera på att hjälpa 
de aktiva att uppleva glädjen i rörelse och i att ofta våga överträffa sig själv. Idrottsledarnas inre eld hålls tänd – länge.  
Barn får testa och hålla på med med flera idrotter, samt kombinera med andra aktiviteter. Det leder till att fler håller på 
längre. 
Aktiva stöds i sin utveckling och förkovran på sin (valda) nivå så att entusiasmen runt idrotten växer uthålligt, då blir det 
lättare att rekrytera aktiva till organisationerna. 
Med fler aktiva och större delaktighet ökar samhörigheten och det demokratiska samhället förstärks. 
Entusiasmen runt idrotten leder till att fler rör sig mer genom hela livet vilket ökar hälsa och välmående i samhället.

VAD GER OSS RÄTTEN ATT ”VINNA MATCHEN”? 

Därför att vi fokuserar på att idrott är rörelse, rädslor och glädje, men också en attityd att hela tiden bli bättre. Precis som 
den åländska idrottsrörelsen.  
Vår uppgift är att göra det enkelt att driva idrottsföreningar (förbund) och spännande att hålla på med idrott. 
Vi skapar stark delaktighet med våra medlemmar och drivs tillsammans av nyfikenhet på att varje dag öka kunskap, 
förädla aktiviteter och hjälpa de aktiva att överträffa sig själv.



IDROTTEN FÖRST – NÄR DET ÄR SOM BÄST



IDROTTEN 
FÖRST

HUR SKULLE DET SE UT NÄR DET ÄR SOM BÄST? 

Idrotten kommer i första hand, vilket betyder att idrottsledarna har möjlighet att 
förkovra sig och att fokusera på att hjälpa de aktiva att uppleva glädjen i rörelse och 
i att ofta våga överträffa sig själv. Idrottsledarnas inre eld hålls tänd – länge. 
Barn får testa och hålla på med med flera idrotter, samt kombinera med andra 
aktiviteter. Det leder till att fler håller på längre.  
Aktiva stöds i sin utveckling och förkovran på sin (valda) nivå så att entusiasmen runt 
idrotten växer uthålligt, då blir det lättare att rekrytera aktiva till organisationerna. 
Med fler aktiva och större delaktighet ökar samhörigheten och det demokratiska 
samhället förstärks.  
Entusiasmen runt idrotten leder till att fler rör sig mer genom hela livet vilket ökar 
hälsa och välmående i samhället.



LEDSTJÄRNOR OCH FOKUS



VÅRA LEDSTJÄRNOR 
Idrotten kommer i första hand  – rättvist, transparent och jämlikt 

Mera utbyte och samverkan mellan idrotter  

Överträffa sig själv oftare 

Idrotten ska vara tillgänglig för alla 

Ålands största medlemsrörelse ska synas oftare 

Entusiasmen runt idrotten leder till att fler rör sig mer genom hela 
livet vilket ökar välmåendet i samhället

IDROTTEN 
FÖRST

GÖRA DET 
ENKELT

SKAPA 
TJOHOO

FLER HÅLLER 
PÅ LÄNGRE



VAD LÖSER VI OCH VAD SKAPAR VI



PAINS & GAINS
ENGAGEMANGET AVTAR – SVÅRT 
REKRYTERA IDEELLA RESURSER

BYRÅKRATI & ADMINISTRATION 
TAR ÖVER FRÅN FOKUS PÅ 

IDROTTEN

DET KÄNNS INTE SKOJ ATT MÅSTA 
SLÅSS FÖR SIN ÖVERLEVNAD

FRAMTIDSTRO & HOPP AVTAR – 
DET ÄR TUNGT

FÖR FÅ FORTSÄTTER OCH FÖR 
MÅNGA SLUTAR FÖR TIDIGT

IDROTTEN  SYNS FÖR LITE FÖR ATT 
VARA ÅLANDS STÖRSTA 

MEDLEMSRÖRELSE

IDROTTEN 
FÖRST

Idrott, både individuell och i lag, handlar om 
delaktighet och samspel. 

För att det skall fungera skapar vi regler och 
förhållningssätt. Vi fostrar unga individer att ta hänsyn, 
lära sig etiska riktlinjer och att vara “justa” människor. 
Att ställa upp för varandra och hjälpa varandra att 
våga, att genomföra och att lyckas. Vi vill att ledare 
och idrottare skall känna glädje i sin idrott, mod att anta 
utmaningar, vilja till kontinuerlig utveckling och rätt att 
välja den nivå de vill idrotta på. 

Vi strävar efter att göra det enklare att driva 
föreningen med de krav det moderna samhället ställer 

Vi vill öka engagemang i och synlighet runt idrotten på 
Åland.  

Idrotten är där du hittar trygghet, gemenskap och blir 
utmanad att våga riva dina begränsningar. Idrotten ger 
valmöjligheter och  du kan själv ta ansvar för dina val. 

Genom att jämföra sig med sig själv och hela tiden 
sträva efter förkovran skapar vi växande människor 
som får möjlighet att ofta fira små individuella segrar.



SYFTE, ROLL OCH SÄTT – VARFÖR, VAD & HUR



IDROTTEN 
FÖRST

ÖPPENHET & LIKABEHANDLING

UTBILDA & UTVECKLA

TA ANSVAR & INKLUDERA

RÖRELSEGLÄDJE & ”ÖVERTRÄFFA  OFTA”

HÅLLA PÅ LÄNGE

SKOJ & LOCKANDE

FOSTRANDE

FRAMTIDSTRO & HOPP

ARBETA FÖR ÖPPENHET

SKAPA JÄMLIKA VILLKÅR

DRIVA ”ÖVERTRÄFFA OFTA”

GÖRA DET ENKELT

ROLL (vad)

SÄTT (hur)

SYFTE (varför)

FÖRMEDLA FINANSIERING



HUR FÖLJER VI UPP ATT VI LYCKAS GENOMFÖRA 
NYCKELTAL (KPI:ER) OCH AKTIVITETER FÖR DE OLIKA INTRESSENTERNA 



VÅRA KPI:ER 

antal aktiva, tid som aktiv

% av medlemmarna följer kraven

antal personliga rekord (nådda levels)

synlighet i media

samverkan mellan idrotter

utgångspunkt fö
r 

dialog



STAKEHOLDER PERSPEKTIV – BESTÄLLNING/LEVERANS

Myndighet

Förening

Idrottare/
Aktiva

under arbete 

Operativt stöd för 

att genomföra

problem beställning aktivitet


