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Vad vill anställda? 

 

• Vad är motivationsfaktorer? 

 

• Varför har man medarbetarsamtal? 





Varför medarbetarsamtal? 
 
 
• Säkerställ att vi går mot samma håll.  

 
• Ge tydligt riktning och målbild.  

 
• Konstruktiv kritik och feedback. 

 
• Mål: motivera, engagera och entusiasmera för bäst möjlig prestation 







 

En extremt enkel modell, som är mycket lik 

idrott. 

 

Träna på det du vill bli bra på. Lägg 

tillräckligt mycket tid på det. Och 

resultatet kommer. 

 

RIK™ 



 

RESULTAT  INSATS  KOMPETENS 

Utfall                 =  vad du gör

  hur du gör det 

RIK™ 

 

Quality 

Direction 

Quantity 



 

RESULTAT  INSATS  KOMPETENS 

Utfall                 =  vad du gör

  hur du gör det 

RIK™ 

 

Quality 

Direction 

Quantity 

Vad är det vi säger, 

vårt budskap?  

Vilken typ av ftg ska 

vi bearbeta? 

Hur många behöver vi nå 

för att nå vårt mål? 

Vad vill vi 

uppnå? 

Vilket belopp 

strävar vi 

efter? 

Resurser.  

Har vi rätt personer med 

rätt motivation? 



 Ni kanske redan gör 

allt det här.  

Då har ni inga 

intäktsproblem. 

 

Grattis!  
  



? 
 

Hur kan vi förbättra våra föreningars 

varumärke 

 

Sponsring – försäljning  

  



Säljare                      

Köpare 



Varför sponsrar jag? 

 

 

 

 

 

 

Älskar simning. God gärning. 

Inte för ROI. 



• Hur kan vi dra nytta av samhällstrenden? 

• Vad vill företagen ha ut av sponsring? 

• Hur kan en simförening konkurrera med 

fotboll, ishockey och liknande om 

sponsorpengen? 

• Hur bygger man ett varumärke? Laddad med 

värderingar? 

• Tips i sponsorsnacket, kan närmast 

jämföras med en säljprocess? Identifiera 

kundens behov mm.  

 



Sponsring 

• Hur kan vi dra nytta av samhällstrenden? 

• Vad vill företagen ha ut av sponsring? 

• Hur kan en simförening konkurrera med 

fotboll, ishockey och liknande om 

sponsorpengen? 

 



...Media...Pengar...Stjärnor...VIP-

biljetter...personliga intressen... 

...avstängningar...doping...divor...RISK!

...vi slåss om sponsorpengarna...

 

 











Sponsring 

• Hur kan vi dra nytta av samhällstrenden? 

• Vad vill företagen ha ut av sponsring? 

• Hur kan en simförening konkurrera med 

fotboll, ishockey och liknande om 

sponsorpengen? 

 



MOTIONSBOOM. 

CSR. 

 

  



Perfekt timing. 



MOTIONS

BOOM. 



9 av 10 toppchefer 

motionerar varje 

vecka.  

 

3 av 4 minst fyra 

gånger per vecka.  

 
 

Källa: Dagens Industri 





1992:   2672 

anmälda 

2012:  8129 

anmälda 









CSR. 





Vad vill företagen ha ut av sponsring?



Sponsring 

• Hur kan vi dra nytta av samhällstrenden? 

• Vad vill företagen ha ut av sponsring? 

• Hur kan en simförening konkurrera med 

fotboll, ishockey och liknande om 

sponsorpengen? 

 



Affärsnytta. 
 

 

 

Business. Försäljning. Kunder. 

Anställda. 

 

Feel-good.  Do-good 

 

 
 



Affärsnytta. 
 

 

 

Business. Försäljning. Kunder. 

Anställda. 

 

Feel-good.  Do-good 

 

 
 



Tänk annorlunda 

Gör samma sak, få samma sak 

 

vs 



Tusentals medlemmar.  

Lojala.  

Intresserade.  

Använd dem! 

 



Affärsnytta. 
 

 

 

Business. Försäljning. Kunder. 

Anställda. 

 

Feel-good.  Do-good. 

 

 
 





Sponsring 

• Hur kan vi dra nytta av samhällstrenden? 

• Vad vill företagen ha ut av sponsring? 

• Hur kan en simförening konkurrera med 

fotboll, ishockey och liknande om 

sponsorpengen? 

 



LÅG 

RISK. 





 

Bara det? 
 





Tänk annorlunda. 

 

(Gör samma sak, få samma 

sak.) 

 

 



Tänk annorlunda 

  



Tänk annorlunda 

  



Tänk annorlunda 

  



Tänk annorlunda 

  



Personligt. 

  



 

Dags att börja 

sälja simningen. 

 



Differentiera 
- Ideellt 

- Volontär 

- Samhällsengagemang 

- Anti-doping 

- Barn – ungdomar 

- Motionärer  

- ”feel good” 

- Personligt 

- etc 

 

 

Nyckelpersoner 
- Kommun 

- Media 

- ”gamla” simmare 

- Föräldrar 

- Många bäckar små 

- ... 



Vad gör ni? 
- Sponsorsim 

- Säljer skyltar 

- Säljer annons i programblad 

- Vuxensim 

- Triathlon  

- Masters – motionssim 

- Simskolor 

- Företags-simskolor-träning 

- Företagsevenemang – kick-

off...simhopp...simning...vattenpolo..bastu.

.. 

- Använd era simmare – personlighet! 

- CSR –  

- Använd medlemmarna – en resurs som företag 

är intresserade av. 



 

…ett ännu enklare 

sätt att tjäna 

pengar 







MOTIONSBOOM. 

SÄLJ.  

  

  



Vem tusan ska göra det 

här? 



Varför inte? 

 

 

1001 olika förklaringar till 

”varför inte” 



Ola Strömberg 
 
 mobil 0708-11 99 06 
 
ola_stromberg@hotmail.com 
 
 


