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Svensk volleyboll ska erbjuda tillgänglig livslång idrott 
där alla känner sig uppskattade och betydelsefulla, och 
får ett socialt och glädjefullt aktivt sammanhang. De 
som vill ska enkelt kunna bli del av Svensk volleyboll.

SVERIGES MEST  
VÄLKOMNANDE IDROTT
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VISION





Svenska Volleybollförbundet verkar för alla former av organiserad volleyboll, 
beachvolley och snowvolley, anpassat efter var och ens förutsättningar, så att 
vi skapar ett livslångt intresse för volleyboll och ett aktivt liv.

Verksamheten innefattar medlemmarna, medlemsföreningarna och distrikten. 
Den inrymmer spelare, ledare, domare, funktionärer på alla nivåer; från volley-
bompa till landslag. Verksamheten kan delas upp i bredd och elit, vilka båda 
inbegriper ett engagemang som gynnar både samhället och vår sport. Vi ska 
ge alla medlemmar möjlighet att spela en form av volleyboll anpassat för deras 
nivå, utan fokus på ålder, kön eller förutsättningar.

Genom att verka för en levande och omfattande breddrörelse för alla skapar vi 
också förutsättningar för det organiserade utövandet. Eliten ska utifrån det ges 
förutsättningar att långsiktigt konkurrera på sin nivå och volleybollen ska dra 
nytta av elitens framgångar för att inspirera breddrörelsen.

Svenska Volleybollförbundet representerar den organiserade volleybollen i 
Sverige och dess medlemmar. Vi företräder rörelsen gentemot FIVB, CEV, 
Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna. Vi för relationen till samhälle, 
media, partners, publik, utövare och andra aktörer. Samtliga dessa intressenter 
påverkar tillsammans volleybollens attraktion.

I arbetet med att föra volleybollens talan är de redan engagerade vår viktigaste 
kommunikativa muskel mot övriga intressenter. Det är de redan engagerade 
som bäst förmedlar vad Svensk volleyboll är. Deras glädje och känsla av att 
vara uppskattade och betydelsefulla gör att vi kan skapa effektiv  
kommunikation på ett samspelande och nytänkande sätt.

RÖRELSE GENOM VOLLEYBOLL 
VOLLEYBOLL GENOM RÖRELSEN
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VERKSAMHETSIDÉ





SAMSPEL
Alla ska vara lika viktiga både på och utanför planen. Tillsammans är vi ett lag  
där vi inspirerar och hjälper varandra, och där allas utveckling är viktig för vår  
gemensamma framgång. 

NYTÄNKANDE 
Vi vill vara nytänkande och innovativa. Jämfört med traditionell idrott, där mängd 
och antal ofta står i centrum, väljer vi att sätta våra medlemmar i fokus och pre-
mierar engagemang och lojalitet. Vi ska erbjuda våra medlemmar idrotts-Sveriges 
bästa medlemskap 
 
VÄLKOMNANDE 
Vi är välkomnande och inkluderande. Ingen ska diskrimineras på grund av kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller  
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

VI NÅR RESULTAT GENOM  
SAMSPEL & NYTÄNKANDE
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VÄRDEGRUND

IDROTTSRÖRELSENS GEMENSAMMA VÄRDEGRUND 
Riksidrottsmötet har definierat idrottsrörelsens gemensamma värdegrund, 
som består av fyra grundläggande principer. De är vägledande för all  
verksamhet som bedrivs av Svenska Volleybollförbundet. 
 
De fyra principerna 
• Glädje och gemenskap
• Demokrati och delaktighet 
• Allas rätt att vara med 
• Rent spel





Vi vill ge medlemmar på alla nivåer möjlighet att utvecklas genom att ta fram en 
utvecklingsmodell för Svensk volleyboll. Fler spelare, ledare, tränare och domare 
ska utbildas. 

Tävlingsmöjligheter är viktigt på alla nivåer. Vi vill ge alla möjlighet att spela en 
form av volleyboll anpassat för deras nivå, utan fokus på ålder och kön. 

Vi ska sträva efter att skapa utvecklingsmöjligheter för landslag och spelare med 
internationella ambitioner. 

SPORTSLIG UTVECKLING
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VERKSAMHETSOMRÅDEN

Föreningarnas engagemang och arbete är avgörande för Svensk volleybolls  
utveckling och framgång. Vi ska använda initiativkraften hos föreningar och lära 
av varandra. 

Genom att ge fler möjlighet till utbildning ökar den organiserade volleybollen i 
meningsfullhet och kvalitet. 

Vi ska verka för rätt hallar som gör volleyboll tillgängligt för fler. 

Där det spelas friare former av volleyboll ska vi tillvarata intresset och bjuda in till 
organiserad volleyboll.  

FÖRENINGSUTVECKLING

Svensk volleyboll ska sträva efter att göra det enkelt att bli och att vara medlem, 
genom effektiv kommunikation och medlemshantering som stärker relationen till 
de engagerade och premierar utövandet. 

Arrangemang och mötesplatser är viktiga för rörelsen som helhet. Evenemangs-
strategin ska vara långsiktig och hållbar både ur ett ekonomiskt och ett arrangör-
smässigt perspektiv. På så sätt kan Svensk volleyboll växa med nya arrangemang 
och utveckla befintliga mötesplatser.

Organisationen ska optimeras för att nå resultat. Vi ska verka för att tydliggöra 
volleybollens intressen i samhället och vår roll som folkrörelse i debatten.  
Kommersiellt arbete ska bidra till ökade resurser för Svensk volleyboll.

Som organisation ska vi visa upp och sprida de goda exemplen som finns bland 
framgångsrika föreningar och utövare. 
 

FÖRBUNDSUTVECKLING
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• Tävlingsmöjligheter som är attraktiva och utvecklande oavsett nivå. 
• Utbildade spelare, tränare och domare. 
• Internationell utveckling för landslag och spelare.

MÅL | SPORTSLIG UTVECKLING
 

MÅL

• Implementera volleybompa som insteg för utövare och ideellt engagerade. 
• Nyttjande av idrottsrörelsens och volleybollens utbildningsresurser. 
• Samverka för Framtidens idrottshall för volleyboll.

MÅL | FÖRENINGSUTVECKLING
 

• Idrotts-Sveriges nöjdaste medlemmar. 
• Attraktiva och utvecklande arrangemang och mötesplatser. 
• En optimerad organisation för Svensk volleyboll.

MÅL | FÖRBUNDSUTVECKLING
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