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Styrelseprotokoll för Svenska Bågskytteförbundets styrelsemöte  

Tid: 19-04-05 Start kl. 18.00 avslut 19-04-06 kl. 11.45 

Plats: Scandic Hotel Skövde 

Närvarande: Peo Gunnars (PG), Jessica Larsson (JL), Ann-Sofie Wredendal (AW), Magnus Carlsson (MC), Carina Olsson (CO) och Cenneth 

Åhlund (CÅ/GS), Bo Palm (BP) och Rolf Volungholen (RV)  

Anmält förhinder: Susanne Lundgren (SL) och Ellinor Ryrå (ER) 

Valberedningen genom Fredrik Rudin, Camilla Åhlund och Anette Andersson   

 

§19-37 Mötets öppnande och inledning 

Ordförande Bo Palm välkomnar till mötet  

 

§19-38 Val av mötesordförande och mötessekreterare  

             Föreslogs och valdes Bo Palm och Cenneth Åhlund 

    

§19-39 Val av protokolljusterare   

Föreslogs och Jessica Larsson 

 

§19-40 Fastställande av dagordning  

Godkändes 

 

§19-41 Fastställande av föregående protokoll 

Fastställdes och lades till handlingarna.  

     

§19-42 Ekonomi mm inför stämman 

a) Uppföljningen av utfallet för 2019 visar inte mycket ännu då SBF är baktunga ekonomiskt, alltså att mesta kostnaderna ligger 

från andra kvartalet och framåt normalt, så även i år. 
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b) Genomgång inför stämman och konferens 

c) Kanslirapporten, bilaga 1, med svenska rekord och utmärkelser fastställs 

d) Genomgång remitterade, vilande eller bordlagda frågor 

 

Datum Ärende Besl/Inf

o 

/Disk 

Bordlagd 

till 

Ansvarig Kommentar 

2018-12-01 Rapport med förslag på åtgärder för ungdomars 

minskade tävlande, vad gör andra SF, kompletterat 

med utfall YJT 2018 

B Jan 2019 

April2019 

Sep 2019 

ER/SL/CÅ 2019-04-06  

Beslutad – går vidare till 

projekt/uppdragsform och kommer då 

tillbaka till styrelsen för beslut 

2018-12-01 Nytt sanktionskostnadssystem tävlingar B Jan 2019 

April 2019 

Dec 2019 

BP 2019-04-06 

Beslutad – ingen förändring. 

Nuvarande modell kvarstår 

2018-12-01 Förutsättningar för högtalarinköp/hyreslösning? B Jan 2019 

Feb 2019 

April 2019 

Vilande 

AW/MC 2019-04-06 

Flyttas till sportkommittén för 

beredning.  

2018-09-30 Förslag på RF-projekt att söka 2020 D  Jan 2019 

April 2019 

Juni 2019 

CÅ/CO Förslag framtaget. Vidare diskussion 

på kommande möte  

2018-12-01 Förslag ungdomsutbildning(KUL) B Jan 2019 

April 2019 

Sep 2019 

ER/BP/C

Å 

Projektdirektiv tas fram av BP mfl. 
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2018-12-01 Förslag på vägen framåt för förenings- och 

distriktsutveckling 

D Jan 2019 

Feb 2019 

April 2019 

RV 2019-04-06 

Klart. Drivs vidare i projektform 

2018-12-01 Sports presentation-förslag till förändringar 

Nya rutiner för SM-arrangörer 

D Jan 2019 

April 2019 

Sep 2019 

MC/CÅ/E

R 

2019-04-06 

Flyttas till sportkommitté för 

beredning  

2019-04-06 Styrningsformer (kommittéer, projekt, uppdrag) B Maj 2019 CO Ny 

2019-04-06 Implementering kravprofilerna och 

utvecklingstrappan 

B Jun 20169 CO/MC Ny 

2019-04-06 Bearbetningsplan strategiska målgrupper/personer I Sep CO/CÅ Ny - Cenneth tar fram förslag 

2019-04-06 SBFs ekonomiska förutsättningar –utbildning 

styrelsen 

I Maj CÅ Ny 

 

      

 

§19-43 Övriga frågor 

a) Idrottens dag 3/7 Visby, beslutar att Bo Palm representerar SBF 

b) RIM Jönköping 24-26/5 beslutar att Cenneth Åhlund, Carina Olsson och Bo Palm representerar SBF 

c) WA-kongress 1-2/6 beslutar att Cenneth Åhlund, Andreas Persson och Carina Olsson representerar SBF 
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d) CÅ redogör för projektet Sparks Generation och tackar Stockholms BK för dess insats vid filminspelning. Projektet avser 25/4–

5/5 för bågskyttets del där vi hoppas alla föreningar ställer upp, både för en god sak men också för att möta vikande 

ungdomssiffror i våra medlemsmatriklar. 

e) Framtidskommittén presenterar sin syn på framtida styrelsearbete, se underlag i bilaga 2 

f) Prioritering av framtida projekt/uppdrag genomfördes på mötet – vidare diskussion framåt 

 

§19-44 Kommande möten  

a) Förbundsårsmöte/stämma Skövde 6 april 

b) Konstituerande styrelsemöte Skövde 7 april  

 

§19-45 Avslutning Ordförande tackade för dagens möte och avslutade mötet 

 

 

Vid Protokollet:  Cenneth Åhlund 

 

 

Justeras: Jessica Larsson    Ordf. Bo Palm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
.      
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BILAGA sid 1 .     
2019-04-05      

      
Hedersmedalj i Brons:  Jessica Larsson, Västra Svelands BF  

  Britt Larsson, BK Fjädern   

  Petra Rehnström, BK Fjädern   

  Raimo Utriainen, BS Gothia   

  Anders Kempe, Åtvidabergs BSK  

      
Förtjänstplakett i GULD:  Fredrik Rudin, Västra Svealands BF  

      
Förtjänstplakett i SILVER:  Sebastian Weststrand, Västra Svealands BF  

  Andreas Rosander, Västra Svealands BF  

  Bo Mossberg, BK Fjädern   

  Daniel Larsson, BK Fjädern   

  

Robert Nilsson, Åtvidbergs 
BSK   

  Håkan Andersson, BS Kungsbacka  

      
Förtjänstplakett i BRONS:  Rolf Ivarsson, BK Fjädern   

  Wide Hellman, Åtvidabergs BSK  

  Kjell Åkerblom, Åtvidabergs BSK  

      
 

      

      

      
STORA GRABBARS 
MÄRKE      
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Nr 157  Sandra Nyberg, Vetlanda BSK   
         

      
      
      
      
      
      

      
      
SVENSKA REKORD   Poäng Namn/Klubb Plats 

            

2018-06-08 DB16 
SBF kortrond/20m/36 
pil 320 Julia Wilhelmsson, Stockamöllans IF Skurup 

        

2018-07-01 HI60 SBF 900/40m/30 pil 230 Rolands Bexander, BK Fiskgjusen Gustavsberg 

2018-07-01 HI60 SBF 900/30m/30 pil 235 Rolands Bexander, BK Fiskgjusen Gustavsberg 

2018-07-01 HI60 SBF 900/20m/30 pil 268 Rolands Bexander, BK Fiskgjusen Gustavsberg 

2018-07-01 HI60 SBF 900/Totalt/90 pil 733 Rolands Bexander, BK Fiskgjusen Gustavsberg 

2018-07-01 DIE SBF 900/20 m/30 pil 261 Jenny Stigsdotter, Stockholms BK Gustavsberg 

        

2018-12-05 DIE SBF 18 m/30 pil 236 Jenny Stigsdotter, Stockholms BK Kungsängen 

        

2019-02-19 HI60 SBF 18 m/30 pil 251 Eino Long, Södertälje BF Södertälje 

2019-02-19 PDC50 SBF 18 m/30 pil 255 
Karin Ersson Josefsson, Nykvarns 
BK Södertälje 

2019-02-19 HL13 SBF 12 m/30 pil 265 Linus Grahn, Stenbro BS Södertälje 

2019-02-27 DL50 SBF 18 m/30 pil 253 Christa Bäckman, IF Karlsvik Sundsvall 

2019-03-02 DB60 SBF 18 m/60 pil 519 Ingalill Idéhn, BS Gothia Angered 

2019-02-19 HL13 SBF 12 m/60 pill 549 Linus Grahn, Stenbro BS Södertälje 
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2019-03-10 HI60 SBF 18 m/30 pil 251 Roland Bexander, BK Fiskgjusen Stockholm 

2019-03-16 DI50 SBF 18 m/60 pil 462 Lotta Karlsson, Uppl/Väsby BF 
Eskilstuna 
SM 

2019-03-17 DC16 SBF 18 m/15 pil 146 Caroline Käck, Järnvägens BF 
Eskilstuna 
SM 

2019-03-17 HCE SBF 18 m/15 pil 150 Mikael Anderle, BSK Sturarna 
Eskilstuna 
SM 

2019-03-17 HCE SBF 18 m/15 pil 150 
Hampus Borgström, Helsingborgs 
BK 

Eskilstuna 
SM 

2019-03-23 HL13 SBF 12 m/60 pil 556 Linus Grahn, Stenbro BS 
Borlänge 
JSM 

2019-03-24 HC16 SBF 18 m/15 pil 149 Erik Persson, Åkersberga BSK 
Borlänge 
JSM 

2019-03-24 DC16 SBF 18 m/15 pil 147 Caroline Käck, Järnvägens BF 
Borlänge 
JSM 

            
      

       
SVENSKA LAGREKORD   Namn/Klubb Poäng Datum Plats 

         

HCE 
18 m/24 
pil TRELLEBORGS BK 234 p 2019-03-17 

SM 
Eskilstuna 

   Joakim Limås     

   Linus Strömberg     

   Fredrik Åkerman     
            

 

 

Bilaga 2 
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Styrelsearbete i SBF 

Framtidskommittén fick i uppdrag hösten 2017 att komma med förslag till förändringar av SBF:s verksamhet. Under arbetet har ett trettiotal 

förlag presenterats för ordförande/vice ordförande. Kommitteens uppdrag kompletterades hösten 2018 ett var att ge ett samlat förslag som berör 

styrelsens arbete i en rapport. Denna rapport är det förslag som kommitteen har arbetat fram. Det kan vara värt att påpeka att en förändring av 

styrelsearbetet är en förändring som tar tid att genomföra och som troligen sträcker sig över flera år. I denna rapport finns för den skull även en 

tids-prioritering av de ingående föreslagen. 

 

Framtidskommittén: 

Monica Bjerendal 2017-2018 

Annie Blomberg 2018- 

Karin Larsson Brolund 2017-2018 

Michael Cekal 2017- 2019 

Leif Marcusson 2017- 

Kicki Prilonsky 2017- 

Anders Sandström 2018- 
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1. Bemanning 

Styrelsens uppgift är att genom anställda, kommittéer, projekt och uppdrag leda och styra förbundets verksamhet. 

 

Styrelsen består idag av nio ledamöter inklusive ordförande och vice ordförande. Idag har styrelsemedlemmarna olika inriktningar på sina 

uppdrag (t.ex. ungdom) och det systemet har både för- och nackdelar. En nackdel är att det riskerar att leda till suboptimering av styrelsearbetet, 

dvs att det blir inriktningen som tar överhand över styrelsearbetets helhet. En annan nackdel är att valet till styrelsen riskerar att baseras på 

inriktningen istället för personen. En fördel är att några inriktningar får en förespråkare i styrelsen. En svårighet är att alla inriktningar inte får en 

representant och att det måste prioriteras vilka inriktningar som är mer viktiga än andra. 

 

Adjungerade till styrelsen är idag GS, tävlingsansvarig och ansvarig för funktionsnedsättningar. 

 

Förslag: 

• Två av ledamöter bör vara externa från bågskytte, där en representerar näringsliv och en media. Detta ger möjlighet att öka styrelsens 

legitimitet i och förståelse för näringslivets/medias logik och beteende. SBF står inför et förändringsarbete, ökad affärsmässighet (t.ex. 

Canvas), är inte exkluderande och är internationellt framgångsrikt. 

Införs vid stämman 2019 (kan adjungeras från och väljas 2020). 

• Vid behov kompletteras styrelsen med tillfälligt adjungerande t.ex. tre månader för att täcka in ett aktuellt/viktigt område. 

Införs omgående. 

• Inga ledamöter ska ha inriktningar. Styrelsen är gemensamt ansvarig för hela sitt uppdrag. Styrelsen ska ha ett holistiskt arbetssätt och 

synsätt för att på bästa sätt verka för hela verksamheten. 

Om möjligt tas bort omgående annars från stämman 2019. 
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2. Arbetsgrupper 

Arbetsgrupper tillsätts efter behov av styrelsen. En arbetsgrupp kan verka under kortare eller längre tid. En arbetsgrupp kan vara en kommitté 

(långt tidsperspektiv), projekt (mellanlångt tidsperspektiv) och uppdrag (kort tidsperspektiv). Kommittéer tillsätts av förbundsstämma (t.ex. 

Regler och Bestraffning). Projekt och uppdrag är styrelsens verktyg och tillsätts av den.  

 

Styrelsen utövar styrning av kommittéer, projekt och uppdrag genom beställning och uppföljning. För beställning och uppföljning ska mallar 

finns. 

 

En beställning innebär att styrelsen ger en arbetsgrupp en ram för sitt arbete. Beställning ska innehålla beskrivningar av önskat resultat, 

resultatmål, ekonomisk-/resursram, önskad leveranstid, krav på avrapportering och dokumentation, ansvarig för arbetsgruppen, arbetssätt och 

övrigt vid behov. 

 

Uppföljning innebär att styrelsen tar emot och värderar rapporter från en arbetsgrupp om hur arbetet har genomförts (inkl ekonomiskt utfall) och 

vad det har resulterar i (som godkänns eller underkänns). Det ska framgå av beställningen vad som krävs av arbetsgruppen i form av rapporter. 

 

Förslag: 

• En lämplig modell och metod för styrning av kommittéer, projekt och uppdrag väljs. 

Klar att införas till nya styrelsens start april 2019 (tillsätta uppdrag för att skapa modell/metod, mallar osv.). 
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3. Styrelsemöten 

Styrelsemöten ska användas till avstämningar och beställningar. Rapporter från GS, kommittéer, projekt och uppdrag. Beställningar till GS och 

Kommittéer. Beställningar av nya projekt och uppdrag (dvs. strategiskt och taktiskt arbete inte operativt). 

 

Som en del i styrningen av SBF behöver beslut kopplas till gällande styrdokument. Det ger styrdokumenten ett värde för verksamheten och det 

blir därmed viktigt när dessa fastställs att de är bra/tydliga/förankrade/osv. Det som vi avser med styrdokument är: 

• Stadgar 

• Tävlingsregler 

• Elitverksamhetsdokument 

• Antidopingdokument 

• Alkoholpolicy 

• Verksamhetsplan 

• Jämställdhetsplan 

• Budget 

• Vision 

• Värdegrund 

• Idrottslyftsdokumentet 

• Andra dokument/policyer/osv som vi har missat. 

 

Förslag: 

• Fastställ vilka styrdokumenten är. 
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• Varje beslut i styrelsen och arbetsgrupper ska ange på vilket sätt styrdokumenten påverkar beslutet/uppdraget. 

Kan införas omgående. 

 

§16 textinnehåll. Exempel på kopplat till dokument 

Styrdokument Påverkan Berörs ej 

Stadgar  x 

Tävlingsregler  x 

Elitverksamhetsdokument Punkt nummer X  

Antidopingdokument  x 

Alkoholpolicy  x 

Verksamhetsplan Beslutet är en förutsättning för att xxx 

ska kunna genomföras. 

 

Jämställdhetsplan Tagit hänsyn till i beslutet genom att 

xxx 

 

Budget Innebär en belastning med x kronor 

inom xxx 

 

Vision Är en väg mot visionens Alla  
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Värdegrund Tagit hänsyn till i beslutet genom att 

xxx 

 

Idrottslyftsdokumentet  x 
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4. Canvas 

Canvas är en affärsmodell som ofta används runt om i världen för att beskriva en verksamhet eller vid skapandet av en verksamhet. Den ger en 

möjlighet att se på SBF:s verksamhet på ett nytt sätt, en möjlighet att professionalisera verksamheten och samtidigt se affärsmöjligheter t.ex. med 

sponsorer. Inom civilsamhället/föreningslivet får detta synsätt inte ta över hand utan den ska komplettera föreningsverksamheten.  

 

I bilaga A finns ett grundförslag till en första SBF-Canvas. 

 

Förslag: 

• Fastställ att Canvas ska användas på förbundsnivå inom SBF. 

Kan göras omgående. 

• Utbilda styrelse och kommittéer i användandet. Om möjligt används SISU för utbildningen. 

Våren 2019 

• Skapa den första Canvasen för SBF. 

Skapande görs lämpligen under utbildningen Våren 2019. 
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5. Förändringsarbete 

 

Ett inslag i förändringsarbete är benchmarking dvs, undersöka vad har andra gjort och hur de gjort. Detta ska övervägas  i alla uppdrag som ges 

inom styrelsen och till kommittéer, projekt och uppdrag. 

 

Förståelse för den samhällsförändring (från industrisamhälle till informationssamhälle) som pågår, och i grunden förändrar alla verksamheter, ger 

en plattform att stå på i allt förändringsarbete. Styrelsen behöver arbeta för att skapa en samsyn och förståelse för förändringen samt att lägga till 

grund för allt arbete. 

 

Förslag: 

• Utbilda styrelsen i förändringsarbete och samhällsutveckling. 

Hösten 2019. 

• Fastställa lämplig modell och metod. 

Slutet av 2019 

• Använda modell/metod i styrelsearbetet. 

Från ingången av 2020 
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Bilaga A Canvas 

 

Kundsegment 

Kundsegment innebär att veta vilka som SBF skapar värde för, dvs kund. Här är det också bra att se vilken/vilka kund/er som är viktigast. 

Förening 

• Föreningsmedlem (skytt) 

• Medlemmars anhöriga/vänner (medlemmen blir en influenser) 

• Ungdomar 

• Förvärvsarbetare 

• Pensionärer 

• Prova på deltagare 

• Sponsorer 

• Företagsarrangemang 

• Kommun 

Distrikt 

• Sponsorer 

Förbund 

• RF 

• SISU 

• SOK 

• WA (inklusive Nordic och Europe) 

 

Kundrelationer 

Relationer till respektive kundsegment klarläggs. 
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Tabell 5: SBFs kundrelationer 

Kundgrupp Relation Organisation Kommentar 

Föreningsmedlem  Förening  

Anhöriga/vänner  Förening  

Ungdomar  Förening  

Förvärvsarbetare  Förening  

Pensionärer  Förening  

Prova-på-deltagare  Förening  

Sponsorer  Förening 

Distrikt 

Förbund 

 

Företagsarrangemang  Förening  

Kommun  Förening  

RF  Förbund  
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SISU  Förening 

Distrikt 

Förbund 

 

SOK  Förbund  

WA Nordic  Förbund  

WA Europe  Förbund  

WA  Förbund  

 

 

Kanaler 

Här beskrivs vilka kanaler som respektive kundgrupp vill bli nådda.  

 

Tabell 6: SBFs kundkanaler 

Kundgrupp Kanaler Organisation Kommentar 

Föreningsmedlem Webbplats, Facebook, epost Förening  

Anhöriga/vänner Webbplats Förening  

Ungdomar Facebook, sociala medier Förening  
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Förvärvsarbetare Epost, webbplats Förening  

Pensionärer Facebook, sociala medier Förening  

Prova-på-deltagare Facebook, annonser Förening  

Sponsorer Epost, telefon Förening 

Distrikt 

Förbund 

 

Företagsarrangemang  Förening  

Kommun Epost, dokument, post Förening  

RF Dokument, epost Förbund  

SISU Idrott-on-line, telefon, 

dokument, post 

Förening 

Distrikt 

Förbund 

 

SOK Dokument, post, epost Förbund  

WA Nordic Dokument, post, epost Förbund  
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WA Europa Dokument, post, epost Förbund  

WA Dokument, post, epost Förbund  

 

De olika kanalerna behöver samordnas och en helhetssyn skapas. 

 

Tabell 7: SBFs kanalkopplingar 

Kanal Koppling till kundgrupp Organisation Kommentar 

Facebook Medlemmar, ungdomar, 

pensionärer, prova-på-

deltagare 

Förening 

Distrikt 

Förbund 

 

Epost Medlemmar, 

förvärvsarbetare, sponsorer, 

kommuner, RF, SOK, WA 

Förening  

Webbplats Medlemmar, anhöriga, 

vänner, förvärvsarbetare 

Förening 

Distrikt 

Förbund 

 

Sociala medier Medlemmar, ungdomar, 

pensionärer, prova-på-

Förening  
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deltagare Förbund 

Annonser på stan Prova-på-deltagare Förening  

Telefon Sponsorer, SISU Förening 

Distrikt 

Förbund 

 

Post Kommuner, SISU, SOK, 

WA 

Förening 

Förbund 

 

Annonser i tidskrift/tidning Prova-på-deltagare Förening  

Dokument Kommuner 

RF, SISU, SOK, WA 

Förening 

Förbund 

 

Idrott-on-line SISU Förening 

Distrikt 

Förbund 

 

Företagsarrangemang? 
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Värdeerbjudande 

Här beskrivs det värde som levereras till kunden, liksom vilka problem/behov som kunden får hjälp att lösa/infria. 

 

Funktion 

Varumärke 

Pris 

Design 

Tillgänglighet 

 

• Bågskytte är en sysselsättning/aktivitet 

• Bågskytte är ett engagemang. Alla behöver känna sig behövd. 

• Bågskytte kan bryta ensamheten. 

• Bågskytte kan minska utanförskapet. 

• Bågskytte ger möjlighet till en sport, som är både individuell och lag. 

• ”Kunden” blir sedd. 

• Bågskytte stärker självförtroendet. 

• Den funktionsnedsatte kan delta/skjuta. 

• Kommunens nytta är att genom sysselsättning påverka beteende t.ex. minskad skadegörelse. 

• Nysvenskar kan få ett intresse och en uppgift 

 

Nyckelresurser 

De resurser som SBF måste använda för att kunna erbjuda kunden värde. 

 

Tabell 8: SBFs resurser för värdeerbjudande 

Resurstyp Resurser Organisation Kommentar 
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Fysiska Lokaler Förening Inne och ute 

 Utrustning Förening Bågar mtb, mål mtb 

Mänskliga Instruktör/tränare Förening 

Distrikt 

Förbund 

 

 Administratör Förening 

Distrikt 

Förbund 

 

 Medlemmar Förening 

Distrikt 

Förbund 

Sköter lokaler och 

utrustning 

Styrelse 

Ekonomiska Medlemsavgift Förening  

 Bidrag Förening 

Distrikt 

Kommun, SISU, RF 



  SVENSKA  BÅGSKYTTEFÖRBUNDET  
MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY 

 

Förbund 

 Avgift Förening Prova-på, 

företagsarrangemang 

 Sponsor Förening 

Distrikt 

Förbund 

 

 Tävling Förening 

Distrikt 

Förbund 

Avgift och 

försäljning 

Immateriella IT Förening 

Distrikt 

Förbund 

Medlemmar, kunder, 

Idrott online, 

resultatdatabas, 

hemsida 

 Kompetens  Styrelse, tränare 

 Utvecklingsarbete Förening 

Distrikt 
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Förbund 

 Varumärke Förening 

Distrikt 

Förbund 

 

 Bild  Foto, film 

 Sociala medier  Facebook 

 

Nyckelaktiviteter 

De aktiviteter som krävs för att värdeerbjudandet ska nå valt kundsegment. En aktivitet kan vara kopplat till produktionen 

(bågskytteverksamheten), ekonomin, nätverkandet eller distributionen. 

 

Tabell 9: Nyckelaktiviteter 

Kundsegment Aktivitet Värdeerbjudande Organisation Kommentar 

 Träning Bågskytte Förening Öppna lokal 

Förbereda mtrl m.m. 

Instruera – engagera 

Återställa 
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Nyckelpartner 

Att se SBFs nyckelpartner och beskriva vad samverkan innehåller. Nyckelpartner kopplas till nyckelaktiviteter. 

Förening 

• Utrustningsleverantör (t.ex. tapet, bågar, pilar, skjutvägg/butt) 

• Lokalägare 

• Distrikt och förbund 

 

Distrikt 

•  

 

SBF 

•  

 

Kostnadsstruktur 

Beskrivning av de viktigaste kostnaderna för verksamheten och värdeerbjudandena. 

 

Tabell 10: Kostnadsstruktur 

Värdeerbjudande Kostnadstyp (fast/rörlig) Organisation Kommentar 
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Intäktsflöden 

Här kommer marknadens vilja att betala och i vilken omfattning. 

Kostnadsdriven eller värdedriven verksamhet? 

Lokalförening 

• Medlemsavgift 

• Kommunalt stöd 

• RF-stöd 

• SISU-stöd 

• Idrottslyftet 

• Prova-på-avgift 

• Företagsarrangemang 

• Sponsoravtal 

• Allmänna arvsfonden m.fl. 

 

Distrikt 

• Medlemsavgift 

• RF-stöd 
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• SISU-stöd 

• Idrottslyftet 

• Sponsoravtal 

• Allmänna arvsfonden m.fl. 

 

SBF 

• Medlemsavgift 

• RF-stöd 

• SISU-stöd 

• Idrottslyftet 

• Sponsoravtal 

• Allmänna arvsfonden m.fl. 

 

Varför förändring nu? – Det nya samhället och övergången dit!  

Förändring handlar till stor del om timing. När är det rätt tid att genomföra en viss förändring? När tidpunkten är fel kommer förändringen inte att 

fungera, när den är rätt kommer den att fungera. Hur kan man veta om en förändring ligger rätt i tiden? Kunskap, erfarenhet och fingertoppskänsla 

är bra grunder för det. Kunskap om samhällsförändring är en grund för att se vilka förändringar som behövs eller krävs och som det kan vara rätt 

timing för att genomföra.  

Denna beskrivning är kortfattad och innehåller de trender som är mest omtalade för tillfället. En beskrivning av det historiska läget och nutiden går 

ganska bra att göra men att beskriva framtiden är alltid svår (nästan omöjlig). Men framtiden byggs på den nutid som finns och de trender som 

finns. Inledningsvis kommer en översikt om samhällsförändringar och därefter kommer olika delar i förändringen och det nya samhället.  

Förändringar, oavsett storlek eller inriktning, drivs oftast vid byte av beslutsfattare, vid lönsamhetstryck eller förändringar i omvärlden. För en idéburen 

verksamhet, som bågskytte, är det inte som för en privat verksamhet lönsamhet som är central och inte som för offentlig sektor samhällsnytta som är 

central. Den idéburna verksamheten centrum ligger på att infria idéerna. För SBF kan idén ses i visionen och värdegrunden.  
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•  Bågskytte för alla överallt alltid.  

• Fokuserad kraft med glädje och gemenskap  

Ett paradigm är en stor och genomgripande förändring. Ser vi det i människans historia kan det första paradigmet handlar om att människan var 

samlare/jägare, det andra om att vi var jordbrukare, det tredje om att vi var industriarbetare och det fjärde är det nya samhället som hanterar information. 

Detta det senaste paradigmet är det som idag kallas för det digitala samhället.  

Under de olika paradigmerna har olika konstellationer av människor varit gällande. Familjen var central i jägarsamhället, familjen och byn i 

jordbrukssamhället, kollektivet (organiserat i grupp t.ex. fackförening) i industrisamhället och den enskilde individen och dennes familj (eller nära grupp) i 

det nya digitala samhället (som det kan tolkas just nu).  

När ett paradigm fasas ut och ett annat in finns det en övergångsperiod. Vi kan lära oss av tidigare övergångar för att förstå vad som händer i en senare. Vi 

är nu i övergången mellan industri och digital. Industrisamhällets nedgångsstart tydliggjordes av studentupploppen i Paris i maj 1968. Hur lång tid tar en 

övergång? Det förra som var från jordbruk till industri tog 50 till 100 år i Sverige. Lägger vi till Argentinaparadoxens (se längre fram) tidsaspekt om tre 

generationers 60 till 90 år ser vi att de två sammanfaller. Låt oss anta att den nu pågående övergången tar 70 år. Då bör övergången vara under perioden 

1970 till 2040.  

Det kan i detta sammanhang också vara bra att se på Sveriges utveckling. Ser vi tillbaka i Sveriges historia har vi haft tre tydliga storhetstider. Det är 

vikingatid (800-1100), stormaktstiden (1600-talet) och industritoppen på 1960-1970-talen.  

• Vikingarna var duktiga legosoldater i Miklagård (dagens Istanbul), handelsmän som reste runt om i Europa samt norra Afrika och rövare lite överallt. 

Oavsett vad de gjorde tog de hem förmögenheter till det lilla landet i höga nord. Det hittas fortfarande gamla nedgrävde vikingaskatter.  

• Stormaktstiden med en höjdpunkt i mitten på 1600-talet när Sverige omfattade utöver östra riksdelen Finland även Estland, delar av Lettland, delar av 

Norge, delar av Tyskland. Med regenter som Gustav II Adolf, Kristina, Karl IX, Karl X, Karl XI skapades landets storhet. Den mer kände Karl XII förlorade 
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de sista delarna så att nuvarande Sverige (västra riksdelen) och Finland (östra riksdelen) var det som återstod av stormakten Sverige. Under 

stormaktstiden forslades många krigsbyten hem till slott, herresäten och stugor.  

• 1960-70-talets storhet baserades på att Sverige inte blev förstört under andra världskriget. En viktig faktor var också att USA genomförde 

Marshallplanen för att återuppbygga Europa efter andra världskriget. Sverige hade produktionsresurserna och kunde leverera när USAs pengar 

användes. Under efterkrigstiden och under den tredje storhetstiden invandrade många till Sverige från Finland, Italien, Grekland, Jugoslavien och 

Turkiet. När de kom fick de direkt ett arbete i industrin och kunde etablera sig i det svenska samhället. Språket fick komma i andra hand. Under 

perioden från andra världskriget till idag ökade inkomsten i Sverige ungefär dubbelt så mycket som kostnadsprisindex. Det innebar att alla fick det 

bättre och en kraftig ökad köpkraft. I slutet av 1960-talet var cirka 65 procent av den arbetsföra befolkningen sysselsatta inom industrin, idag är det 

cirka 12 procent. Under andra halvan av 1800-talet var drygt 80 procent sysselsatta inom jordbruket, idag är det 1-2 procent. Båda gruppernas 

sysselsättningsantal är fortsatt minskande. Sveriges plats i välståndsligan (BNP/capita) var 1970 fyra, 1994 trettonde och 2017 tolva.  

Summeras dessa olika delar framträder en bild av ett Sverige som tappat i välståndsligan (BNP/capita) och befinner sig i en övergångsperiod och som närmar 

sig en ny samhällsstruktur. Det innebär att tidigare synsätt inte längre stämmer, tidigare sätt att fatta beslut inte längre fungerar och tidigare sätt att driva 

verksamhet inte längre fungerar. Övergången har nu kommit så långt att det nya samhället börjar få tydliga konturer och det blir då viktigt att anpassa en 

verksamhet till den sista delen av övergången och inför det nya digitala samhället.  

    

Några kännetecken på det gamla och det nya samhället.  

Vi går från (industrisamhälle)  Vi går till (digitala samhället)  

Vad kan jag tillföra kollektivet?  Vad är bra för mig och de mina?  

Vi har en plikt att sköta.  Jag har lust att göra.  

Handel öppet vardagar 9-18, lördagar 

9-13.  

Handel öppet 24/7 fysiskt och digitalt.  
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Fast på en fysisk plats.  Mobilitet.  

Neutrala medarbetare (lön + 

kamratskap är drivkraft).  

Engagerade medarbetare (eget val).  

Guldklocka som tack efter 25 år.  Ständig feedback.  

Jag har förtjänat min pension.  Varför sluta vid en viss ålder?  

Arbetet beskattas.  Vad ska beskattas?  

Närvaro på arbetet belönas 

(stämpelklocka).  

Produktion belönas.  

Manuellt maskinstött arbete.  Robotisering/automatisering av alla 

arbeten.  

  

Nu är det dags att övergå från det generella till olika delar av övergången och det nya digitala samhället.  

  

    

Globalisering  
Världens marknader är sammankopplade, det gäller både varor och tjänster. Det gäller också arbetsmarknaden och kunder/leverantörer. Den verksamhet 

som kan producera med minst samma kvalitet som andra men till en lägre totalkostnad (produktkostnad, fraktkostnad och hanteringskostnad) får möjlighet 
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att leverera. En positiv effekt av globaliseringen är att fattiga länders befolkning får en möjlighet att få det bättre (BNP/capita är ett mått, antal barn/kvinna 

ett annat). En nackdel är att det går ut över människors arbete i de länder där kostnaderna är för höga. Dessutom bidrar globaliseringen till negativ 

klimatpåverkan genom ökade transporter och dålig kontroll på utsläpp. Global handel – lågkostnadsproduktion – låga fraktkostnader ger låga produktpriser i 

Sverige. Vi får mer för pengarna men det minskar industriproduktionen i Sverige eller driver fram automatiserade fabriker. Globalisering motarbetas av 

nationalister som sätter det egna landets interna liv främst. För att ett land ska klara all konsumtion inom landet så måste det vara ett stort land. Även då 

måste konsumtionen ändras t.ex. är det svårt att odla citrusfrukt i Sverige.  

Hur stor andel av verksamheten är beroende av globala aktörer/intressenter?  

Urbanisering  
Urbaniseringen fortsätter med flytt från landsbygd till stad, från mindre stad till större, från större stad till storstad och från storstad till megastad. 50 

procent av världens befolkning bor i stad i världen. 85 procent i Sverige bor i tätort, 60 procent i tätort med mer än 10 000 invånare. Antal ensamhushåll är 

1,8 miljoner hushåll av 4,6 (39 procent) med en större andel i stora städer. 70 procent av tillväxten i Sverige sker i Stockholm-Göteborg-Malmö.  

Hur påverkar den fortsatta urbaniseringen verksamheten?  

Digitalisering  
Allt blir tillgängligt för alla 24/7. Allt uppkopplat även maskiner/utrustning (Internet of Things). Datat blir centralt i det nya samhället där big data och AI 

stärks som verktyg/möjlighet. En mental omställning där en digital lösning för ett problem är den första som dyker upp om det inte går att lösa den vägen 

ser man på en analog lösning. Utvecklingen med ökad kapacitet till samma eller lägre pris fortsätter. Automatisering och robotisering ökar i allt snabbare 

takt. AI med tillgång till big data fortsätter skapa helt nya möjligheter. Digitaliseringen innebär ett paradigmskifte jämförbart med när vattenkraft, ångkraft 

och elkraft satte fart på industrialiseringen på 1700-1800-talen. Med automatisering, robotisering fortsätter digitaliseringen av produktion och 

administration. Samtidigt tar digitaliseringen över andra administrativa arbetsuppgifter som utredningar, inköp, försäljning, rådgivning, expertkunskap osv. 

som under de närmaste 15 – 20 åren (till år 2035–2040) beräknas minska med 50 procent i Sverige (enligt Stiftelsen strategisk forskning).  
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När digitaliseringen ersätter personal, gäller både produktion och administration, blir lönenivån mindre viktig för det totala produktpriset. Det innebär att 

den del av globaliseringen som drivs av lönekostnadsreducering (lågkostnadsproduktion) tappar sitt genomslag. När det mesta av produktkostnaden består 

av datorer och maskiner uppnås kostnadsneutralitet. Det i sin tur innebär att industriproduktion lika gärna kan flyttas hem (var nu hem är). Det innebär 

också att andra faktorer kommer att spela en stor roll för val av produktionsplats. Då kommer miljö/klimat och transport att spela en ökande roll.  

Hur väl är verksamheten digitaliserad?  

Är digitalt den första tanken vid förändring/strategibeslut inom verksamheten?  

Hållbarhet-miljö-klimat  
Hänsyn till jordklotet krävs för mänsklighetens överlevnad. Allt annat är underordnat detta. Denna trend är på stark frammarsch (Greta vintern 2018– 2019) 

och kommer att få genomgripande effekter för all verksamhet. Området är på snabbt väg att bli den viktigaste trenden. Det kommer inte att räcka med att 

en verksamhet begränsar sin påverkan. Verksamheten måste kunna visa att den har nollpåverkan eller helst positiv påverkan. Det gäller material, 

transporter, produktion, hantering och kundens användning. Det gör att verksamheten står som ansvarig för andras bidrag och den egna produkten (vara 

eller tjänst). Verksamheten kommer att behöva kunna visa på hur den säkerställer nollpåverkan eller en positiv påverkan. Klimatpåverkan är global och kan 

ytterst endast lösas globalt. Det innebär att alla måste bidra.  

Hur bidrar verksamheten till att förbättra klimatet?  

Jag-samhälle  
Industrisamhället kollektivism har sedan 1980-talet tagit en riktning mot ett jagsamhälle. I ett svenskt perspektiv är det ett jag som bygger på en kollektiv 

grundsyn. Jag-samhället innebär ett stärkt fokus på individen och därmed ett minskat på kollektivet. Jag-samhället började tydligt att synas i reklamen under 

1980-talet (t.ex. för Magnum glass). Vi kan idag se det i fritt skolval, nytt pensionssystem (med ett större eget ansvar) och konkurrens inom el, radio, tv och 

telefoni. Den inslagna vägen på jag-samhället förstärks och utvecklas. Som ett starkt inslag i jag-samhället finns genus, HBTQ, norm och så vidare. Vem den 

enskilde individen är är dennes eget ansvar och ska vara fritt. Ett jagsamhälle bygger socialt på individ och familj (eller annan nära grupp).  

Hur ska verksamheten utvecklas i ett jag-samhälle där den föreningskollektiva synen står i strid med gällande norm?  
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Rädsla-hat/Polarisering  
Förändringarna i dagens samhälle är omfattande vilket ger en känsla av att inte känna igen sig och det skapar en rädsla för framtiden. Hat är ett medel för 

många att visa sin rädsla (även om det inte är det som de vill framhålla) för de förändringar som visar sig. Hatet sprids lätt och snabbt (effektivt) genom 

sociala medier. Hatet används för att öka rädslan hos andra, om många är rädda kan det kännas lättare för den som sprider hatet (det lättar på trycket).  

Polariseringen ökar och grupper ställs mot varandra. Tillhörighet blir viktig och stärks genom användande av sociala medier. Grupptillhörigheten kan gälla 

vad som helst, några tydliga är land, ort, ras, religion, idrottslag, skola och förening. Genom att framhålla den egna tillhörigheten förminskas andras 

tillhörighet. Det gör det lättare att utsätta dessa för hat. Misstro och hat tydliggör polariseringen vilket visas i t.ex. social medier. Jaget får stöd i en 

grupp/familj, en tillhörighet, som flockdjuret människan behöver för sin överlevnad. Polariseringen ökar med all sannolikhet i ett jag-samhälle.  

Kognitiv dissonans innebär att vi sorterar bort det som inte stämmer med den egna världsbilden. I grunden är det en obehagskänsla som en individ får när 

denne har flera motsägande idéer samtidigt. Genom att minska antalet idéer kan lugnet återställas. Man försöker övertyga sig själv om det som är rätt av de 

olika alternativen. Det kan ske genom motivation, klander och förnekelse för att ändra sina attityder, åsikter och handlingar. I ett polariserat samhälle ger 

den kognitiva dissonansen en förstärkning av polariseringen då individen och dennes tillhörighet (grupp) sorterar bort motsägande idéer mot de som man 

redan har. Allt som sägs negativt om eller ifrågasätter ”min” politikers åsikter/görande är fel. Alla andra utom min grupp/parti/lag har fel. Detta ger 

brinnande fans till en person eller en idé men samtidigt försvinner gråskalan och bara det svart-vita återstår. Det blir lättare att uttala sig med hat och hot i 

sociala medier, att se ner på andra grupper osv.  

Affektiv polarisering är ett känslomässigt ogillande av person och dennes åsikter. Det kan bli effekten av polarisering och kognitiv dissonans. Det här syntes 

tydligt i USAs presidentval 2016 där Donald Trump pekar ut Hillary Clinton som en dålig och ond skurksperson (crooked Hillary). Kanske är det så att Hoola 

Bandoola Band hade rätt när de 1972 framförde prog-låten – Vem kan man lita på? Kan andra lita på dig och din verksamhet? Hur säkerställer du din 

pålitlighet och hur visar du den? I ett samhälle där vi tar för vana att inte lita på andra krävs det mycket för att skapa tillit. Det är ett omfattande arbete som 

måste genomföras. När det är gjort krävs att du arbetar för att bibehålla det.  
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Hur hanterar verksamheten polariseringen/hatet/rädslan? Hur gör man sig pålitlig?  

    

Ekonomi  
Delningsekonomi innebär att vi hyr/lånar istället för att äga. Det går att se detta som gemensam konsumtion och det innebär sänkta kostnader för individen 

som använder sig av systemet. Men det innebär också en minskad försäljning av produkterna som delas. Delningen sker idag enkelt över webben t.ex. 

Airbnb, Uber och bilpooler. Till viss del kan det även innebära undanhållande av skatt, vilket på sikt kommer att ge det offentliga problem.  

Cirkulär ekonomi (eller kretsloppsekonomi eller industriell ekologi) skapas genom ett kretslopp inom ett företag, en organisation eller inom samhället. Det 

baseras på att avfall ska ses som en råvara och det ställer krav på design av en produkt (ska underlätta återvinning). Tre olika steg kan ses inom den cirkulära 

ekonomin: återanvändas, materialåtervinnas och energi-utvinnas. Cirkulär ekonomi är ett steg på väg för att minska en produkts klimatpåverkan.  

Hur påverkas verksamheten av delningsekonomin och den cirkulära ekonomin? Högersväng  

Det pågår en politisk högersväng (som började under 1980-talet i Sverige) i Europa (och i andra länder i världen). Det förändrar samhället i förhållande till 

den vänstersväng som kom efter andra världskriget. Vänstersvängen kulminerade på 1970-talet efter de kända 68-händelserna. En högersväng innebär att 

den enskilde individen får ta ett större ansvar för sitt eget liv och sina val. Samtidigt innebär den också att samhällets inflytande och åtagande minskas. 

Högersvängen kan ses som förutsättning för jag-samhällets framväxt eller omvänt jag-samhället driver fram en högersväng. På motsvarande sätt som det 

framväxande industrisamhället drev fram en vänstersväng.  

Hur påverkar en högersväng verksamheten t.ex. utifrån offentligt stöd?  

Socioekonomi  
Socioekonomiska skillnader ökar, vilket skapar utanförskaps-grupper som idag synliggörs t.ex. i förorten. Engelsk forskning lyfter fram sju socialgrupper i 

dagens samhälle, baserat på ekonomi, kultur och social situation. De sju är elit, etablerad medelklass, teknisk medelklass, nya välbärgade arbetare, 

arbetarklass (traditionell), utvecklade servicearbetare och prekariat (kan närmast beskrivas som en underklass). Med ökande socioekonomiska skillnader i 
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samhället skapas motsättningar som leder till hat och polarisering. Det går att se detta som en återgång till hur det var före industrialismen (eller i alla fall 

början och mitten av den).  

Instegssvårigheter på arbetsmarknad och bostadsmarknad för ungdomar och grupper med problem (ekonomi, sjukdom osv.) eller begränsningar skapar 

motsättningar som leder till polarisering. Ett kollektivt samhälle har som ett mål att minimera denna typ av svårigheter. Ett jag-samhälle överlåter detta till 

individen och dennes nära (t.ex. familj).  

Utbildningskrav för att få ett arbete är högt idag. 40 till 50 procent studerar på högre nivå (högskola/universitet) före 25 års-ålder, vilket också är riksdagens 

mål. Närmare 3 000 tar doktorsexamen per år i Sverige. Utbildningsnivån har en tendens att följa social tillhörighet och därmed något som stärker 

motsättningar och polarisering.  

Hur påverkar den nya socioekonomiska verkligheten verksamheten?  

Nyhetsflöde/medier  
Nyhetsflödet är numera gigantiskt och ständigt pågående (24-7). Det är svårt/omöjligt att veta vad som är fakta och vad som är fake. Ett lugnt mindre flöde 

är möjlig att kontrollera men inte ett omfattande. I alla fall inte utan att ta till big data och AI. När kontrollfunktioner byggs ut kommer frågan om vem vi kan 

lita på som avsändare av utförd kontroll. Kan vi lita på public service eller går de i ett politiskt ledband? I Sverige har vi tidningar som beskriver sig ha en 

politisk hemhörighet (ofta obundet säger de). Kan vi lita på deras kontrollfunktion? Kan vi lita på den som skapar AI-programmet?  

Deepfakes inträde på internet innebär att vi inte längre kan lita på filmer. Är det rätt person i en film eller är den utbytt? Är det rätt saker som personen 

säger eller är det utbytt? Vi vet att det länge har skett redigering av foton, även före den digitala eran. Vi behöver bara tänka på hur personer redigerats bort 

från bilder från tribunen vid Röda torget i Moskva. Med hjälp av AI och datorkraft kan vi nu ganska enkelt byta ut vad som helst och skapa en bild av en 

verklighet som inte finns (eller har funnits).  

Sociala medier används av många och i stor utsträckning. Samtidigt som företagen som äger systemen kartlägger användarna i minsta detalj (och som säljer 

det datat). Användandet av sociala medier kännetecknas av att individen frivilligt lämnar ut mycket om sitt liv. Individens användande av sociala medier är 
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ett tydligt kännetecken av ett jag-samhälle. Att synas på rätt sätt i rätt media är idag viktigt för många. Jakten på acceptans (likes) är ständigt pågående i de 

sociala medierna och på andra ställen. Det skapar en vana att värdera oavsett om det gäller varor, tjänster eller person. Det tillfredsställer ett psykologiskt 

behov hos oss människor att få uppmärksamhet från andra, att bli synliggjorda, att få en tillhörighet i en flock. Det är samtidigt ett verktyg för att ge utlopp 

för hat och frustration. De sociala medierna ger svängrum för jaget och förstärker jagsamhället och dess polarisering.  

Ett annat kännetecken är uppmärksamhetstid (attention span) för människor som använder webben, den är kort och minskande. År 2000 var medeltiden 12 

sekunder och 2013 8 sekunder. Vi kan jämföra det med att en guldfisk anses ha en medeltid av 9 sekunder. Detta kan ge en liten tankeställare när det gäller 

hur det är lämpligt att jobba med webben och sociala medier.  

Hur agerar verksamheten med nyheter?  

Hur agerar verksamheten i sociala medier?  

Influenser  
Influenser (opinionsbildare, trendskapare, trendsättare, förebild, inspiratör) är en person som påverkar andra, ofta en vald målgrupp. De har ett stort 

inflytande på sin målgrupp, vilket också kan öka polariseringen. Att använda en influenser är en del av en verksamhets marknadsföring och 

marknadskommunikation. I vårt digitala samhälle märks de på sociala medier t.ex. blogg, YouTube, twitter, podcast, Facebook och Instagram. Det som en 

influenser marknadsför till sina följare kan exempelvis vara en vara, en tjänst, ett politisk budskap, socialt engagemang, bågskytte eller rädda klimatet.  

Vilka influensers finns i verksamheten?  

Hur används influensers av verksamheten?  

Teknisk utveckling  
Samhället har de senaste 300 åren kännetecknats av en snabb teknisk utveckling, dvs. det är en förutsättning för och effekt av industrialiseringen (från 

mitten/slutet av 1700-talet i England). Man kan beskriva utvecklingen som en x2-kurva och där är vi en bit upp i racet. Hur långt upp som vi har kommit i 

kurvan förändras allt eftersom tiden går. Just när vi försöker tolka är vi alltid högt upp eftersom så mycket har hänt på senare tid, egentligen under vår egen 
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minnestid (en generation 20–30 år). Ett antal år senare har mycket mer hänt och då gör vi bedömningen att vi är högt upp i kurvan. Om vi gör en kurva som 

ser 300 år bakåt och 300 år framåt i tiden är det sannolikt att vi är i strax före den stora uppgången.  

Hur påverkar den tekniska utvecklingen verksamheten?  

Avindustrialisering  
Industrialismen är den enda period som har gett okunnig/outbildad arbetskraft hög lön. Det löpande bandet med enkla arbetsuppgifter och Fords beslut 

under 1910-talet visade vägen med högre lön och viss ledighet. Nu kommer det att krävas kunskap/kompetens/erfarenhet eller acceptans av lägre lön. 

Arbetsgivare har ökat utbildningskraven allt eftersom tiden har gått, speciellt från 1980-talet. Fortsatt automatisering (obemannade fabriker) och 

robotisering minskar behovet av arbetskraft. Industrins krav och behov minskar i betydelse för samhällets beslut och riktning.  

Hur påverkar avindustrialiseringen verksamheten?  

    

Argentinaparadoxen  
Vad känner du till om Argentina? Ett land i Sydamerika där det spelas fotboll och odlas vin. Har krigat mot Stor Britannien, levererar knark och har en maffia. 

Det är rätt, men det finns mer att veta.  

Invandringen, främst från Sydeuropa, till Argentina var stor under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Det skedde samtidigt som Nordeuropéer 

invandrade i USA. Argentina, liksom USA, kunde erbjuda arbete och jordbruksmark till de som invandrade. I dag kallar vi dagens invandrare för ekonomiska 

immigranter och försöker hindra dem från att komma fram.  

Argentinaparadoxen säger att ett land som har alla resurser ändå har svårt att klara sig och att det tar tre generationer av beslutsfattare (inom politik, 

företag och religion) för att få sjukdomsinsikt. En generation beskrivs oftast som 20 till 30 år lång, tre generation är därmed 60 till 90 år. Även om 

Argentinaparadoxen avser ett land kan det överföras till ett företag, myndighet eller en organisation.  
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Argentina var världens tredje rikaste land i början av 1900-talet. De var den världsledande producenten på nötkött och vete. Den stora depressionen i USA 

1929–1939 spreds till i stort sett hela världen. Tung industri, byggande osv. drabbades av stora nedgångar, priset på jordbruksvaror i stort sett halverades. 

USA krävde då av Argentina att de inte skulle konkurrera ut USAs egna bönder. Resultatet blev ett handelskrig (där även den Engelska imperiet deltog) med 

strafftullar där Argentina tappade sin marknad och trots sina goda resurser tappade landet i välstånd. Efter ungefär 70 år inleddes arbetet på att klättra upp 

för stegen. Argentina var 2016 någonstans på plats 59–65 i välstånd beroende på vems beräkning som gäller (Internationella valutafonden, Världsbanken 

eller CIA).  

Hur kan förståelse för Argentinaparadoxen stödja verksamheten?  

Generationerna olikheter  
När en person är född påverkar dennes värderingar och beteende. När olika tankesätt möts uppkommer lätt konflikter, misstro och polarisering. Här är det 

viktigt att ta hänsyn till att ingen generation har fel. Arbetet ligger i att överbrygga de olika synerna på världen. En chef/ledare från en generation kan ha 

svårigheter att motivera och förstå en person i verksamheten som är från en annan generation, speciellt om det ligger flera generationer mellan dem. 

Förståelse för generationernas olika kännetecken och driv underlättar för en verksamhet.  

    

  

Generation  Födelseår  Kännetecken  Driv  

Builders  1925 – 1945  Plikt  Skapare  

Baby boomers  1946 – 1964  Plikt  Positiva  

X  1965 – 1979  Plikt/lust  Ironiska  

Y  1980 – 1994  Lust  Dator/spel  

Z/Millenie  1995 – 2009  Lust  Mobil  

Alpha/iGen  2010 – ?  ?  ? VR/AR/AI ?  
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Betha  ?  ?  ? Robotar ?  

  

Hur ser fördelningen ut i verksamheten?  

Vilken insikt finns om betydelsen av generationstillhörighet?  

Hur ser ledarskapet ut i verksamheten?  

Hur påverkas verksamheten av olika generationer?  

Kärnan  
Kärna är en företeelse som diskuteras allt mer. Kärnprodukt är den produkt (vara eller tjänst) som är en förutsättning för dina slutprodukter. Apples 

kärnprodukt är deras IOS (operativsystemet) som ligger till grund för deras slutprodukter. Hondas kärnprodukt är deras drivlina som gör att de kan sälja 

bilar, motorcyklar och annat med motorer i. Toyotas kärnprodukt är deras kvalitetssystem som styr deras produktion av slutprodukter. Kärnkompetens är 

det som krävs för att skapa, underhålla och utveckla en kärnprodukt samt det som gör det svårt för konkurrenterna att kopiera verksamhetens 

slutprodukter. Kärnkompetensen måste som all annan kompetens ständigt utvecklas.  

Vad är verksamhetens kärnprodukt?  

Vilka är verksamhetens kärnkompetenser?  

    

Länders kultur  
Inglehart-Welzers kulturkarta (2008) med ex-kommunistiska identiteten har i Östeuropa ersatts av en ortodox, och söder om Europa har islam blivit en 

tydligare värdegrund. Här speglas den kulturella påverkan på en verksamhet. För  

Sveriges del  gäller sekulära-rationella värderingar kombinerade med Självförverkligande värderingar i en protestantisk värderingstradition.  
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Hur är förståelsen för intressenternas kulturtillhörighet?  

Hur påverkar kulturtillhörigheten verksamheten!  

 


