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Strategi 2028 

Inledning, bakgrund och syfte: 

Svenska Padelförbundet är ett ungt förbund som är i ständig utveckling. Vi blev antagna i RF 

maj 2021 och kommer att bli fullvärdiga medlemmar från och med 2024. 

Svenska Padelförbundet har tillsammans med sina medlemsföreningar arbetat fram Strategi 

2028. Strategin är ett lednings- och styrdokument för hela vår verksamhet som visar vilken 

riktning vi ska gå med strategiska och prioriterade områden, mål och insatser/aktiviteter. 

Strategi 2028 går hand i hand med och följer RF:s Strategi 2025 för att utveckla den Svenska 

idrottsrörelsen. 

Strategin ska vara vägledande för förbundets verksamhetsutveckling och vara ett hjälpmedel 

för våra föreningsmedlemmar att utveckla sin verksamhet. 

Ordlista: 

Svensk padel: Branschen och sporten padel i Sverige 

Svenska Padelförbundet: Vår interna organisation. Kan uttryckas genom SPF, förbundet, vi och vår 

Svenska Padelförbundets verksamhet: Förbundet, våra medlemsföreningar och föreningarnas medlemmar. Kan uttryckas 

som vår verksamhet 

Vision: En riktning att sträva mot, ett tänkbart framtida tillstånd 

Verksamhetsidé: En beskrivning av vårt uppdrag och syftet med vår verksamhet 

Värdegrund: Det förhållningssättet vi ska eftersträva 

Strategiska områden: Våra särskilt prioriterade områden som vi satsar extra på 

Målbild: Ett framtida önskat läge  

Strategiska mål: Långsiktiga mål, 3-6 år 

Insatser: Aktiviteter eller åtgärder vi planerar att genomföra för att nå dom strategiska målen 

Önskade effekter och resultat: De effekter och resultat vi vill åstadkomma genom dom insatser vi har genomfört 

Möjliggörare: Förutsättningar samt viktiga områden vi parallellt arbetar med för att lyckas med det strategiska arbetet 

Verksamhetsplan: En handlingsplan med mål och aktiviteter på 1-2 år.  

Verksamhetsinriktning: En handlingsplan med strategiska mål och insatser på 3 år  

Strategi 2028: Ett lednings- och styrdokument för hela vår verksamhet som visar vilken riktning vi ska gå med strategiska 

och prioriterade områden, mål och insatser/aktiviteter 

Holistiskt välmående: Det fysiska, psykiska, sociala och känslomässiga välmåendet 
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VISION: 

Padel för alla genom hela livet  

Tillsammans vill vi skapa en engagerande, inkluderande och framåtsträvande idrott. Svensk Padel 

skall förena och skapa gemenskap över gränser där hållbarhet, delaktighet, trygghet och glädje står i 

fokus. 

VERKSAMHETSIDÉ:  

Vårt uppdrag är att utveckla svensk padel utifrån ett föreningsperspektiv!  

Svenska Padelförbundets uppdrag är att främja och utveckla svensk padel, för alla genom hela livet, 

både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.  

Vi ska vara drivande i frågor som föreningslivet, barn- och ungdom, utbildning, parapadel, tävling och 

landslag.   

VILKA VI ÄR TILL FÖR: 

Våra medlemmar och uppdragsgivare är de padelföreningar som är medlemmar hos oss. Vi är då 

också till för deras medlemmar vilket utgör vår verksamhet. Föreningarnas medlemmar kan vara 

organisationsledare, aktivitetsledare (tränare och ledare), tävlingsspelare och motionärer samt 

stödmedlemmar. 

Sedan har vi många intressenter som vi vill och ska ha bra samarbete med som är viktiga för att vi 

tillsammans ska utveckla Svensk padel. 

VÄRDEGRUND:  

Alla är välkomna och tillsammans skapar vi glädje och gemenskap! Rent spel och ärlighet 

är en självklarhet för oss! Vi bedriver och utvecklar padeln tillsammans, vi är 

ambassadörer för vår sport i alla sammanhang. 

• Inkludering och Jämlikhet 

Alla är välkomna, oavsett ålder, vilken könsidentitet du har, sexuell läggning, var du är född, din tro   

eller vilka förutsättningar du har. Det spelar heller ingen roll hur ofta du spelar eller på vilken nivå, 

möjligheter ska finnas för alla! 

• Glädje och Gemenskap 

Padel är en idrott som för människor samman. Den blir en naturlig mötesplats för gamla och nya 

vänner och där familjer och kompisar kan spela och umgås. Vi vill bedriva och utveckla padeln för att 

vi tillsammans ska må bra, ha roligt och utvecklas hela livet.  
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• Rent spel och Ärlighet 

Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att följa regler, 

överenskommelser, leva efter god etik och moral med respekt för alla människor. Detta inkluderar 

bland annat att aktivt arbeta mot doping, matchfixning, osund ekonomi och annat fusk samt mot 

diskriminering, trakasserier, kränkningar och våld såväl på som utanför idrottsarenan. 

Strategiska områden – Dom fyra S:en 

Vi ska tillsammans med hela vår verksamhet arbeta inom fyra strategiska områden för att 

utveckla vår verksamhet mot 2028. Vi kallar det för dom fyra S:en. 

• STÄRKA 

Stärka handlar om att vi ska bygga och utveckla vår kärnverksamhet, att vi ska skapa ett 

starkt förbund och utveckla hela vår organisation och verksamhet inklusive regionerna, 

föreningarna och deras medlemmar (individen och människa). Det innebär också att vi ska 

stärka vår position i idrottssverige.  

• SAMVERKA 

Samverka handlar om att bygga sporten padel med ett tillsammansperspektiv. Att samverka 

både internt och externt mellan vår verksamhet och alla intressenter, t ex region- och 

föreningsutbyte, föreningar och hallägare, förbundet och våra partners, förbundet och 

kommersiell verksamhet.  

• SPELA 

Spela handlar om att skapa förutsättningar för våra spelare att utvecklas utifrån sin egen 

vilja och behov. Vi ska ligga i framkant i att skapa goda utvecklingsmiljöer och genomföra 

satsningar för alla oavsett om man vill träna, tävla eller spela padel som en motionsform.  

• SEGRA 

Segra handlar om att skapa en sund vinnarkultur inom Svensk padel. Att vi ska segra som 

individ/människa, som par, som lag, och som nation med blågula framgångar. 
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Verksamhetsinriktning 2023-2025  

Verksamhetsinriktningen ska hjälpa oss att sträva mot Strategi 2028. Den påbörjar vår resa 

med strategiska mål och insatser och revideras sedan efter 3 år. Verksamhetsinriktningen 

ligger som grund för vår ettåriga verksamhetsplan som är mer specifik i sina mål och 

aktiviteter. 

STÄRKA 

MÅLBILD 

År 2028 har vi stärkt och utvecklat vår verksamhet på alla nivåer, förbundet, regionerna, 

föreningarna, medlemmen/individen (dom 4 perspektiven), när det gäller strategi, 

organisation, struktur, arbetssätt och kultur. Vi har också stärkt och tydliggjort vår position 

inom svensk idrott.  

Dom fyra perspektiven: 

 

 

 

 

 

STRATEGISKT MÅL (Förbundet) 

Att stärka, utveckla och förbättra Svenska Padelförbundets organisation och arbetssätt 

INSATSER 

• Rekrytera utifrån det behov som vi har. 

• Att avsätta tid och jobba med intern utveckling 

 ÖNSKADE EFFEKTER OCH RESULTAT 

• Att vi har struktur för stöd och utveckling till dom vi är till för. 

• Att vi är en effektiv organisation. 

• Att vi är en attraktiv arbetsgivare 

STRATEGISKA MÅL (Regionerna) 

Att stärka, utveckla och förbättra regionerna. 

 

Förbundet

Regionerna

Föreningarna

Medlemmen/ 
individen
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INSATSER 

• Att skapa arbetsgrupper med tydligt uppdrag, mål och arbetssätt. 

• Att genomföra satsningar och aktiviteter inom barn och ungdom, utbildning och 

tävling.  

ÖNSKADE EFFEKTER OCH RESULTAT 

• Att vi har skapat en närhet, delaktighet, tillhörighet, samverkan och goda 

utvecklingsmiljöer, regionalt och lokalt.  

STRATEGISKT MÅL (Föreningarna) 

Att stärka, utveckla och förbättra föreningslivet inom svensk padel 

INSATSER 

• Att skapa förståelse och samsyn kring vår verksamhet. 

• Att erbjuda stöd och service till föreningarna utifrån deras behov. 

• Att skapa och erbjuda relevant utbildning. 

• Att kommunicera och öka kännedom om relevanta stöd som föreningarna kan nyttja. 

ÖNSKADE EFFEKTER OCH RESULTAT 

• Att vi har skapat moderna, hållbara, engagerade, delaktiga och självgående 

föreningar. 

STRATEGISKT MÅL (Medlemmen/individen) 

Att stärka och utveckla individen, människan och medlemmen 

INSATSER 

• Att skapa medlemsnytta. 

• Att skapa KASAM-känslan av att tillhöra ett sammanhang. 

• Att skapa goda och trygga utvecklingsmiljöer. 

• Att skapa utvecklingsprojekt för alla målgrupper. 

ÖNSKADE EFFEKTER OCH RESULTAT 

• Att vi har skapat KASAM och viljan att vara en del av vår verksamhet 

STRATEGISKT MÅL (Nationellt) 

Stärka och förbättra vår position inom svensk idrott 
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INSATSER 

• Dialoger med intressenter 

• Påverka politiken mm 

• Breda kommunikationsinsatser 

• Marknadsföring 

• Dialog med media 

ÖNSKADE EFFEKTER OCH RESULTAT 

Att vi har en starkare position inom Svensk idrott och att fler vet vilka vi är. Vi har ökat 
antalet föreningsmedlemmar i förbundet och medlemmar i föreningarna. Vi har ökad 
synlighet i samhället vid påverkansfrågor. 

SAMVERKAN 

MÅLBILD 

År 2028 har vi etablerat nära relationer och kontinuerlig dialog med alla våra medlemmar, 

samarbetspartners och intressenter. 

Vi är en attraktiv partner där intressenter söker sig till oss för att dom vill associeras med 

våra värden för att vi har en stark position i idrottssverige.   

STRATEGISKT MÅL (Förening/anläggning) 

Att öka antalet föreningar som driver verksamhet på anläggningarna. 

INSATSER 

• Att skapa utvecklande forum för dialog 

• Att vara behjälplig med goda exempel på rollfördelning mellan förening och 

anläggning 

ÖNSKADE EFFEKTER OCH RESULTAT 

• Att vi har skapat hög tillgänglighet för föreningarna på anläggningarna och att det är 

föreningarna som driver verksamheten, så att anläggningarna blir mer hållbara på 

sikt.  

STRATEGISKT MÅL (Skola) 

Att förbättra samverkan med skolverksamheten. 
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INSATSER 

• Att kommunicera och uppmuntra föreningarna till att samverka med skola 

• Att skapa struktur för NIU och RIG 

• Att söka bidrag bland annat inom rörelsesatsning 

 

ÖNSKADE EFFEKTER OCH RESULTAT 

• Att fler barn och ungdomar har upptäckt och valt padel som sport 

• Att vi har lagt grunden för att utveckla eliten 

STRATEGISKT MÅL (Vår position i samhället) 

Att förbättra och öka dialogen, samverkan och stödet med offentlig verksamhet och övriga 

delar i samhället. 

INSATSER 

• Att RF-SISU, regionerna och föreningarna för en dialog med offentlig verksamhet 

• Att vi driver och leder dialoger med 5 kommuner 

• Att vi kommunicerar goda exempel till föreningarna  

• Att vi deltar aktivt i det offentliga rummet  

ÖNSKADE EFFEKTER OCH RESULTAT 

• Att vi har förbättrat det kommunala stödet och strukturen (bidragssystemet) så att 

det stödjer hur padeln är uppbyggd för att möjliggöra för fler att spela padel. Att vi 

har stärkt vår position i samhället och vi har tillgängliggjort padel för alla. 

STRATEGISKT MÅL (Attraktiva evenemang) 

Att öka och förbättra antalet attraktiva evenemang. 

INSATSER 

• Att samverka med offentlig verksamhet  

• Att samverka med de internationella förbunden 

• Att skaffa fler sponsorer 

• Att genomföra fler evenemang och arrangemang 

ÖNSKADE EFFEKTER OCH RESULTAT 

• Att vi har blivit attraktiva och kända inom den svenska idrottsrörelsen och att vi har 

ökat värdet på vår produkt och varumärke.  
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SPELA 

MÅLBILD 

Vi erbjuder tränings- tävlings- och spelformer som ligger i framkant för spelarens mest 

optimala utveckling oavsett förutsättningar. Vi har goda utvecklingsmiljöer där alla 

välkomnas att spela i en trygg och positiv miljö. 

STRATEGISKT MÅL (Spelaren) 

 Att utveckla våra spelare 

INSATSER 

• Att skapa en plan för att rekrytera och behålla fler spelare 

• Att skapa en spelarutvecklingsplan 

• Att skapa optimala träningsmöjligheter utifrån allas behov, förutsättningar och 

ambition 

• Att skapa optimala tävlingsmöjligheter utifrån allas behov, förutsättningar och 

ambition 

• Att utbilda ledare och tränare som har en sund och utvecklande ledarskap 

• Att genomföra utvecklingsprojekt för att få fler att spela padel 

ÖNSKADE EFFEKTER OCH RESULTAT 

• Spelarna känner hög motivation och vilja att spela padel genom hela livet 

STRATEGISKT MÅL (Utbildning) 

Att utveckla och förbättra vår utbildningsverksamhet. 

INSATSER 

• Att skapa en plan för att rekrytera och behålla fler tränare 

• Att skapa en utbildningsstruktur och implementera den 

• Att utbilda fler tränare och ledare 

• Att utbilda övriga inom vår verksamhet 

ÖNSKADE EFFEKTER OCH RESULTAT 

Att vi har kompetenta och professionella ledare i vår verksamhet med ett sunt ledarskap. Vi 

erbjuder professionell utbildning för alla inom vår verksamhet. Vi har ökat kompetensen 

inom vår verksamhet. Vi har skapat goda utvecklingsmiljöer 

STRATEGISKT MÅL (Goda utvecklingsmiljöer) 

Att skapa och förbättra goda och inkluderande utvecklingsmiljöer  
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INSATSER 

• Att skapa och sprida trygg padel 

• Att genomföra satsningar på barn- och ungdomar 

• Att genomföra satsningar på parapadel 

• Att genomföra tjejsatsningar 

• Att genomföra satsningar inom padelsvaga områden 

ÖNSKADE EFFEKTER OCH RESULTAT 

Vi har goda utvecklingsmiljöer för alla. Vi har skapat den goda kulturen. Vi har jämlik och 

jämställd padel 

SEGRA 

MÅLBILD 

Vi erbjuder goda utvecklingsmiljöer för barn- och ungdom, bredd till seniorelit med fokus på 

individen och föreningarna. 

Vi har en sund vinnarkultur där vi konkurrerar om medaljer på internationella mästerskap. 

STRATEGISKT MÅL (Internationella framgångar) 

Att skapa internationella framgångar 

INSATSER 

• Att bygga en framgångsrik landslagsverksamhet 

• Att utveckla vår breddsatsning 

• Att skapa en god vinnarkultur 

ÖNSKADE EFFEKTER OCH RESULTAT 

• Vi har stärkt vår position internationellt på alla nivåer och skapat blågula framgångar 

STRATEGISKT MÅL (Individen/människan) 

Att utveckla och stärka individen/människan utifrån ett holistiskt perspektiv 

INSATSER 

• Att skapa möjligheter för varje individ att utvecklas inom det fysiska, psykiska , 

sociala och känslomässiga välmåendet 

ÖNSKADE EFFEKTER OCH RESULTAT 

• Vi har en verksamhet som skapat en trygg miljö där man mår bra och känner 

tillhörighet.  En seger på individnivå.  
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Möjliggörare för det strategiska arbetet 2028 

Digitalisering 

Digitaliseringen är en nyckelfaktor för att svensk padel ska vara framgångsrik och effektiv. 

Genom att automatisera och visualisera med hjälp av smarta och innovativa digitala 

lösningar underlättar vi, engagerar och inspirerar till bättre och mer tillgänglig padel. 

Tjänsterna ska utvecklas med fokus på automatisering och möjliggöra självbetjäning för 

padel och samtidigt ska padelsveriges krav på säkerhet och stabilitet alltid beaktas.  

Hållbarhet 

• Ekonomisk hållbarhet 

Det innebär att säkra verksamhetens långsiktiga ekonomiska stabilitet. 

• Social hållbarhet 

Innebär att utveckla en verksamhet som värdesätter människans lika värden och 

sätter människans behov o välbefinnande i centrum. 

• Miljömässig hållbarhet 

Innebär att värna om miljö och hushålla med naturresurser så att nuvarande och 

kommande generationer kan tillgodose sina behov. 

Kommunikation 

Kommunikation handlar om att informera, lyssna och interagera. Påverkansarbete.  

Vår kommunikation inom svensk padel präglas av enkelhet, tillgänglighet, synlighet och 

dialog.  

Kommunikationsarbetet såväl internt som externt, är strategiskt, tydligt och målmedvetet. 

Kommunikationen är anpassad utifrån målgrupp och kanaliseras utöver möten genom olika 

media, vilket kan vara såväl egna som externa kanaler.   

  

  

  

  

  

 

 


