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Introduktion, syfte & arbetsmetod 

SDI är en medlemstyrd organisation med hierarkisk organisationsstruktur och inom SDI:s 

organisationsstruktur finner man tre nivåer där i den första leden består av lokala 

dövidrottsföreningar samt andra föreningar. De är i sin tur anslutna till ett distriktsförbund 

vilket är i den andra leden i organisationsstrukturen. SDI har just nu två distriktsförbund 

(tidigare fem stycken) och så i den tredje leden är det SDI:s förbundsstyrelse, tillsammans 

med en skara personal på SDI:s kansli. 

SDI har tillsatt en medarbetare på förbundet som nu under hösten 2022 gjort en 

sammanställning utifrån anslutna föreningarnas perspektiv om hur saker och ting har 

fungerat, däribland om huruvida distriktens arbete fyller deras funktion enligt deras 

arbetsuppdrag. Syftet med arbetet är att ge SDI:s styrelse en så neutral bild som möjligt av 

hur distriktets arbete har fungerat samt hur den närmaste framtiden kan se ut om detta 

fortsätter utan förändringar, eller om något ska förändras i denna verksamhet och i så fall vad 

samt hur.  

I detta arbete har det inneburit undersökningar i form av intervjuer på svenskt teckenspråk 

med föreningarna via videomöte samt dialog med SDI:s kansli och även med ett par 

styrelsemedlemmar på SDI. Intervjufrågorna handlade mest om relationerna mellan en lokal 

förening och distriktsförbund, men även om en lokal förenings relation till SDI. Men inte 

bara det, det diskuterades också under intervjuerna om distriktens arbete på närmare håll där 

det var särskilt viktigt att de kunde framföra synpunkter på vad som inte har fungerat. 
 

Samtidigt när de intervjuades om distriktens funktion och arbete kartlades föreningarnas 

brister och behov också. På det sättet får SDI en bättre översikt över hur föreningarna mår 

samt insikt i vad SDI kan göra framåt för att stärka deras samt föreningarnas arbete i enlighet 

med målen i “Strategi 2025”. Kartläggningen finns dokumenterad i en annan fil. 

 

Resultat 

Den här rapporten är baserad på intervjuerna samt samtal med förbundsstyrelsen, kansliet 

samt input från RF i vissa fall. Distriktsförbunden och dess tjänstemän samt representanter 



från 8 dövidrottsföreningar har blivit intervjuade. Samtliga har fått mail med förfrågan till 

intervju. En förening har mailat tillbaka och avstått från intervju eftersom de som förening 

anser att de inte har tillräckligt insyn i detta eftersom de inte bedriver idrottsverksamhet (“en 

social förening”). Resten av medlemsföreningarna har inte svarat någonting. Det är 

anmärkningsvärt med ett lågt deltagande av föreningarna i det här viktiga arbetet. Varför det 

blev ett lågt deltagande kan tolkas från olika aspekter (inte numrerade i någon särskild 

ordning), som till exempel;  

• Resursbrist 

• Använder inte mail  

• Fel mailadress 

• Lågt engagemang 

• Saknar kunskap 

Det går inte att veta precis varför men några mailadresser var felaktiga och man kan också se 

att vissa föreningar har personliga mailadresser, med fast anknytning till personen i fråga. 

Oavsett så är detta en fråga om resurser och organisering. Det kanske blåser nya vindar i nya 

riktningar så SDI och dövidrottföreningarna behöver tänka om i moderna banor, som att 

kanske använda sociala medier mer som ett kommunikationsverktyg, eller erbjuda Teams till 

föreningarna så det blir lättare att kontakta och nå dem. Föreningarna kanske behöver också 

förstärkas med nya kunskaper och få tips om rutiner i föreningsarbetet. I vilket fall är det här 

viktigt att ta med till kartläggningen avsedd för att förbättra och förstärka SDI och dess 

anslutna föreningarna. 

Av de 8 intervjuade dövidrottsföreningarna är det 4 som visar stöd för avveckling av 

distrikten medan 2 säger nej. De 2 resterande dövidrottsföreningarna menar att de är så nöjd 

med deras situation idag så de inte vill ändra på något, dock tycker de det är positivt att SDI 

ser över detta för att finna nya vägar så att både SDI och anslutna föreningar stärks så de 

säger försiktigt ja till avveckling. När det kommer till distriktsförbunden så var de inte eniga i 

frågan. 

Om man backar lite i historien så var tanken med minskningen från fem till två distrikt att det 

skulle bland annat avlasta ideella förtroendevalda samt att föreningsarbetet skulle flyta på 

bättre för dem. Resultatet av detta visar tvärtom där flera föreningar har upplevt helt olika 

bemötande och stöd som var beroende på vilket distrikt de tillhör vilket är en stark indikation 

på brister inom organisationsstrukturen. Exempel på bristerna är bland annat särbehandling 

där ena idrottsförening får mycket stöd medan den andra får nästan inget stöd trots de tillhör 

samma distrikt. Eller att en idrottsförening pratar hellre med det andra distriktet eller direkt 

med SDI än sitt distriktsförbund. Det här är problematiskt på en nationell nivå för SDI arbetar 

i linje med “Strategi 2025” där mycket handlar om jämlikhet och likvärdighet. Har SDI 

istället en anställd på förbundsnivå som jobbar direkt med föreningarna så bemöts 

föreningarna likvärdigt och hela organisationsstrukturen blir då mer enhetligt. 

Kommunikationen och stödet blir mer direkt och kraftfullt.  

Dock behöver SDI vara medveten om att det kan finnas risk för brist på tillit om distrikten 

avvecklas och som en konsekvens av det kan gapet mellan dövidrottsföreningarna och SDI 

istället växa. Där behöver SDI satsa på god framförhållning, transparenhet och likvärdighet i 

arbetssättet samt tydlig kommunikation. 



Det finns också andra anledningar som gör så att fördelarna för en avveckling av distrikten 

väger tyngre.  

Procentuellt är det också en högre andel hos dövidrotten som engagerar sig inom 

föreningslivet så det tär på dem att ha fler föreningar att sköta och arbeta med. En 

dövidrottsförening har kanske 100 medlemmar så det är procentuellt sett 5% av 

medlemmarna som sitter i styrelsen om de är 5 i styrelsen. En idrottsförening för hörande i en 

stad har tusen medlemmar så deras föreningsarbete ser helt klart annorlunda ut med fler 

folkvalda och ledare som engagerar sig men fortfarande har en låg procentsiffra på 

engagerade personer. Det är vanligt inom dövidrotten att en och samma person har/har haft 

dubbla roller i form av styrelsepost i två olika föreningar eller liknande. Eller att samma 

personer engagerar i två eller fler idrotter. En avveckling av SDI:s nuvarande två 

distriktsförbund kommer leda till en avlastning för dem ideella förtroendevalda och istället 

kan de till exempel fokusera på deras lokala dövidrottsföreningar så att de stärks på deras 

håll, eller så kan de engagera sig hos SDI. 

Det är också allt färre som har intresse, kunskap eller energi för att engagera sig inom 

föreningslivet vilket bidrar till extra arbete för att jaga och rekrytera nya förtroendevalda. 

Medlemmarna ska själv vilja och tycka det är roligt. Att det bara var 8 dövidrottsföreningar 

som engagerade sig att svara och delta i intervju till den här översyn visar nog en del. 

Dessutom är det ett systemfel inom organisationen i och med distrikten har rösträtt på SDI:s 

förbundsstämma samtidigt som förbundsstämman har ombud direkt från 

dövidrottsföreningarna också. Idén med representativ demokrati inom organisationen är att 

medlemmar ska påverka hur SDI ska arbeta via distrikten men nu får föreningarna påverka 

direkt också så det blir dubbelt på förbundsstämman.  

Det finns två korrekta ombudsystem, varav ett av dem ska SDI tillämpa: 

1. Distriktsförbunden skickar ombud till förbundsstämman och röstar utifrån vad deras 

anslutna dövidrottsföreningar tycker.  

(dövidrottsföreningarna ska inte skicka ombud och rösta på förbundsstämman) 

 

2. Dövidrottsföreningarna skickar ombud till förbundsstämman och röstar utifrån vad 

deras medlemmar tycker.  

(distriktsförbunden ska inte skicka ombud och rösta på förbundsstämman) 

Nu tillämpas båda ombudsystemen samtidigt. Vid avveckling av distrikten blir det per 

automatik ombudsystem 2 som tillämpas eftersom det inte kommer finnas distriktsförbund. 

Ifall distrikten inte kommer avvecklas behöver SDI ändå se över det nuvarande 

ombudsystemet för att välja en. Skulle det bli ombudssystem 1 finns det en stor risk för 

oenighet i frågor som lyfts fram på förbundsstämman mellan dövidrottsföreningarna inom 

distrikten med tanke på det bara är två distriktsförbund som totalt representerar cirka 32 

medlemsföreningar. Risken är alltså stor för obalans och skapar även legitimitetsproblem i 

besluten. 

Skulle distrikten finnas kvar och SDI väljer att övergå till ombudsystem 2, det vill säga 

dövidrottsföreningarna skickar egna ombud till förbundsstämman och påverkar SDI:s framtid 

direkt då går poängen med distriktsförbundens existens förlorad då de istället blir överflödiga 

när de inte representerar deras dövidrottsföreningar. Vad skulle då vara poängen med att ha 



distrikten kvar om det blir ombudsystem 2? 

 

Vad som gäller den ekonomiska aspekten så har SDI:s förbundsstyrelse samt SDI:s 

ekonomiska administratör tittat på den ekonomiska biten och fastslår att SDI inte förlorar så 

mycket ekonomiskt på att avveckla distrikten och dess tjänsterna som finns hos dem. SDI 

menar att de klarar också ekonomiskt att tillsätta en ny tjänst hos SDI på 100% som bland 

annat har samma uppdrag som de två nuvarande tjänsterna jobbar med. 

 

Slutsats: sammanfattning & förslag på förändringar 

Mot bakgrund av allt fler distrikt avvecklas eller minskas i antal hos flera fleridrottsförbund 

under RF, obalans inom distriktsarbeten samt att SDI finner flera fördelar med den vägen blir 

förslaget att SDI avvecklar de två kvarvarande distriktsförbunden helt. SDI har också redan 

gjort liknande resa tidigare genom SDI tidigare haft fem distrikt (tre är avvecklade). I 

intervjuerna med de lokala dövidrottsföreningarna bekräftades det om hur svårt det kan vara 

att rekrytera nya medlemmar i styrelserna både på lokal och distriktsnivå. Med tanke på hur 

tufft samhällsklimatet är idag har det börjat medföra en viss svårighet med att fortsätta orka 

sparka “föreningsbollen” framåt. Dessutom är förslagen även en del i arbetet av att förstärka 

och synliggöra SDI som varumärke. 

Varje lokal dövidrottsförening som tillhör SDI ska få rätt till lika stöd och resurs från sitt 

distriktsförbund (oavsett vilket de hör till), och när detta inte efterlevs blir det skadligt för 

SDI och slår tillbaka till dövidrottsföreningarna. Det är viktigt att dövidrottsföreningarna får 

det stöd de söker och deras behov tillgodoses så att de klarar av deras föreningsarbete. Vidare 

så behövs det förändringar gällande ombudssystem till SDI:s förbundsstämma så om 

distrikten avvecklas så “rättas ombudssystemet automatiskt därefter”. 

Med detta facit i handen kan man konstatera att SDI:s organisationssystem med två distrikt 

som mellanlänk inte fungerar som tänkt. SDI behöver mer effektivitet inom organisationen 

och en förändring verkar snarare vara omöjlig att undvika samt SDI behöver hänga med i 

samhällsutvecklingens svängar. SDI får arbeta hårt för att förankra med föreningarna i frågan 

för att få igenom avvecklingen av distrikten. 

Eftersom det kommer fortfarande finnas ett starkt behov av en tjänsteman som jobbar nära 

föreningarna motsvarande dagens två distriktskonsulter föreslås därför en 

heltidstjänst(föreningskonsult) hos SDI som jobbar med samma uppdrag så det kommer inte 

vara en större förändring som drabbar föreningarna negativt. Ifall det blir en avveckling av 

distrikten då ska båda distriktskonsulternas tjänst avslutas och SDI startar en ny process i 

samband med en helt ny tjänst (föreningskonsult) etableras hos SDI. 

Det är också av vikt att avvecklingen går i den takten som dövidrottsföreningarna kan hänga 

med hyfsat så att alla deras funderingar och frågor blir besvarade och de känner sig 

inkluderade i processen. Ett transparent och klarsynt arbetssätt föredras för att öka förtroendet 

och stärka relationen mellan SDI och dövidrottsföreningarna. Avvecklingsprocessen efter 

beslut på förbundsstämman borde ta ca 6 månader så att distriktsförbunden har god tid på sig 

att överlämna deras uppdrag till SDI. Det är även viktigt att distriktsförbunden bidrar och 

delar med sig deras kunskaper och perspektiv till SDI under processen så övergången går 

med så lite friktion som möjligt för allas bästa.  



 

 

Med anledning av sammanfattningen ovan föreslås därför dessa förändringar: 

➢ Jobba för en samsyn på detta med dövidrottsföreningarna, ordna extra träffar med 

diskussionsforum med detta som tema för att inkludera föreningarna ännu mer i 

processen. 

➢ Föreslå avveckling av distrikten i form av en proposition på SDI:s kommande 

förbundsstämma. 

➢ Processen för avvecklingen av distrikten bör ta god på sig, förslagsvis ca 6 månader 

efter beslut på förbundsstämman. Distrikten ska alltså upphöras vid årsskiftet 2023-

2024. 

➢ Vid avveckling av båda distriktsförbunden, avsluta båda tjänsterna hos distrikten och 

tillsätt en ny föreningskonsulttjänst hos SDI på 100% som jobbar med samma 

uppdrag som de nuvarande konsulterna. 


