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Förord 
Idrottsrörelsen har sedan 2015 arbetat för att utveckla och erbjuda aktiviteter och 
grundläggande introduktion till föreningslivet för nyanlända. Regeringen beslutade att 
fördela medel till Riksidrottsförbundet för att möjliggöra för idrotten att utgöra en 
aktör i nyanländas etablering i det svenska samhället. Fysisk aktivitet och föreningen 
som plats, ger möjlighet till hälsa, gemenskap, engagemang, personlig utveckling och 
demokrati. 

Idrottsrörelsen beslutade samma år om strategiska mål 2025 som bland annat anger 
att vi vill vidareutveckla verksamheten så att barn, unga, vuxna och äldre väljer att 
idrotta i en förening under hela livet. Med det beslutet fanns en öppenhet inom 
idrottsrörelsen att vara en del av etableringsprocessen.  

Arbetet med att integrera nyanlända har varit var lyckosamt på många sätt samtidigt 
som vi mött nya utmaningar och frågeställningar. För att fånga erfarenheter och 
lärdomar från arbetet har en mängd uppföljnings- och forskningsinsatser genomförts. 
De viktigaste resultaten från dessa har sammanställts i denna rapport, tillsammans 
med en övergripande beskrivning av den verksamhet som genomförts. Rapporten är 
skriven av Riksidrottsförbundets stabsavdelning, enheten för uppföljning och 
utvärdering, i samverkan med projektledningen för satsningen och FoU-avdelningen. 

Rapporten beskriver en omfattande och varierad verksamhet, där direkta insatser för 
målgruppen kompletterats med ett arbete för att öka kunskapen inom idrottsrörelsen 
och självkritiskt granska den egna verksamheter i frågor om normer, mångfald och 
inkludering. Många nyanlända tycks ha hittat till föreningsidrotten, samtidigt som det 
står klart att mycket arbete återstår för att nå fler och att uppnå en verkligt 
inkluderande idrottsrörelse. 

Riksidrottsförbundets förhoppning är att rapporten ska bidra med kunskap och 
lärdomar från det omfattande arbetet med att engagera och inkludera nyanlända i 
föreningsverksamheten. Att öppna upp verksamheten för en bredare målgrupp är ett 
sätt att utveckla föreningar och en viktig del av idrottens strategiarbete. 

Malin Järf 

Stabschef  
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Sammanfattning 
Idrottsrörelsen har sedan 2015 disponerat ett särskilt statsanslag i syfte att bidra till 
nyanländas och asylsökandes etablering i samhället genom att skapa förutsättningar 
för målgruppen att engagera sig i idrottsverksamhet samt erbjuda aktiviteter och 
grundläggande introduktion till föreningslivet. Satsningen har gått under namnet 
Idrott för nyanlända och asylsökande och en första programperiod för satsningen 
löpte mellan 2015 och 2018. 

Syftet med denna rapport är dels att ge en övergripande beskrivning av satsningen och 
den verksamhet som bedrivits, dels att samla de viktigaste av de olika uppföljnings- och 
forskningsinsatser kopplade till satsningen som gjorts av, eller på uppdrag av, 
Riksidrottsförbundet. Det övergripande syftet med rapporten är att dokumentera 
erfarenheter och lärdomar av satsningen hittills, för att skapa ett underlag som kan 
bidra till att dessa sprids, analyseras och vägleder det fortsatta arbetet med att 
inkludera nyanlända i idrottsrörelsen. 

Regeringen tilldelade Riksidrottsförbundet totalt 264 miljoner kronor för arbetet med 
satsningen 2015–2018. Merparten av dessa medel har fördelats vidare till 
Riksidrottsförbundets distriktsidrottsförbund (”distrikt”), som i sin tur fördelade en del 
av medlen till olika idrottsföreningar i form av projektbidrag. Totalt 3 240 sådana 
projekt genomfördes under perioden, av idrottsföreningar i 279 av landets kommuner 
tillhörandes 60 olika specialidrottsförbund. Aktiviteterna inom projekten samlade 
totalt drygt en miljon deltagartillfällen. Distrikten satsade även på bildnings- och 
utbildningsinsatser riktade till såväl målgruppen som föreningsmedlemmar i 
allmänhet, samt intern kompetensutveckling. 2016–2018 genomförde fyra distrikt en 
särskild ”satsning i satsningen” kallad Storstadssatsningen, där nya arbetssätt och 
metoder utvecklades. 

De olika uppföljnings- och forskningsinsatser som redovisas visar bland annat på en 
snedvridning i hur projektbidraget till föreningar nått ut till målgruppen i olika 
kommuner och med avseende på kön. Samtidigt har distrikten använt sig av andra 
arbetssätt för att kompensera för detta. Såväl inom föreningsprojekten som inom 
idrottsrörelsens verksamhet generellt har föreningarna varit mer framgångsrika i att nå 
nyanlända pojkar och män än nyanlända flickor och kvinnor.  

En viktig del av satsningen har utgjorts av kompetensutvecklingsinsatser i frågor om 
mångfald, normer och inkludering riktade till tjänstepersoner och förtroendevalda på 
förbundsnivå. Detta arbete är nära knutet till idrottsrörelsens Strategi 2025, och viss 
utveckling tycks ha skett samtidigt som det kan konstateras att mycket arbete återstår 
för att skapa en verkligt inkluderande idrottsrörelse. Det framstår som angeläget att 
utvidga arbetet framöver och att i ökad utsträckning involvera föreningsnivån. 
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Under programperioden har intresset för och fokuset på geografiska områden där 
föreningsidrotten är relativt svagt etablerad vuxit parallellt med – och till stor del som 
en konsekvens av – satsningen på Idrott för nyanlända och asylsökande i allmänhet, 
och Storstadssatsningen i synnerhet. Distrikten har inom ramen för satsningen provat 
metoder och arbetssätt för att stärka invånare och föreningsliv i sådana områden. Vissa 
av dessa metoder och arbetssätt skiljer sig i väsentliga delar från distriktens 
traditionella arbetssätt, men framstår som nödvändiga att tillämpa och utveckla för att 
nå ut till målgrupper och områden som idag står långt ifrån idrottsrörelsen. 

En slutsats som kan dras bland annat utifrån en av de studier som presenteras i denna 
rapport är att informationen till nyanlända ofta är bristfällig. Det handlar både om 
information om det lokala föreningsidrottsutbudet och om hur man gör för att gå med i 
en förening. Detta förefaller angeläget att åtgärda inte minst eftersom två 
enkätundersökningar som presenteras i rapporten båda visar att idrottsrörelsen 
visserligen nått ut till många nyanlända, men att många ytterligare uttrycker sitt 
intresse och sin vilja att börja idrotta och engagera sig. 
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund och syfte 
Idrottsrörelsen (genom Riksidrottsförbundet, RF) har sedan 2015 disponerat ett 
särskilt statsanslag i syfte att bidra till nyanländas och asylsökandes etablering i 
samhället genom att skapa förutsättningar för målgruppen att engagera sig i 
idrottsverksamhet samt erbjuda aktiviteter och grundläggande introduktion till 
föreningslivet. Satsningen har gått under namnet Idrott för nyanlända och 
asylsökande. En första programperiod för satsningen löpte mellan 2015 och 2018. 
Idrottsrörelsen har beviljats fortsatta medel och arbetet har fortsatt åtminstone under 
2019. Under 2015–2018 byggdes verksamheten upp, i stort sett från grunden, och 
utvecklades. Ett omfattande och variationsrikt arbete har skett i hela landet, parallellt 
med olika uppföljnings- och forskningsinsatser. Det finns i detta skede (hösten 2019) 
ett behov av att samla den uppsjö av underlag och rapporter som genererats i arbetet 
för att möjliggöra viss utvärdering av arbetet. Utvärderingen bör i sin tur ligga till 
grund för en utveckling av det fortsatta arbetet framåt. 

Denna rapport har flera syften. För det första att från ett RF-perspektiv ge en samlad 
och övergripande beskrivning av satsningen och den verksamhet som bedrivits på olika 
nivåer under 2015–2018. För det andra samlas i rapporten de viktigaste av de olika 
uppföljnings- och forskningsinsatser kopplade till satsningen som gjorts av, eller på 
uppdrag av, Riksidrottsförbundet. När det gäller beskrivningar av verksamheten såväl 
som uppföljnings- och forskningsinsatser finns det sedan tidigare en del publicerade 
rapporter av olika slag, avseende enskilda delar eller perspektiv. Det kan dock vara 
svårt att hitta dessa och förstå deras kontext. Med denna rapport skapas därför en 
nödvändig överblick över de viktigaste av dessa underlag. Det övergripande syftet med 
rapporten är att samla och beskriva erfarenheter och lärdomar av satsningen hittills, 
för att skapa ett underlag som kan bidra till att dessa sprids, analyseras och vägleder 
det fortsatta arbetet med att inkludera nyanlända i idrottsrörelsen. 

1.2 Rapportens upplägg 
I kapitel 2 ges en beskrivning av satsningen Idrott för nyanlända och asylsökande; hur 
den uppstod, vilka beslut den bygger på, hur medel fördelats och vilken typ av 
verksamhet som genomförts på olika nivåer. I kapitel 3 redovisas de olika uppföljnings- 
och forskningsinsatser som gjorts gällande satsningen. I kapitel 4 summeras och 
diskuteras uppföljnings- och forskningsinsatserna, med fokus på vilka lärdomar och 
slutsatser som kan dras av det arbete som gjorts, och vilka rekommendationer detta ger 
för framtiden.  
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2. Satsningen på idrott för nyanlända och 
asylsökande 

2.1 Bakgrund 
Mellan 2013 och 2015 genomfördes ett Idrottslyftsfinansierat projekt i två 
distriktsidrottsförbund (”distrikt”), Småland och Västerbotten, i syfte att ”pröva 
metoder och ta tillvara erfarenheter; för att bättre rusta idrotten att vara en resurs i 
integrationsarbetets tidiga fas”.1 Projektet var i linje med den statliga satsningen 
Idrottslyftets ambitioner att ”öppna dörrarna för fler”. Tio mindre kommuner 
omfattades av verksamheten, som gick ut på att ”skapa en arbetsmodell för 
idrottsföreningar att jobba med tidig integrering och därmed etnisk mångfald inom 
idrotten”,2 och som huvudsakligen riktades till ensamkommande barn.  

Med utgångspunkt i erfarenheterna av detta projekt argumenterade 
Riksidrottsförbundet för att idrottsrörelsen med fördel kunde utöka arbetet med 
målgruppen nyanlända. I Vårändringsbudgeten 2015 föreslog så regeringen att 
anslaget till idrottsrörelsen skulle höjas med 32 miljoner kronor 2015 och med 
ytterligare 64 miljoner per år 2016–2018, med följande motivering:  

Det är av vikt att nyanlända flickor och pojkar, kvinnor och män som fått uppehållstillstånd i 
Sverige ges goda förutsättningar att bli delaktiga i det svenska samhället och ett engagemang i 
idrottsverksamhet kan underlätta detta. Regeringen bedömer att ytterligare medel behöver 
tillföras för att idrottsrörelsen ska klara av att möta dessa behov. Satsningen ger idrottsrörelsen 
förutsättningar att utveckla sin verksamhet samt rekrytera nya aktiva och ledare. Därtill ges 
idrottsrörelsen, genom distriktsidrottsförbund och idrottsföreningar, möjlighet att erbjuda 
aktiviteter och grundläggande introduktion till föreningslivet för nyanlända som fått 
uppehållstillstånd i Sverige. Regeringen bedömer att insatserna behöver påbörjas snarast och i 
hela landet.3 

Under 2014 och 2015 ökade antalet asylsökande i Sverige kraftigt jämfört med åren 
innan. Särskilt under höstmånaderna 2015 ansökte ett stort antal människor om asyl 
och totalt det året var antalet cirka 163 000, vilket kan jämföras med cirka 54 000 
personer 2013. Under den här perioden var också andelen asylsökande som utgjordes 
av ensamkommande barn högre än tidigare år.4 I en extra ändringsbudget för 2015 
ökade därför regeringen anslaget till idrottsrörelsen med ytterligare 20 miljoner 
kronor, med följande motivering:  

 
1 Fagerström & Nilsson (2015). Slutrapport: Projekt Etnisk mångfald inom idrotten, s. 3. 
2 Fagerström & Nilsson (2015). Slutrapport: Projekt Etnisk mångfald inom idrotten, s. 5. 
3 Prop. 2014/15:99. Vårändringsbudget för 2015, s. 123–124. 
4 Källa: Migrationsverket. 
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Med anledning av den rådande flyktingsituationen bedömer regeringen att ytterligare medel 
behöver tillföras idrottsrörelsen redan innevarande år för att underlätta insatser för asylsökande 
och arbetet med etablering av nyanlända. […] Det tillfälliga stödet bedöms kunna utbetalas 
2015, men avses även täcka kostnader som förväntas uppstå 2016.5  

Värt att notera är att målgruppen för insatserna nu kom att omfatta även asylsökande. 
Även 2016 tillfördes 20 miljoner extra. Totalt under 2015–2018 tilldelades alltså 
Riksidrottsförbundet 264 miljoner kronor för arbetet med satsningen Idrott för 
nyanlända och asylsökande (tabell 1). 

Tabell 1. Statens stöd till idrottens arbete med nyanlända och asylsökande, år 2015–2018 

 2015 2016 2017 2018 Totalt 2015–2018  
MSEK 52 84 64 64 264 

 

2.2 Riksidrottsstyrelsens styrning 
Riksidrottsstyrelsen (RS) konstaterade initialt att satsningens syfte låg väl i linje med 
idrottens egna mål, och har löpande tagit ställning i frågor om fördelning och styrning. 
Utvärderingen av ovan nämnda projekt i Småland och Västerbotten kom att bli något 
av en förstudie till Riksidrottsförbundets vidare satsning. Där konstaterades att 
projektet varit framgångsrikt i att genomföra aktiviteter (främst träningar och prova 
på-pass) för målgruppen och att en betydande andel av deltagarna tagit klivet in i 
idrottsföreningarnas (IF) ordinarie verksamhet. Även om projektet innehöll inslag av 
utbildnings- och föreläsningsverksamhet bedömdes emellertid inte projektet ha 
uppnått delmålet att förmå de deltagande föreningarna att börja arbeta bredare med 
mångfaldsfrågan. I utvärderingen bedömdes också ”samverkan på alla plan” vara den 
största framgångsfaktorn för att få liknande projekt att fungera väl. Sammantaget 
rekommenderades att distrikten i framtida satsningar bland annat skapar nätverk med 
kommuner, idrottsföreningar och andra aktörer, satsar på IF-utveckling och IF-
utbildning, involverar målgruppen i planeringen, och satsar på kompetensutveckling 
för distriktspersonal.6 

Med utgångspunkt bland annat i ovan nämnda projekt, samt i bedömningen att 
distrikten med sin verksamhet och etablerade kontakter i landets alla kommuner samt 
med idrottsföreningar från samtliga specialidrottsförbund (SF) är ”den resurs som har 
den bästa lokala kännedomen om idrottsrörelsens utmaningar och möjligheter i 
kommunerna”,7 beslutade RS att fördela merparten av medlen för 2015 till 
Riksidrottsförbundet (då till antalet) 21 distrikt. Både på Riksidrottsförbundet och på 
respektive distrikt påbörjades arbetet med att rekrytera projektledare. Distriktens 

 
5 Prop. 2015/16:47. Extra ändringsbudget för 2015, s. 17. 
6 Fagerström & Nilsson (2015), s. 3. 
7 Riksidrottsförbundet (2015). Styrelseprotokoll 2015-05-28. Bilaga till utlåtande 210, s. 3. 
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projektledare kom att kallas ”koordinatorer” och har i sin roll sedan dess fungerat som 
navet i distriktens arbete. De principer för användningen av anslaget som RS beslutade 
om betonar vikten av en sådan samordnande roll på distriktsnivå, för att utgöra länken 
mellan idrottsföreningar och kommunala och andra aktörer gentemot målgruppen. 
Principerna framhåller vidare bland annat att idrottsverksamheten ska genomföras av 
idrottsföreningar i närområdet, att verksamheten ska planeras och genomföras 
tillsammans med målgruppen och med föreningar, samt att ambitionen ska vara att 
hitta långsiktigt hållbara arbetssätt. Det konstateras också att idrottsföreningar 
kommer att behöva rent ekonomiskt stöd för sin verksamhet såväl som utvecklingsstöd 
för att möjliggöra föreningsutvecklingsarbete.8 

Även 2016–2018 kom merparten av medlen att fördelas till distrikten. Av de totalt 264 
miljonerna som regeringen tilldelade Riksidrottsförbundet 2015–2018 fördelades 
sammanlagt 221 miljoner (84 procent) till distrikten (tabell 2). Fördelningen av medel 
mellan olika distrikt har skett genom att alla tilldelats medel för att anställa en 
koordinator. Resterande medel har fördelats dels utifrån nyckeltal avseende 
målgruppens geografiska placering, antal kommuner och idrottsföreningar i distriktet, 
dels utifrån kvalitativa bedömningar av distriktens prestationer respektive planer för 
fortsatt arbete. 

I budgeten för 2016 valde RS att avsätta 10 miljoner kronor som ”utvecklingsmedel” 
med hänvisning till den ”snabbt föränderliga situationen kring nyanlända”. Dessa 
medel var avsedda att användas för att möta framtida förändringar och därmed 
uppkomna utmaningar.9 Under 2016 gjordes ett större analysarbete av satsningen så 
långt, vilket utmynnade i att RS efter sommaren antog delvis nya principer för den 
fortsatta verksamheten till och med 2018. Den viktigaste förändringen som 
genomfördes var att Storstadssatsningen lanserades, för vilken de tidigare avsatta 
utvecklingsmedlen togs i anspråk. Satsningen motiverades av insikten att många 
nyanlända valt att bosätta sig i storstadsområdena, och att socialt utsatta 
förorter/bostadsområden blivit ett alltmer uppmärksammat samhällsproblem. I 
underlaget till RS beslut konstateras att ”vad gäller idrottslig verksamhet finns lite eller 
ingen aktivitet (i föreningsform) i de svårast belastade områdena. Att nå och möta 
invånarna här ställer andra krav än vad idrottsrörelsen kanske är van med.”10 10 
miljoner kronor per år 2016–2018 fördelades till fyra distrikt för arbetet med 
Storstadssatsningen.11 

 
8 Riksidrottsförbundet (2015). Styrelseprotokoll 2015-05-28. Bilaga till utlåtande 210, s. 3 f. 
9 Riksidrottsförbundet (2015). Styrelseprotokoll 2015-12-02. Utlåtande 2b, s. 3. 
10 Riksidrottsförbundet (2016). Styrelseprotokoll 2016-08-31. Bilaga till utlåtande 3a, s. 3. 
11 Dessa var Skånes idrottsförbund, Stockholms idrottsförbund, Södermanlands idrottsförbund och Västsvenska 

idrottsförbundet (som 2018 övergick i Västra Götalands idrottsförbund). 
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I samband med att de nya principerna fastställdes antogs också två kvantitativa mål för 
hela verksamhetsperioden 2015–2018. Eftersom regeringen understrukit vikten av att 
verksamhet genomförs i hela landet sattes målet att ”samtliga 290 kommuner 
engageras” samt att verksamheten når 200 000 nyanlända aktiva och 6 000 IF.12 

RS har även fördelat projektmedel till SF i tre omgångar under 2015–2018 (se vidare 
under 2.7). Totalt fördelades under dessa år cirka 20 miljoner kronor till SF (tabell 2). 

Tabell 2. Riksidrottsstyrelsens fördelning av medel till förbund, år 2015–2018 

 2015 2016 2017 2018 2015–2018 
Medel till specialidrottsförbund (MSEK) 2* 0 9,4 9 20,4 
Medel till distriktsidrottsförbund (MSEK) 23 68 70 60 221 
- varav Storstadssatsningen (MSEK) 0 10 10 10 30 

*Fördelades 2015 för användning 2016. 

Anslaget till Riksidrottsförbundet var alltså totalt 264 miljoner kronor (tabell 1) och av 
dessa fördelades 241,4 till specialidrottsförbund och distriktsidrottsförbund (tabell 2), 
vilket innebär att 22,6 miljoner kronor disponerats av Riksidrottsförbundet centralt.13 

2.3 Riksidrottsförbundets verksamhet 
Den styrning som tillämpats i satsningen kan generellt beskrivas som mjuk och 
tillitsbaserad. Detta gäller såväl Riksidrottsförbundets styrning av distrikten som 
distriktens styrning av idrottsföreningarna. Riksidrottsförbundet har således i liten 
utsträckning lagt sig i distriktens val av arbetssätt och arbetsmetoder. Koordinatorerna 
har tillsammans med respektive distriktsledning fått stort utrymme att forma 
satsningen i sina distrikt utifrån regionala och lokala förutsättningar. 
Riksidrottsförbundet har i stället satsat på att skapa gemensamma ramar för arbetet 
vad gäller syfte, värdegrund och den kunskap som ska vägleda aktörerna på alla nivåer. 
Dessa har kommunicerats genom Riksidrottsförbundets centrala projektledare, som 
arbetat nära distriktens koordinatorer. Fortlöpande videomöten har varvats med 
fysiska träffar, som anordnats flera gånger varje år. Träffarna har innehållit samtal för 
att skapa samsyn, tillfälle att lyfta frågor och utmaningar, allmänt erfarenhetsutbyte 
mellan koordinatorerna och djupdykningar i det konkreta genomförandet av 
verksamheten. Kompetensutveckling har varit ett annat viktigt inslag vid dessa träffar. 
Därför har externa aktörer såsom BRIS, Mångkulturellt centrum, Rädda Barnen och 
Röda Korset också medverkat och bidragit med kunskap. 

Projektledningen har på central nivå samverkat med olika organisationer inom 
offentlig och ideell sektor. Bland annat slöts 2017 en överenskommelse mellan 

 
12 Riksidrottsförbundet (2016). Styrelseprotokoll 2016-08-31. Bilaga till utlåtande 3a, s. 6. 
13 Notera att anslaget/år (tabell 1) inte alltid fördelats (tabell 2) under det aktuella året.  
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Riksidrottsförbundet, Forum,14 Rädda Barnen, Röda Korset och Svenska kyrkan om en 
samverkansplattform för att gemensamt verka för ett öppnare och mer inkluderande 
Sverige. 

Förutom projektledning och ovan nämnda projektinterna mötesplatser har de centrala 
medlen använts till olika kunskapshöjande och erfarenhetsspridande insatser riktade 
till hela organisationen och/eller externt. Bland annat har två större öppna 
temakonferenser och tre interna webbinarier anordnats. Dessutom har sju filmer 
producerats i syfte att sprida erfarenheter och goda exempel från arbetet med 
satsningen. Medel har också lagts på en utställning på Riksidrottsmuseet och till 
framtagandet av en utbildningswebb om inkluderande idrott.15 Slutligen har medlen 
finansierat en intern resurs för uppföljning samt de olika externa uppföljnings- och 
forskningsinsatser som redovisas i denna rapport (se kapitel 3). 

2.4 Distriktsidrottsförbundens verksamhet 
Distrikten har arbetat med flera parallella spår för att nå målgruppen och bidra till att 
skapa en mer inkluderande idrottsrörelse. De viktigaste av dessa beskrivs under 
respektive underrubrik nedan. 

2.4.1 Fördelning av projektstöd till idrottsföreningar 
När distrikten första gången tillfördes medel hösten 2015 genomfördes en inventering 
av redan pågående arbete i lokala idrottsföreningar, vilket inkluderade en 
undersökning av intresset för ett utökat arbete på föreningsnivå. Redan då stod det 
klart att idrottsföreningar gör omfattande insatser för att bidra till nyanländas 
etablering i samhället. Sedan 2016 har samtliga distrikt kunnat bidra ytterligare till 
dessa insatser, genom att fördela medel till idrottsföreningar för olika satsningar och 
projekt (hädanefter ”IF-projekt”) som skapar förutsättningar för målgruppen att 
engagera sig i föreningsverksamheten. Av de totalt 221 miljoner kronor som 
Riksidrottsförbundet fördelat till distrikten under 2015–2018 har 82 miljoner (cirka 37 
procent) fördelats vidare till föreningsidrotten i rena projektbidrag. Drygt 3 000 
projekt genomfördes av idrottsföreningar i så gott som alla kommuner (tabell 3). 

  

 
14 Forum är en intresseorganisation för den idéburna organiseringen och samlar civilsamhällets organisationer med 

social inriktning. Se https://www.socialforum.se/ 
15 Se https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/sisu/generell/organisation/inkluderande-idrott/ 
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Tabell 3. Beviljade medel till IF-projekt, år 2015–2018 

 2015 2016 2017 2018 2015–2018 
Beviljade medel till IF-projekt (MSEK)* 5,6 34,9 21,1 20 81,7 
Antal IF-projekt 254 1 109 936 941 3 240 
Antal unika IF** 249 966 803 755 2 773 
Antal unika kommuner 115 262 231 207 279 

*Avrundade siffror, varför totalsumman inte stämmer med delsummorna. 
**Avser antal olika idrottsföreningar som beviljades projektmedel. Totalsumman för 2015–2018 tar inte hänsyn till om 
samma förening har beviljats projektmedel flera olika år. 

Distriktens roll har dock sträckt sig utöver att handlägga och administrera ansökningar 
om projektmedel. De har även arbetat konsultativt och stöttande mot ansökande 
föreningar i avsikt att höja kvaliteten i projekten, ofta genom fysiska träffar med 
föreningsrepresentanter. Det saknas uppgifter gällande 2015–2017, men 2018 
redovisade distrikten att de träffade sammanlagt 828 föreningar i samband med 
ansökan och/eller uppföljning av projekt. 

2.4.2 Bildnings- och utbildningsverksamhet 
Distrikten har också arbetat för att stärka och utveckla individer och föreningar genom 
bildnings- och utbildningsverksamhet. Det handlar dels om indirekt arbete genom 
föreningsutveckling, dels direkta insatser för målgruppen.  

Föreningsutvecklingsarbetet har syftat till att stötta idrottsföreningar till att skapa mer 
inkluderande idrotts- och föreningsmiljöer, för att nyanlända och andra 
underrepresenterade grupper ska kunna och vilja delta. Detta har skett med 
folkbildningens verksamhetsformer såsom processarbeten, lärgrupper och 
föreläsningar. Många distrikt har ställt krav på föreningar som ansökt om projektmedel 
att satsningen ska kompletteras med sådana insatser, bland annat för att undvika att 
projektet blir en isolerad verksamhet utan egentlig koppling till föreningens ordinarie 
verksamhet.  

Den av Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna framtagna 
”Inkluderingswebben”16 är en viktig plattform i arbetet för att skapa en mer 
inkluderande idrott. På plattformen finns inspiration, material och verktyg för 
föreningar (och förbund) och föreningsmedlemmar att arbeta med. Till stor del handlar 
det om att identifiera och problematisera normer och strukturer som råder i och kring 
föreningens verksamhet. Från lanseringen i september 2017 till och med 2018 hade 
inkluderingswebben 83 568 sidvisningar. 

En del bildnings- och utbildningsinsatser har distrikten genomfört direkt gentemot 
målgruppen. Till exempel har många distrikt informerat och utbildat deltagare i den 

 
16 Se https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/sisu/generell/organisation/inkluderande-idrott/ 
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kommunala samhällsorienteringen. Det kan handla om hur den svenska idrottsrörelsen 
fungerar, hur det lokala föreningslivet ser ut, vikten av fysisk aktivitet för att må bra 
med mera. Ett annat exempel är föreningsledarutbildningar på flera språk och i olika 
former, anpassat till målgruppens behov och möjligheter. 

Distrikten redovisar bildnings- och utbildningsverksamhet i enlighet med de 
avgränsningar och begrepp som används vid rapportering av SISU Idrottsutbildarnas 
folkbildningsverksamhet. Mellan 2016 och 201817 rapporterades drygt 2 000 
arrangemang, innehållandes cirka 20 000 utbildningstimmar med knappt 27 000 
deltagare/publik (tabell 4). 

Tabell 4. Genomförd bildnings- och utbildningsverksamhet, år 2016–2018  

 2016 2017 2018 2016–2018 
Antal arrangemang* 807 737 581 2 125 
Antal utbildningstimmar** 6 823 7 116 6 122 20 061 
Antal deltagare/publik*** 9 661 7 018 10 083 26 762 

*Avser totalt antal arrangemang inom SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsformer: Lärgrupp, Kurs, Lärande för barn, 
Processarbete, Föreläsning och Kulturarrangemang. 
**Utbildningstimmar avser verksamhetsformerna: Lärgrupp, Kurs, Lärande för barn och Processarbete. 
***Deltagare avser verksamhetsformerna: Lärgrupp, Kurs, Lärande för barn och Processarbete. Publik bygger delvis på 
uppskattade antal och avser verksamhetsformerna: Föreläsning och Kulturarrangemang. 

2.4.3 Intern kompetensutveckling 
Distriktens koordinatorer har fungerat som sakkunniga i frågor om mångfalds- och 
inkluderingsarbete. Distrikten har dock satsat på kompetensutveckling i frågorna även 
för idrottskonsulenter och annan personal. Detta har varit nödvändigt inte minst 
eftersom föreningsutveckling varit en grundläggande ambition med satsningen och 
distriktens idrottskonsulenter är de som möter idrottsföreningarna i det dagliga 
arbetet. Många distrikt har också rapporterat att de till följd av bland annat 
kompetensutveckling börjat gå från att satsningen varit ett isolerat projekt till att fler 
personal blivit bärare av frågorna och att arbetet på så vis blivit en mer naturlig del av 
verksamheten. Det saknas uppgifter gällande 2015–2017, men för 2018 redovisade 
distrikten hur många anställda som erhållit utbildning inom frågor med koppling till 
satsningen. Tillsammans rapporterade distrikten att 432 anställda utbildades under 
året. 

2.4.4 Samverkan och anordnad verksamhet 
Idrottsföreningarna är de som främst mött och genomfört insatser för målgruppen. 
Distrikten har alltså stöttat föreningarna i form av ekonomiska bidrag till olika projekt 
och satsningar samt genom bildnings- och utbildningsinsatser. Efter 2016 minskade 

 
17 Uppgifter om 2015 saknas. 
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dock de direkta projektbidragen i takt med att distrikten tog en mer initiativtagande 
och samordnande roll i föreningarnas arbete gentemot målgruppen. Det kunde till 
exempel handla om att skapa mötesplatser och forum där flera föreningar kan visa upp 
sin verksamhet för, och bekanta sig med, målgruppen. Häri låg också ofta ett arbete 
med att söka upp målgruppen, som inte i samma utsträckning som 2015–2016 gick att 
nå via Migrationsverkets boenden och kommunala boenden för målgruppen. Detta 
innebar alltså att medel användes till personella resurser på distrikten för att kunna 
tillhandahålla den typ av stöd som idrottsföreningar efterfrågade. Distriktens 
samordnande roll har också möjliggjort en höjd strategisk nivå i arbetet, då distrikten 
skapat väl etablerade nätverk och kontaktytor med externa aktörer och organisationer 
på regional och kommunal nivå. Allt fler större satsningar har gjorts i samverkan 
mellan distrikten, idrottsföreningar och andra aktörer, vilket inneburit att man kunnat 
dra nytta av varandra och höja insatsernas kvalitet. Ett exempel på distriktsanordnad 
verksamhet är Blekingedistriktets projekt ”Hälsa för alla”,18 där nyanlända vuxna 
erbjudits utbildning i praktisk hälsa efter genomförd samhällsintroduktion, kombinerat 
med bland annat föreningsmatchning och introduktion till svensk historia och kultur 
(genom samverkan med Blekinge Museum). 

Det saknas samlade underlag för 2015–2017, men de olika distriktsanordnade 
insatserna för målgruppen som genomfördes under 2018 samlade totalt cirka 70 000 
deltagartillfällen. Av dessa utgjorde pojkar/män 60 procent. Dessutom delfinansierade 
och/eller deltog distrikten i en mängd olika satsningar och projekt som 
samverkanspart, men där andra organisationer var anordnare och stod för själva 
utförandet. För dessa verksamheter finns inget samlat underlag avseende antal 
deltagare och liknande. 

Kommunala förvaltningar är viktiga samverkansparter för distrikten generellt och har 
så även varit inom ramen för satsningen. Distrikten har redovisat de nätverks- eller 
samverkansparter (utöver kommuner samt idrottsrörelsens föreningar och 
organisationer) som varit de viktigaste för dem i arbetet under 2018. Nästan alla 
distrikt lyfte fram länsstyrelserna. Civilsamhällesorganisationer som Rädda Barnen och 
Röda Korset är också vanligt förekommande, liksom regionerna och olika 
studieförbund (utöver SISU Idrottsutbildarna). Några distrikt lyfter även fram 
bostadsbolag, kulturföreningar och olika lärosäten som viktiga samverkansparter. 

2.4.5 Samverkan med specialidrottsdistriktsförbund 
Distrikten samverkar på olika sätt med specialidrottsförbundens (SF) 
distriktsorganisationer (SDF) på regional nivå.19 Riksidrottsförbundet beviljar SF 
projektmedel på central nivå (se vidare under 2.7), men några distrikt har även beviljat 

 
18 Projektet samfinansieras med bland andra Länsstyrelsen. 
19 I vissa fall centralt med SF då förbundet saknar distriktsorganisation. 
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SDF medel för olika satsningar. Det saknas samlade underlag för 2015–2017, men 2018 
beviljade 5 distrikt 12 projektbidrag till 11 SDF, vilket omfattade totalt cirka 2,6 
miljoner kronor. Ett exempel är Skånedistriktet, som sedan 2017 möjliggjort för flera 
SDF att projektanställa egna sakkunniga inom inkludering/etnicitet. Dessa har utgjort 
ett extra stöd för föreningar och arbetat för att engagera fler föreningar i frågor som 
handlar om nyanländas inkludering. 

2.5 Storstadssatsningen 
Storstadssatsningen har varit ett särskilt arbete inom ramen för satsningen Idrott för 
nyanlända och asylsökande. Satsningen riktades huvudsakligen till Stockholm, 
Södertälje, Malmö och Göteborg eftersom många nyanlända bor i dessa storstäder, och 
ofta dessutom i områden där förutsättningarna för föreningsidrott är relativt svaga. 
2016–2018 har fyra distrikt tilldelats totalt 10 miljoner kronor per år för detta arbete, 
enligt följande: Stockholm 4, Skåne 2, Södermanland 2, och Västra Götaland 2. 

Medlen har i stor utsträckning använts till personella resurser som möjliggjort för 
distrikten att i ökad utsträckning fysiskt närvara i både föreningsidrottsligt och 
socioekonomiskt utmanade områden. De fyra distrikten har arbetat, på delvis olika 
sätt, för att kompensera för bristen på föreningsidrott och stimulera tillväxten av 
densamma. Gemensamt för insatserna är dock ett långsiktigt perspektiv, med fokus på 
att skapa nätverk, engagera och utbilda ledare samt bygga plattformar för mötesplatser, 
aktiviteter och delaktighet. Syftet har varit att idrott ska vara till för alla, oavsett vart 
man växer upp, och skapa ett intresse för rörelse hela livet. 

Under åren har ett stort antal mindre och större event, aktiviteter, träningar, bildnings- 
och utbildningsaktiviteter och mötesplatser genomförts i områdena, ofta i nära 
samarbete med idrottsföreningar och andra aktörer såsom skola, kommun, 
fritidsgårdar och kulturföreningar. Då insatser och dokumentation av verksamhet 
delvis skiljer sig mellan distrikten redovisas nedan varje distrikt för sig, tillsammans 
med en kort beskrivning av inriktningen på distriktets satsning. 

2.5.1 Skåne 
Skåne har arbetat med flera områden i Malmö. Distriktet har satsat stora personella 
resurser på att stötta föreningen HelaMalmö, som är en idrotts- och ungdomsförening 
med stort socialt fokus. Föreningen genomför bland annat olika öppna arrangemang, 
tillhandahåller mötesplatser i socioekonomiskt utmanade områden samt utbildar och 
engagerar ledare. I stadsdelen Kroksbäck i Malmö har distriktet genomfört projektet 
”DOIT” i samverkan med bland andra Rädda Barnen. Elever i årskurs 4–9 erbjöds 
genom projektet idrottsaktiviteter i anslutning till skolans slut och vidare slussning till 
lokala idrottsföreningar efter intresse. 
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Distriktet har även erbjudit flickor och kvinnor ett omfattande 
ledarutbildningsprogram i samverkan med Futebol dá Força.20 Sedan 2017 har tre 
utbildningsgrupper startats, i Malmö och Helsingborg, där totalt 42 personer i 
åldersspannet 14-50 deltagit. Deltagarna kommer från olika delar av städerna med 
omnejd och representerar ett stort antal olika föreningar. I Kristianstad har distriktet 
varit med och drivit ”nattfotboll” i två socioekonomiskt utmanade områden, 
Näsby/Gamlegården och Charlottesborg. 

2.5.2 Stockholm 
Stockholm har till och med 2018 genomfört sin satsning i följande fem områden där 
föreningsidrotten är svagt etablerad: Fisksätra (Nacka kommun), Hallunda/Norsborg 
(Botkyrka kommun), Hagsätra/Rågsved (Stockholms kommun), Hallonbergen/Rissne 
(Sundbybergs kommun) och Jordbro (Haninge kommun). 1–2 projektledare har 
arbetat i varje område. Projektledarna har samverkat med andra lokala aktörer, stöttat 
lokala föreningar och vid behov hjälpt till att starta nya. Tillsammans med föreningar 
har regelbundna verksamheter etablerats. Utöver detta har events genomförts, med 
såväl idrottsliga som kulturella inslag, för att locka barn och ungdomar att delta och få 
möjlighet att upptäcka glädjen med idrott. Insatserna har även omfattat bland annat 
utbildning för ungdomar och påverkansarbete för att få idrottsytor upprustade. 

Sedan starten har verksamhet som genomförts (events/temadagar, kontinuerlig 
idrottsverksamhet och lovverksamhet) samlat totalt cirka 32 000 deltagartillfällen, 
varav 55 procent pojkar/män, 317 ungdomar har utbildats inom exempelvis ledarskap 
och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, och tre nya föreningar har bildats. 

2.5.3 Södermanland 
Södermanland har tilldelats medel för arbete i Södertälje. Hovsjö är den stadsdel som 
satsningen primärt riktat sig till sedan starten 2016. Distriktet har stöttat den 
nystartade föreningen Hovsjö SK som anordnat regelbundna, öppna och varierade 
idrottsaktiviteter för boende i närområdet. Distriktet har bland annat stöttat föreningen 
i ett utvecklingsarbete där jämställdhet, inkludering och demokrati varit prioriterade 
områden. Distriktet samverkar med andra aktörer bland annat inom ramen för ”Hovsjö 
Forum”, som är ett lokalt projekt för demokratiutveckling. Arbetet har även riktats till 
andra stadsdelar, såsom Ronna, Rosenlund, Fornhöjden och Geneta, där olika 
föreningar som velat genomföra insatser stöttats i detta.  

 
20 Se vidare https://futeboldaforca.com/about#what 
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2017 och 2018 genomfördes årligen cirka 250 aktiviteter (enskilda arrangemang med 
till exempel spontanidrott eller större eventdagar såsom ”Street Games”) med drygt 
6 000 deltagare, tillsammans med olika idrottsföreningar. 

2.5.4 Västra Götaland 
Västra Götaland har sedan 2016 arbetat med ”Street Games” i Göteborg. Arbetet går ut 
på att tillsammans med föreningar skapa spontanidrott och gratis prova på-
verksamhet, utbilda och engagera nya ledare och på så vis stärka såväl invånarna som 
föreningslivet. Olika Street Games-events har anordnats under året, ofta i samband 
med skollov. Däremellan bedriver medverkande föreningar ”Open Court”, det vill säga 
öppen verksamhet utan krav på personuppgifter och föranmälan. 

Stadsdelarna Angered, Askim-Frölund-Högsbo och Hisingen har varit i fokus för 
arbetet, men även Östra Göteborg och Majorna har omfattats. Eventdagar som 
arrangerats, ofta i samband med skollov, har samlat cirka 20 000 deltagartillfällen 
varje år, med en generellt jämn könsfördelning. Därtill genomförs alltså Open Court-
verksamhet i föreningarnas regi. Att utbilda och engagera ledare har också varit ett 
viktigt inslag i satsningen, och en metod med ett mentorssystem och en särskild 
pedagogik har utvecklats. Pedagogiken går ut på att kunna lära ut till en bred målgrupp 
med olika behov och förutsättningar, och att kunna vara ledare i alla situationer, inte 
endast inom sin idrott. Hundratals nya ledare, de flesta unga, har utbildats. 

2.6 Idrottsföreningars verksamhet 
Idrottsföreningar har via distrikten kunnat ansöka om medel för att genomföra olika 
projekt och satsningar för att engagera nyanlända och asylsökande i idrottsrörelsen och 
bidra till deras etablering i samhället (se även 2.4.1). Här redovisas statistik gällande de 
IF-projekt som beviljades medel 2015–2018. Det är dock viktigt att poängtera att dessa 
insatser inte kan likställas med idrottsföreningarnas sammanlagda arbete för 
målgruppen de senaste åren. Långt ifrån alla idrottsföreningar som på olika sätt 
välkomnat och engagerat sig för nyanlända och asylsökande har haft särskilt 
ekonomiskt stöd från Riksidrottsförbundet. 

Fördelning av projektmedel till idrottsföreningar (IF-bidrag) kom igång i de flesta 
distrikt under hösten 2015. Därefter har ungefär 850 olika föreningar beviljats medel 
för cirka 1 000 projekt årligen 2016–2018. Det antal flyktingboenden/enheter som 
idrottsföreningarna uppgett att de samarbetat med i sina projekt har minskat betydligt 
sedan 2016, samtidigt som mångfalden av idrotter (SF) som representerats bland 
föreningarna har blivit större. Under hela perioden 2015–2018 var 60 av 71 SF 
representerade (tabell 5). 
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Förutom antal flyktingboenden/enheter de samarbetat med har idrottsföreningarna 
återrapporterat bland annat antal deltagare i den verksamhet som genomförts inom 
ramen för projekten. Det huvudsakliga mått som använts för detta är deltagartillfällen21 
uppdelade på kön och åldersgrupper. 2016–2018 rapporterades mellan 300 000 och 
400 000 deltagartillfällen per år (tabell 5). Det är osäkert hur ålders- och 
könsfördelningen ser ut bland deltagarna. En uppskattning utifrån de uppgifter som 
finns tillgängliga är att cirka 25 procent av deltagarna var 0–12 år, cirka 65 procent 13–
25 år och cirka 10 procent 26 år eller äldre, samt att andelen pojkar/män var mellan 70 
och 80 procent. Notera att deltagarstatistiken omfattar alla deltagare i en redovisad 
aktivitet, inte bara de som utgör satsningens målgrupp. Detta eftersom 
Riksidrottsförbundet av redovisningstekniska och etiska skäl inte efterfrågat 
redovisning med särskiljning av grupperna nyanlända, personer på flykt eller redan 
aktiva i föreningen i återrapporten från IF. 

Tabell 5. Verksamhet i genomförda IF-projekt, år 2015–2018 

Antal 2015* 2016 2017 2018** 2015–2018 
IF-projekt 254 1 109 936 941 3 240 
Unika IF*** 249 966 803 755 2 773 
Unika idrotter (SF)**** 35 41 53 54 60 
Flyktingboenden/enheter 
som IF samarbetat med 260 1 910 1 233 818 4 221 

Deltagartillfällen***** 25 000 300 000 400 000 335 000 1 060 000 
Unika deltagare****** (saknas) 150 000 125 000 (saknas) 275 000 

*Verksamhet kom igång först under slutet av året. 
**Notera att Riksidrottsförbundet har bearbetat den statistik som föreningarna skickat in i de fall som siffrorna varit 
uppenbart felaktiga (på grund av att föreningen sannolikt missförstått vad som efterfrågats). Det gäller 
”flyktingboenden/enheter som IF samarbetat med” samt ”deltagartillfällen” 2018. 
***Avser antal olika idrottsföreningar som beviljades projektmedel. Totalsumman för 2015–2018 tar inte hänsyn till om 
samma förening har beviljats projektmedel flera olika år. 
****Avser antal olika idrotter (SF, vilka då var 71 till antalet) som var representerade bland IF-projekten. Siffrorna är 
osäkra då en förening kan vara medlem i flera SF och det ofta saknas uppgift om vilken idrott som varit i fokus i 
projektet. 
*****Avser det totala antalet personer som deltagit i de genomförda aktiviteterna. Till exempel 3 personer deltog vid 
första tillfället, 10 vid andra och 23 vid tredje – då anges totalt 36 personer. Deltagartillfällen, det vill säga inte unika 
deltagare. Avrundade siffror. 
******Uppgifter om unika deltagare samlades inte in 2015 och 2018. Totalsiffran för 2015–2018 avser alltså endast 2016 
och 2017. Avrundade siffror. 

Fotboll är den i särklass vanligaste idrotten bland de 60 idrotter (SF) och 2 773 
föreningar som genomförde projekten (figur 1). Cirka 39 procent av projekten 
genomfördes av fotbollsföreningar. Efter fotbollen var de vanligaste idrotterna basket, 
ridsport och boxning, som tillsammans stod för cirka 12 procent av projekten. 

 
21 2016 och 2017 samlades även uppgifter om antal unika deltagare in. ”Deltagartillfällen” avser det totala antalet 

personer som deltagit i de genomförda aktiviteterna. Till exempel 3 personer deltog vid första tillfället, 10 vid andra 
och 23 vid tredje – då anges totalt 36 personer. 
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Figur 1. Antal IF-projekt fördelat på föreningens idrottstillhörighet (SF), år 2015–2018 

Så vad har IF-projekten gått ut på? Och med vilket resultat? Det finns inget samlat 
underlag till grund för att besvara dessa frågor. För de projekt som genomfördes under 
2018 finns viss information. Handläggaren av ärenden på distrikten har angett 
projektets ”huvudsakliga aktivitet” enligt tre fördefinierade kategorier. Flera alternativ 
har kunnat anges för samma projekt. För 85 procent av projekten angavs ”prova på-
aktivitet”, för 43 procent angavs ”utbildning av aktiva” och för 17 procent angavs 
”utbildning av tränare/ledare”. Idrottsföreningar som genomfört projekt fick också 
besvara olika frågor om projektet, bland annat vad de använt medlen till. Den största 
kostnadskategorin var ”ledare/tolk” (33 procent), följt av ”utrustning” (24 procent), 
”övriga kostnader” (16 procent), ”hall-/lokalhyra” (13 procent), ”transport” (9 procent) 
och ”utbildning/processtöd” (6 procent). Svaren från idrottsföreningarna visar vidare 
att de anser att satsning lett till ökad mångfald bland föreningsmedlemmarna (83 
procent: ”ja”) och att verksamheten kommer leva att vidare efter projektets slut (93 
procent: ”ja”). 

2.7 Specialidrottsförbundens verksamhet 
Under satsningen har medel också avsatts för specialidrottsförbundens (SF) arbete. År 
2015 fördelades två miljoner kronor till fyra olika SF:s pågående och planerade projekt. 
2017 och 2018 gavs SF möjlighet att ansöka om medel för olika satsningar och projekt. 
Ansökningarna bedömdes kvalitativt utifrån ett antal bedömningsgrunder, däribland 
förbundens tidigare arbete med integrationsfrågor och ansökningarnas relevant för 
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satsningen. 24 olika SF tilldelades sammanlagt drygt 18 miljoner kronor dessa två år 
(tabell 6).22 

Tabell 6. Beviljade projektmedel fördelat på SF, år 2015–2018 

Specialidrottsförbund 2015 2017 2018 2015–2018 

Akademisk idrott  200 000 200 000 400 000 

Amerikansk fotboll   100 000* 100 000 

Basketboll 500 000 500 000 500 000 1 500 000 

Boxning   200 000* 200 000 

Brottning  500 000 500 000 1 000 000 

Budo och Kampsport  415 000** 630 000** 1 045 000 

Casting  100 000 190 000 290 000 

Cricket  750 000 750 000 1 500 000 

Curling   50 000 50 000 

Cykel  500 000  500 000 

Fotboll 500 000 800 000 950 000 2 250 000 

Friidrott  130 000 590 000 720 000 

Handboll 500 000   500 000 

Innebandy 500 000 1 000 000 950 000 2 450 000 

Judo  75 000 75 000 150 000 

Klättring  600 000  600 000 

Korpen  1 000 000 950 000 1 950 000 

Parasport  545 000 450 000 995 000 

Ridsport   200 000 200 000 

Simning  340 000 695 000 1 035 000 

Skateboard  250 000  250 000 

Skidor  850 000 400 000 1 250 000 

Skolidrott   400 000 400 000 

Sportdykning  416 000 200 000 616 000 

Tennis  440 000  440 000 

Totalt 2 000 000 9 411 000 8 980 000 20 391 000 

*Projektet avbröts och medlen återbetalades. 
**Avser två olika projekt. 

SF har årligen återrapporterat sina projekt skriftligen till Riksidrottsförbundet.23 
Riksidrottsförbundet anlitade 2019 en extern resurs för att genomföra en deskriptiv 
analys av SF:s projekt utifrån ansöknings- och återrapporthandlingarna (Träff 2019). 
Denna ger en övergripande bild av vilken typ av projekt SF genomfört och vilka 
aktiviteter som förekommit. Resultatet redovisas i avsnitt 3.2.1. 

 
22 2017 ansökte 25 SF för 27 projekt, av dessa beviljades 19 SF medel för 20 projekt. 2018 ansökte 20 SF för 23 projekt, 

av dessa beviljades 20 SF medel för 21 projekt. 
23 2018 lämnade de även in en delårsrapport. 
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3. Uppföljning och forskning på satsningen 
I detta kapitel presenteras resultaten från olika uppföljnings- och forskningsinsatser 
som gjorts av, eller på uppdrag av, Riksidrottsförbundet med koppling till 
programperioden 2015–2018 av satsningen Idrott för nyanlända och asylsökande. 

I samband med uppstarten av satsningen togs en plan fram av Riksidrottsförbundet 
avseende externa uppföljnings- och forskningsinsatser gällande satsningen och 
programperioden 2015–2018. Ambitionen med planen var att säkerställa ett varierat 
kunskapsutbud både vad gäller vilka delar av verksamheten som stått i fokus och vilka 
metoder som använts för att undersöka dem. Andra aspekter som beaktades var att 
uppnå en god spridning både i fråga om vilka lärosäten som fick uppdragen och i vilka 
delar av landet som empiri samlades in. 

De olika uppdrag som kom att genomföras kan delas in i externa uppföljningsinsatser, 
externt statistikunderlag, extern utvärdering/processuppföljning och beställarstyrd 
forskning. De externa uppföljningsinsatserna har inte genomförts av forskare och är att 
betrakta som komplement till Riksidrottsförbundets interna uppföljning. Hit räknas 
Hersan och Strömberg (2017) och Träff (2019). De externa statistikunderlagen består 
av Retriever (2017) och Invandrarindex/RF (2018),24 där Retriever både genererat och 
analyserat statistik, medan Invandrarindex tagit fram och levererat data som 
Riksidrottsförbundet analyserat. Den externa utvärderingen/processuppföljningen har 
Linderyd (2017, 2018) stått för och denna har främst fokuserat på distriktens arbete. 
Den beställarstyrda forskningen består av tre olika projekt. Molin (2019) belyser 
föreningsperspektivet med en kvalitativ ansats. Wagnsson och kollegor (2019) 
använder båda kvantitativa och kvalitativa metoder för att undersöka målgruppen 
nyanlända barn och ungdomar. Slutligen handlar Edströms (2019) forskning om 
Storstadssatsningen som hon följt på nära håll genom följeforskning. 

De nio rapporter som nämns i föregående stycke redogörs närmare nedan, under varsin 
rubrik, sorterade efter nämnda indelning.25 Först redovisas dock även viss RF-intern 
uppföljning under fyra rubriker som behandlar fyra olika teman. I kapitel 4 görs sedan 
ett försök att summera och diskutera de viktigaste och mest återkommande 
slutsatserna som dras i – och/eller går att dra av – det som presenteras i detta kapitel. 

 
24 Se 3.3.2 samt Bilaga 1. 
25 Denna redovisning innehåller ett stort antal citat från rapporterna. För läsbarhetens skull ges inga sidhänvisningar till 

citaten i detta kapitel. 
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3.1 RF-intern uppföljning 

3.1.1 Uppföljning av Riksidrottsstyrelsens mål 
Riksidrottsförbundet har följt upp de kvantitativa mål som Riksidrottsstyrelsen satte 
upp för programperioden 2015–2018 (se avsnitt 2.2), nämligen att samtliga 290 
kommuner engageras samt att verksamheten når 200 000 nyanlända aktiva och 6 000 
idrottsföreningar. Som framgått fördelades IF-bidrag mellan 2015 och 2018 till 
föreningar hemmahörandes i 279 av Sveriges 290 kommuner (tabell 3). Vad gäller de 
återstående elva kommunerna har distrikten genomfört andra typer av insatser inom 
ramen för satsningen i några av dem, men inte i alla (se vidare under 3.1.2). Detta mål 
kan därmed betraktas som nästintill uppfyllt. 

Huruvida satsningen nådde 6 000 idrottsföreningar eller inte är osäkert. 800–850 
olika idrottsföreningar beviljades projektbidrag årligen 2016–2018 (tabell 3), men det 
är oklart i vilken utsträckning samma idrottsföreningar beviljades medel fler än ett år 
och således också hur många unika idrottsföreningar som beviljades medel under hela 
perioden. Distrikten har dock även engagerat idrottsföreningar på andra sätt. Till 
exempel uppskattade distrikten att de genomförde folkbildningsinsatser och andra 
insatser i verksamhetsutvecklingssyfte i sammanlagt 647 föreningar under 2018. 
Många föreningar har även medverkat i distriktsanordnad verksamhet,26 inte minst 
inom Storstadssatsningen.27 Därtill har många SF samverkat med sina 
medlemsföreningar inom sina projekt.28 När det gäller dessa andra vägar, alltså utöver 
IF-bidraget, som medel och insatser nått ut till föreningar saknas samlade underlag om 
antal idrottsföreningar och det är således omöjligt att utvärdera måluppfyllelsen 
avseende de 6 000 föreningarna. 

Det är också osäkert huruvida satsningen nådde 200 000 nyanlända eller inte. 2016 
och 2017 redovisades 150 000 respektive 125 000 unika deltagare i föreningarnas 
projekt.29 Det redovisades också totalt drygt en miljon deltagartillfällen för hela 
perioden 2015–2018 (tabell 5). Därutöver har deltagare redovisats i 
folkbildningsverksamhet inom ramen för satsningen,30 i distriktsanordnad 
verksamhet,31 i Storstadssatsningen32 och i vissa av SF:s projekt. För alla dessa 
deltagarsiffror gäller dock att de inte enbart avser målgruppen. Detta eftersom 
Riksidrottsförbundet av redovisningstekniska och etiska skäl inte efterfrågat 
redovisning med särskiljning av grupperna nyanlända, personer på flykt, redan aktiva i 

 
26 Se vidare under 2.4.4. 
27 Se vidare under 2.5. 
28 Se vidare under 2.7. 
29 För 2015 och 2018 saknas det uppgifter om unika deltagare. 
30 2016—2018 rapporterades cirka 9 000 deltagare/publik per år (tabell 4). Se vidare under 2.4.2. 
31 För 2018 rapporterades cirka 70 000 deltagartillfällen. Se vidare under 2.4.4. 
32 För 2018 rapporterades cirka 43 000 deltagartillfällen. Se vidare under 2.5. 
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föreningen (eller andra33). När det gäller deltagartillfällen är det också okänt i vilken 
utsträckning det rör sig om nya respektive återkommande deltagare. Sammantaget är 
det alltså omöjligt att veta hur många unika deltagare ur målgruppen som nåtts i 
satsningen. Lägg därtill att många av de siffror som nämnts i detta stycke är 
förknippade med viss osäkerhet, eftersom underlagen är av varierande kvalitet och i 
många fall bygger på uppskattningar snarare än faktiska mätningar. 

Sammantaget går det alltså inte att avgöra om Riksidrottsstyrelsens kvantitativa mål 
för 2015–2018 uppfylldes eller inte. Vad som går att konstatera är att satsningen har 
nått ut brett geografiskt,34 att många föreningar medverkat och att många personer 
deltagit i verksamheten. 

Ett annat sätt att skapa en uppfattning om i vilken utsträckning idrottsrörelsen har 
lyckats fånga upp målgruppen är att titta på några av resultaten i de två 
enkätundersökningar som Riksidrottsförbundet låtit göra: Wagnsson och kollegor 
(2019) och Invandrarindex/RF (2018). Se vidare under avsnitt 3.5.1 respektive 3.3.2. 

3.1.2 IF-bidragets fördelning på kommunnivå 
Riksidrottsförbundet har sammanställt statistik över de projektmedel som distrikten 
beviljat idrottsföreningar (IF-bidrag) 2015–2018, och analyserat hur dessa nått 
föreningar i olika kommuner. En utförlig redovisning av analysen återfinns i Bilaga 2. 
Här ges en sammanfattning. 

Som framgått fördelades IF-bidrag till föreningar hemmahörandes i 279 av Sveriges 
290 kommuner under hela perioden (tabell 3). Riksidrottsförbundet har särskilt följt 
upp de elva kommuner där ingen idrottsförening beviljades något bidrag,35 genom att 
be berörda distrikt om redogörelser för omständigheterna för respektive kommun. 
Redogörelserna visar att det med några undantag finns rimliga skäl till att dessa 
kommuner blev utan IF-bidrag. Flera av dem är små, socioekonomiskt välmående 
kommuner som tog emot få nyanlända under den aktuella perioden, varför behovet av 
IF-bidrag varit mindre. I andra kommuner har distrikten genomfört andra typer av 
insatser inom ramen för satsning, även om ingen förening mottagit ekonomiskt 
projektstöd där. 

Riksidrottsförbundet har alltså sammanställt och analyserat IF-bidragets spridning på 
kommunnivå 2015–2018. Analysen visar på stora skillnader i hur mycket medel som 
hamnat i olika kommuner – oavsett om medlen sätts i relation till målgruppens 

 
33 Till exempel har ett vanligt inslag i Storstadssatsningen varit events öppna för alla, oavsett eventuell migrationsstatus 

respektive föreningstillhörighet. 
34 Se vidare om IF-bidragets spridning på kommunnivå i Bilaga 2. 
35 Dessa var Bjuv, Bollebygd, Boxholm, Håbo, Karlsborg, Kävlinge, Nordanstig, Storfors, Svenljunga, Trosa och 

Vaxholm. 
 



Idrott för nyanlända 2015–2018 

24 (77) 
 

spridning36 eller kommunernas totala folkmängd. Sammantaget visar analysen att de 
kommuner där föreningarna tagit del av IF-bidraget i liten utsträckning (sett till hur 
många nyanlända som funnits i kommunerna) generellt är små kommuner (sett till 
befolkning) som tagit emot många nyanlända för sin storlek. Vidare tycks 
föreningsidrotten vara relativt svag i dessa kommuner. En förklaring till att det blev 
såhär kan vara att idrottsföreningarna i kommunerna som tog emot många nyanlända 
per capita inte ”räckte till” för att möta det relativt stora behov som uppstod i dessa 
kommuner. Detta kan då ha förstärkts av att barn- och ungdomsidrotten generellt är 
svagare i dessa kommuner och att det således fanns färre föreningar som kunde 
engagera sig. Samtidigt är skillnaderna mellan kommunerna vad gäller fördelat IF-
bidrag per capita så stora att det inte går att avfärda slutsatsen att det totalt sett skett 
en skev fördelning av medel i någon utsträckning – åtminstone rent statistiskt. 

Det finns dock ett antal omständigheter som är viktiga att påpeka för att nyansera den 
bild som framträder då vi enbart tittar på statistiken ovan. Till att börja med ansvarar 
visserligen distrikten för fördelningen av IF-bidrag, men det är Riksidrottsstyrelsen 
som sätter ramarna för detta genom fördelningen av medel mellan distrikten. 
Fördelningen av medel mellan distrikten har gjorts bland annat utifrån nyckeltal om 
målgruppens geografiska placering, men även utifrån andra kriterier (se vidare under 
2.2). Sett till hela perioden 2015–2018 varierar kronor per capita37 som olika distrikt 
tilldelats mellan 11 och 83.38 Motsvarande spann för kronor per nyanländ39 är 1 102–
7 354.40 Detta innebär att olika distrikt haft olika förutsättningar att nå ut med medel 
till föreningar i sina kommuner.  

Den kanske viktigaste invändningen mot att isolerat titta på IF-bidrag per nyanländ 
som indikator för hur ”rättvist” medlen har nått ut till målgruppen på kommunnivå är 
att IF-bidraget endast är ett av de sätt som distrikten använt medlen på. Som beskrivits 
i avsnitt 2.4 har distrikten även satsat på bland annat bildnings- och 
utbildningsinsatser, intern kompetensutveckling och egenanordnad verksamhet för att 
direkt eller indirekt bidra till nyanländas etablering i idrottsrörelsen och samhället i 
stort. Denna verksamhet syns inte i statistiken över fördelade IF-bidrag. 
Distriktsanordnad verksamhet har bland annat varit ett sätt för distrikten att göra 
insatser i kommuner och stadsdelar där idrottsrörelsen är svagare etablerad och 
projektansökningarna från idrottsföreningar var få eller helt uteblev. 

Vidare är det, som tidigare påpekats, många idrottsföreningar som gjort insatser för 
nyanlända utan att söka ekonomiskt stöd för detta via distrikten. Det är möjligt att 

 
36 För att indikera ”målgruppens spridning” har uppgifter om antal inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem 

per kommun använts. Se vidare Bilaga 2. 
37 Beräknat på folkmängd per 2015-12-31. Källa: SCB. 
38 Notera dock att om Gotland undantas blir spannet i stället 11—49 kronor. 
39 Beräknat på genomsnittligt antal inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem avseende tre mättillfällen (2016-

01-01, 2017-01-01 och 2018-01-01). Källa: Migrationsverket. 
40 Notera dock att om Gotland undantas blir spannet i stället 1 102—2 348 kronor. 
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detta varit vanligare i kommuner som nåtts av relativt lite IF-bidrag. Det har också 
funnits andra medel att söka för idrottsföreningar, till exempel via kommuner och 
landsting. Överlag har kommunernas eget arbete med målgruppen varierat i 
omfattning och kvalitet, enligt distrikten. Detta kan ha bidragit till att distrikten 
bedömt behovet av IF-bidrag och/eller egna insatser i olika kommuner som olika stora, 
och prioriterat utifrån detta. 

Ytterligare en möjlig delförklaring till IF-bidragets spridning på kommunnivå handlar 
om de skilda förutsättningarna för föreningsidrott på landsbygden jämfört med 
tätbefolkade delar av landet. På landsbygden är utbudet av föreningsidrott av naturliga 
skäl mindre varierat. Det kan till exempel vara svårt att få ihop tillräckligt många aktiva 
för att kunna hålla igång ett helt lag i vissa lagsporter. Detta kan ha inneburit att det 
generellt funnits sämre förutsättningar för nyanlända att hitta en idrott de är 
intresserade av att utöva på landsbygden. Det är generellt också längre 
transportsträckor och mindre heltäckande kollektivtrafik på landsbygden, vilket kan 
försvåra idrottsutövande för den som inte bor nära idrottsanläggningen. Dessa faktorer 
kan ha minskat nyanländas efterfrågan av idrott i mindre kommuner (om vi antar att 
små kommuner sett till folkmängd också ofta är landsbygdskommuner), och därmed 
minskat behovet för lokala idrottsföreningar att (söka projektmedel för att) göra 
insatser för målgruppen. 

3.1.3 Distriktens reflektioner om satsningen 2015–2018 
Distrikten tilldelades med kort varsel medel under 2015, varför inga formella planer för 
arbetet hann tas fram. Sedan 2016 har distrikten återrapporterat föregående års 
verksamhet samt inkommit med planer för kommande år till Riksidrottsförbundet. Den 
beskrivning av distriktens verksamhet som ges i avsnitt 2.4 bygger till stor del på dessa 
dokument. Dokumenten ligger också till grund för det utvärderingsuppdrag som 
Linderyd (2017, 2018) genomfört (se vidare nedan under avsnitt 3.4.1 och 3.4.2). 

Distrikten svarade i samband med återrapporten till Riksidrottsförbundet för 2018 på 
ett antal frågor om hela perioden 2015–2018. Först och främst ombads de reflektera 
över om, och i så fall hur, arbetet med satsningen på distriktet utvecklats under dessa 
år. Så gott som alla distrikt nämner här en generell förflyttning av inriktningen, såväl 
på distriktens egna insatser som på föreningars insatser inom ramen för projekt de 
beviljats medel för, från att handla om aktivering av målgruppen till att mer och mer gå 
ut på att skapa förutsättningar för inkludering genom föreningsutveckling. Ett distrikt 
beskriver denna process enligt följande: 

Inledningsvis av perioden handlade de flesta satsningarna om att lösa det mest akuta och stödet 
användes till materialinköp, träningsavgifter etc. En förflyttning har definitivt skett där vi 
numera arbetar mera med föreningen och hur de faktiskt ska kunna erbjuda en verksamhet för 
alla. 
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Denna utveckling hänger ihop med det efter 2015 minskande antalet nyanlända, men 
beror sannolikt även på intern utveckling som skett på distrikten. Distrikten lyfter 
vikten av den interna kompetensutveckling som skett, och beskriver hur den påverkat 
perspektiv och arbetssätt. Ett distrikt skriver att verksamheten i början av perioden 
bland annat handlade om ”egen kunskapsinhämtning”. Ett annat distrikt skriver: 

Under 2015–2018 har vi varje år haft olika typer av kompetensutveckling som omfattat all 
personal samt förtroendevalda. Det har genererat både en individuell och en kollektiv 
förflyttning. Det har också gett oss en gemensam plattform att utgå från då vi adresserar 
inkluderingsfrågor. 

Kompetensutvecklingen handlar inte enbart om kunskap om målgruppen och dess 
omständigheter, samhällets flyktingmottagningsapparat och olika myndigheters 
funktioner i denna process, och så vidare. Den handlar även om normer, 
diskriminering och inkludering, i ett generellt perspektiv men också specifikt i relation 
till den egna verksamheten och idrottsrörelsen i stort. Ett distrikt skriver att detta lett 
till ”fler och djupare samtal kring normer och diskriminering” internt. Som framgår av 
citatet från ett annat distrikt nedan så har detta även inbegripit viss kritisk granskning 
av den svenska idrottsrörelsens verksamhet och organisering: 

Under verksamhetsperioden har personalens kompetens och förståelse för inkludering ökat. Vi 
har reflekterat över och omvärderat förutsättningarna för tillgängligheten till idrott. Uppdraget 
har även utmanat våra föreställningar om vad svensk idrott är och hur idrottens organisering 
kan begränsa inkludering av unga med utländsk bakgrund. 

Som ett led i denna kompetenshöjning beskriver distrikten att arbetet med satsningen 
gått från att vara en avgränsad del av verksamheten med stort ansvar på koordinatorn, 
till att bli ett mer gemensamt uppdrag där idrottskonsulenterna tagit en allt större roll. 
Generellt framstår det som att frågan om inkludering av nyanlända (och andra 
underrepresenterade grupper) börjat bli en naturlig del i konsulenternas 
föreningsutvecklingsuppdrag gentemot föreningarna. Ett distrikt menar att 
konsulentarbetet idag (jämfört med för några år sedan) ”ser helt annorlunda ut, vi har 
med oss ett helt annat utbud ut och fokuserar numer på helt andra saker och då inte 
minst inkluderingsresan.” I citatet nämns ”inkluderingsresan” som är en av 
utvecklingsresorna inom ramen för Strategi 2025.41 Att detta strategiarbete är tätt 
förknippat med arbetet med satsningen råder det ingen tvekan om, men det gör det 
även svårt att särskilja effekterna av respektive process, vilket bör hållas i åtanke. 
Följande citat från ett distrikt exemplifierar flera av de saker som beskrivits ovan: 

Vi ser även att flera andra utvecklingsresor är involverade/inblandade när vi hjälper föreningar 
att skapa verksamhet för nya målgrupper (där nyanlända/asylsökande är en). Bland annat leder 
ofta ”en ny syn på träning och tävling” till aktiviteter som är mer inkluderande. Vi ser även att 

 
41 Se https://www.strategi2025.se/ 
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utvecklingsarbete inom ramen för ”en modern förening” skapar bättre möjlighet för inkludering. 
Vi ser även att detta mer har blivit en del av det ordinarie arbetet allt eftersom. Vi väver in frågor 
kopplat till inkludering utifrån etnicitet redan i tidiga bedömningar om vilka utvecklingsbehov 
föreningarna har. 

Att satsningen knutits ihop med utvecklingsresorna på distrikten är naturligt och säkert 
nödvändigt för ett effektivt arbete. Det tycks även medföra att målgruppen breddas från 
nyanlända till att omfatta även andra grupper som antas vara underrepresenterade i 
idrottsrörelsen. Ett distrikt beskriver exempelvis att de i distriktet ”försöker skapa 
förutsättningar för ett långsiktigt processinriktat arbete med föreningarna, så att vi och 
föreningarna inte ser inkluderingsfrågan enbart som inkluderingen av nyanlända utan 
inkludering av alla målgrupper.” 

Ytterligare ett område som många distrikt nämner är nätverk och samverkan med 
andra aktörer och organisationer. Detta arbete har stärkts och distrikten tycks ha blivit 
självklara aktörer att bjuda in när dessa frågor diskuteras på kommunal och regional 
nivå. Som framgår av citatet från ett distrikt nedan så är denna utveckling troligen 
delvis en följd av att andra aktörer och organisationer, i likhet med idrottsrörelsen, 
arbetat mer aktivt med integrationsfrågan sedan 2015: 

2015 var vi på distriktet ensamma. Idag finns massor med nätverk, eller vi har hittat in i 
nätverken, där vi tillsammans kan stötta varandra och civilsamhällets engagemang. Det är 
lättare att nå målgruppen och att nå ut till de som behöver och vill ta del av idrottens 
verksamhet. 2015 fanns ingen kontakt på kommunen som ”ägde” frågan integration och 
inkludering (varken för asylsökande, nyanlända eller andra som bott länge i Sverige men står 
utanför). 2018 är denna roll självklar på kommunerna vilket underlättar för oss som jobbar i ett 
stort distrikt att kunna bidra och ta lärdomar av kommunernas arbete. 

Distrikten ombads också ge tips eller beskriva goda exempel på arbetssätt och 
arbetsmetoder som de bedömer som särskilt effektiva/framgångsrika och värda att 
sprida, samt komma med eventuella andra medskick till idrottsrörelsens fortsatta 
arbete. Flera distrikt understryker vikten av att fortsätta med några av de processer 
som påbörjats, såsom att samverka med andra organisationer och samordna insatser, 
satsa på intern kompetensutveckling och att involvera hela organisationen (distriktet) i 
arbetet. Ett distrikt pekar på vikten av att (fortsätta) ”se föreningen som den primära 
målgruppen istället för utsatta eller prioriterade målgrupper. Det är föreningen som 
måste utvecklas och förändras, snarare än målgruppen.” Flera distrikt ser nyanlända 
vuxna i allmänhet, och föräldrar i synnerhet, som viktiga att nå. Inte minst kan det vara 
en nyckel för att nå flickor. Ett sätt att lyckas med detta kan enligt ett distrikt vara att 
arbeta för att få till samarbeten mellan idrottsföreningar och kulturföreningar. 
Slutligen tipsar ett distrikt om ”fondmodellen”, som går ut på att föreningar avsätter 
pengar till en fond för att kunna täcka kostnader för medlemmar som av ekonomiska 
skäl har svårt att delta i verksamheten fullt. 
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3.1.4 Analys av antal IF-projekt per idrott 
Riksidrottsförbundet har sammanställt statistik över de projektmedel som distrikten 
beviljat idrottsföreningar (IF-bidrag) 2015–2018, och analyserat hur detta nått 
föreningar tillhörandes olika SF. Som framgått var Fotbollförbundet det förbund vars 
föreningar genomförde klart flest projekt, följt av Basketbollförbundet, 
Ridsportförbundet och Boxningsförbundet (figur 1). 

För att sätta antalet projekt som genomförts i relation till förbundens storlek har 
Riksidrottsförbundet jämfört antal IF-projekt per SF med antal deltagartillfällen i LOK-
stödet 2015–2017. SF:s andel av samtliga deltagartillfällen har multiplicerats med det 
totala antalet IF-projekt för att ge en indikation på SF:s förväntade antal IF-projekt. 
”Förväntat antal” ska alltså förstås som det antal projekt varje SF i teorin skulle ha haft 
om alla SF hade genomfört projekt i proportion med sin storlek.42 

I tabell 7 redovisas skillnaden mellan ”förväntat” och faktiskt antal IF-projekt per SF. 
Tabellen visar att ett tjugotal SF har fler IF-projekt än förväntat och att några har 
betydligt fler. Fotboll har störst överrepresentation sett till antal projekt, samtidigt som 
den procentuella överrepresentationen är relativt liten (cirka 12 procent). Procentuellt 
har Cricket, Korpen och Skateboard flest IF-projekt i förhållande till sin storlek.43 I 
slutet av tabellen återfinns fyra SF som hade betydligt färre projekt än förväntat: 
Innebandy, Ishockey, Gymnastik och Handboll. 

  

 
42 Förbundens ”storlek” indikeras av LOK-stödet. Två svagheter i detta tillvägagångssätt är att LOK-stödet endast avser 

deltagare i 7—25-årsåldern (med undantag för deltagare med funktionsnedsättning) medan projekten kunde vända sig 
till såväl barn och ungdomar som vuxna, samt att analysen baseras på antal IF-projekt snarare än antal SEK som 
fördelats som projektmedel till idrottsföreningar i olika SF (det går inte att utesluta att det finns systematiska 
skillnader i storleken på projektbidragens som idrottsföreningar i olika SF beviljats). En generell potentiell felkälla är 
att många projekt genomförts av fleridrottsföreningar och att det i vissa fall inte är känt vilken idrott som stått i fokus i 
satsningen. Projekt kan också ha innehållit inslag av flera olika idrotter, men har alltid kodats till en idrott (ett SF). 
Undantaget är de projekt som varit uttalade ”prova på flera idrotter”-projekt – dessa 91 projekt har exkluderats från 
denna analys. 

43 Notera dock att LOK-stödet är en dålig indikator på vissa förbunds storlek (exempelvis Korpen, Skateboard och 
Skolidrott), vilket snedvrider analysen (tabell 7). 
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Tabell 7. Förväntat respektive faktiskt antal IF-projekt, uppdelat på SF med minst 10 projekt* 

Specialidrottsförbund 
IF-projekt 2015–2018 Skillnad mellan förväntat 

och faktiskt antal 
Förväntat antal** Faktiskt antal*** 

Fotboll 1125 1256 131 

Boxning 30 114 84 

Korpen 18 99 81 

Skolidrott 15 74 59 

Cricket 1 59 58 

Volleyboll 18 75 57 

Brottning 18 68 50 

Skidor 24 54 30 

Bordtennis 33 63 30 

Golf 23 41 18 

Bowling 9 25 16 

Cykel 4 17 13 

Basket 134 146 12 

Skateboard 2 12 10 

Bågskytte 4 13 9 

Klättring 3 11 8 

Tennis 79 85 6 

Taekwondo 33 39 6 

Budo och Kampsport 73 78 5 

Bandy 24 29 5 

Danssport 8 12 4 

Parasport 13 16 3 

Orientering 21 21 0 

Judo 19 17 -2 

Badminton 30 28 -2 

Friidrott 83 77 -6 

Karate 43 32 -11 

Ridsport 142 126 -16 

Övriga SF sammanlagt 126 103 -23 

Simidrott 123 88 -35 

Handboll 164 55 -109 

Gymnastik 174 64 -110 

Ishockey 235 60 -175 

Innebandy 298 92 -206 

*De 38 SF som hade färre än 10 projekt har slagits ihop och redovisas sammanlagda. 
**Avser det antal projekt varje SF i teorin skulle ha haft om alla SF hade genomfört projekt i proportion till sin storlek, där 
storlek är indikerat genom antal deltagartillfällen i LOK-stödet 2015–2017. Beräknat enligt följande: Andel av samtliga 
deltagartillfällen i LOK-stödet 2015–2017 x Totalt antal IF-projekt 2015–2018. LOK-stödsstatistiken finns tillgänglig: 
https://www.rf.se/bidragochstod/Bidrag/lok-stod/ 
***De 91 projekt som kodats som ”prova på flera idrotter” har exkluderats från analysen. Totalt antal projekt var därför 
3 149. 
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En jämförelse mellan de 36 minsta SF och de 35 största SF (sett till antal 
deltagartillfällen 2015–2017) ger vid handen att de minsta SF tillsammans hade 1,7 
procent av deltagartillfällena och 5,7 procent av IF-projekten. De största SF hade alltså 
98,3 procent av deltagartillfällena och 94,3 procent av IF-projekten. Med andra ord har 
små förbund generellt sett genomfört relativt många projekt i förhållande till sin 
storlek (mätt som deltagartillfällen i LOK-stödet). 

3.2 Externa uppföljningsinsatser 

3.2.1 Granskning av specialidrottsförbundens projekt 
Malin Träff (2019), tidigare adjunkt vid Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm, 
anlitades 2019 av Riksidrottsförbundet för att göra en genomgång av 
specialidrottsförbundens (SF) projektansökningar och projektrapporter. Totalt 
omfattades 22 SF som beviljades projektmedel och fullföljde sina projekt 2017 och/eller 
2018. Uppdraget bestod i att göra en deskriptiv innehållsanalys av SF:s projekt utifrån 
handlingarna, och avrapporterades genom en skriftlig rapport.  

Träff konstaterar att samtliga SF:s projekt går in under en eller flera av följande 
kategorier vad gäller projektens inriktning: utbildning (12 SF), samverkan och 
samordning (10 SF), modellutveckling (8 SF), mötesplatser (8 SF) och kartläggning (5 
SF). Träff utvecklar sedan vad de olika kategorierna handlar om: 

Utbildning 
Drygt hälften av satsningarna har inneburit någon form av utbildning. Utbildningssatsningarna 
har framför allt inneburit kompetenshöjande insatser inom området inkludering och har i första 
hand riktats gentemot föreningar. Flera SF har även valt att utbilda centralt (förtroendevalda i 
förbundsstyrelse och tjänstepersoner). Mer sällsynta är de kompetenshöjande insatser som 
riktar sig till nyanlända och som syftar till ökad kunskap kring den svenska idrottsrörelsen, dess 
föreningsliv och/eller den egna idrotten.  

Det är i sammanhanget relevant att nämna att i stort sett alla satsningar syftar till någon form av 
lärande, även om de inte har formen av en utbildning eller har lärandet som huvudfokus. 
Kunskapshöjande aktiviteter beskrivs då i termer av erfarenhetsutbyte och mellanmänskliga 
möten, alternativt bygger på antagandet att idrottsaktiviteten i sig innebär ett lärande av annat 
(med värde för en mer inkluderande idrott) vid sidan av idrottens karaktär och det tekniska 
utövandet.  

En del av utbildningssatsningen eller annan kunskapshöjande insats beskrivs av flera SF 
innebära översättning av material eller framtagande av material som snarare är bild- än 
textbaserat. I gränslandet mellan de ovan presenterade kategorierna utbildning och samverkan 
finns, förutom arbetet med att ta fram nytt eller anpassa befintligt material, likväl att sprida det 
och relevant information internt och externt.  
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Samverkan och samordning 
Förutom arbetet med att kommunicera inom och om satsningarna rymmer SFs 
samverkansansvar oftast själva koordinerandet av insatserna. Det är SF som har möjlighet att ta 
ett nationellt och övergripande grepp och därmed samordna insatserna inom förbundet och 
gentemot RF/SISU. Hit kan även höra att initiera kontakt med andra samhällsaktörer, att 
samordna dem med SFs distrikt, med RF/SISU-distriktens etableringssamordnare samt att 
stötta vid exempelvis uppstart av ny verksamhet.  

Beroende på SFs storlek och organisatoriska mognad har stöttningen skett på olika nivå. Mycket 
förenklat så har små SF direktkontakt med föreningar, mellanstora SF med välfungerande 
distriktsorganisation har kontakt med distrikten, snarare än enskilda föreningar och större SF 
koordinerar SDF, DF och myndigheter, större kommuner och hjälporganisationer.  

Några SF har valt att starta egna, nationella, kompetensteam som stöttar där behov finns, andra 
har samlat och spridit ”goda exempel” från egna föreningars arbete för etablering. 
Erfarenhetsutbyte och känslan av att inte vara ensam i sitt arbete beskrivs återkommande vara 
anledningar till skapandet av dessa kunskapsbanker och mötesplatser mellan föreningar. […] 

Modellutveckling 
Utvecklingen av modeller för ett framgångsrikt etableringsarbete har skett på olika nivåer i 
organisationen. Hos en del SF har man utgått från arbetet i en förening med stor vana av arbete 
med nyanlända för att skapa en modell för andra föreningar att använda sig av. Andra har 
använt sig av befintliga koncept, tillämpbara på föreningsnivå och använda även utanför 
idrottsrörelsen, för att utbilda inom och sprida konceptet. Ett exempel på koncept är ett visst 
sätt att kombinera aktivitet och samtal (för att mötas och för att träna språket). Ett annat är att 
låta ett visst öppet och välkomnande förhållningssätt genomsyra verksamheten.  

En majoritet av modellutvecklingssatsningarna startade i ett pilotprojekt på föreningsnivå, ofta 
med någon form av prova-på-verksamhet och alltid i samarbete med relevanta aktörer. Dessa 
aktörer var ofta de som fungerar som rekryteringsbas (fritidsverksamhet, skola, boendet). Även i 
små SF har pilotprojekten genomförts i fler än en förening samtidigt. Ett exempel på 
pilotprojekt är skapandet av aktivitetsytor i stadskärnan eller i miljö nära nyanländas boende. 
Ett annat är samarbete mellan flera SF där man under en dag går samman för att, lokalt, kunna 
erbjuda prova-på-dagar.  

Större SF har tenderat att välja ett mer övergripande angreppssätt och snarare fokusera på 
strukturen än på aktiviteten. Målet har då snarare varit att skapa en modell för det egna, 
nationella arbetet och att därigenom ge föreningar och distrikt verktyg, men framför allt 
förutsättningar att göra ett gott arbete. […] 

Mötesplatser 
Återkommande beskriver SF vikten av erfarenhetsutbyte mellan IF samt samlandet och 
spridandet av goda exempel via nationella kanaler och kunskapsbanker. Behovet möts genom 
nationella och regionala konferenser som ofta kombinerar utbildning och någon form av 
workshop med syfte att diskutera erfarenheter. En vanlig utgångspunkt är ett antal föreningars 
befintliga inkluderingsarbete. 
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Kartläggning 
Genom att inventera och studera de egna föreningarnas befintliga verksamhet har SF fått en 
bättre kännedom om den egna situationen. Hos ett par SF har kartläggningen varit av mer 
generell karaktär och syftat till att lära känna den egna verksamheten bättre ur ett 
etableringsperspektiv. Hos andra SF har syftet varit mer specifikt och då att ta reda på mer om 
behoven hos föreningar i socioekonomiskt utsatta områden. Ett SF har, med syftet att lära hur 
de kan bli mer inkluderande, genomfört en studie för att få en bild av normer och trösklar inom 
den egna kulturen. 

3.2.2 Nulägesrapport om Storstadssatsningen 2017 
Dan Hersan och Sofia Strömberg (2017) på Örebro Läns Idrottsförbund gjorde 2017 på 
uppdrag av Riksidrottsförbundet en nulägesrapport om arbetet i Storstadssatsningen 
(avsnitt 2.5): Föreningsidrott och utanförskapet. Syftet var att kartlägga 
framgångsfaktorer, möjligheter, förutsättningar och hinder för ett framgångsrikt och 
långsiktigt arbete för att etablera idrottsverksamhet och säkra ledarutbildning i 
segregerade områden. Besök genomfördes i de fyra distrikt som medverkade i 
Storstadssatsningen, och samtal skedde med personal i olika funktioner. Dessutom 
gjordes studiebesök på fältet där ledare och aktiva intervjuades. 

Rapporten bygger alltså till stor del på intervjuer med involverad personal och ledare. 
Utifrån dessa identifierades ett antal hinder och möjligheter/framgångsfaktorer som 
försvårar respektive underlättar etableringen av föreningar, idrottsaktiviteter och 
ledarförsörjning i utanförskapsområden. 

De hinder som diskuteras handlar bland annat om att kunskapen och erfarenheten av 
föreningsformen och idrottens stödsystem generellt är relativt svag i dessa områden, 
att det råder brist på idrottsanläggningar, men även idrottsutrustning till följd av 
hushållens begränsade ekonomi, att det finns en utbredd misstro mot samhälle och 
myndigheter och förekomsten av ”negativa förebilder” som kan locka ungdomar till 
kriminella livsbanor, samt en allmän ”projekttrötthet”. 

De möjligheter och framgångsfaktorer som diskuteras handlar bland annat om 
idrottens inneboende attraktionskraft, att det bland de många unga invånarna finns 
stor energi och efterfrågan på såväl lättsamma idrottsaktiviteter som att få ta ansvar 
och få en personlig utveckling till exempel genom ledaruppdrag, och att det ofta finns 
andra lokala aktörer – såsom skola, fritidsgård och kulturföreningar – som idrotten 
kan dra nytta av och samverka med. Idrottens aktörer uppmanas att bygga personliga 
relationer och lokal förankring, involvera målgruppen och lyfta unga ledare, göra 
föräldrar delaktiga, erbjuda bredd och variation, sätta relation framför prestation, och 
folkbilda kring föreningsliv. 
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I sin avslutande summering talar rapportförfattarna om tre perspektiv som de funnit i 
alla de fyra distrikten och som de menar kan vara avgörande för ett framgångsrikt 
arbete: 

Den här rapporten för samman många avgörande insikter och lärdomar från de påbörjade 
storstadssatsningarna. Vi har mött ledare med en fantastisk vilja att göra skillnad men också en 
unik förmåga att hitta lösningar som funkar. Allra sist i den här rapporten vill vi ringa in de tre 
perspektiv som varit bärande i alla de satsningar vi mött. Vi menar att samma perspektiv måste 
förvaltas av idrotten som helhet om vi ska lyckas etablera fungerande föreningar och ledarskap i 
utsatta områden: 

1. Idrottens sociala dimension  
Samtliga ledare har talat om vikten av att tydliggöra idrottens yttersta mål och syfte. I de 
satsningar vi har besökt så har den ”sociala dimensionen” mer än prestation och resultat varit i 
starkt fokus. Genom att involvera ungdomar, lyssna på dem, ge dem erkänsla och skapa 
gemenskap så har man på riktigt förändrat liv. Samtidigt har man bidragit till en starkare hälsa 
och självkänsla. Mycket har också handlat om att skapa en ”positiv social kontroll”, som en 
motvikt till andra negativa krafter som lockar. Här kan idrotten erbjuda en helt annan 
plattform, med samma inslag av gemenskap och status men också vägar till vita intäkter, riktiga 
jobb och delaktighet i samhället. 

2. Lokal förankring och lyhördhet 
En tredje dimension i våra samtal har varit den lokala förankringen. I samtliga projekt har den 
övergripande framgångsfaktorn varit förmågan att hitta och involvera lokala krafter i området, 
unga vuxna och ungdomar som känner sitt område, som söker en meningsfull fritid och som vill 
växa till ledare för sig själva och andra. Samtliga inblandade har visat genuin respekt och 
lyhördhet inför dessa ungdomar och deras behov. 

3. Långsiktighet och uthållighet 
För den som ska agera i utsatta områden finns inga lätta vinster att hämta eller enkla vägar att 
gå. Arbetet handlar ofta om att långsiktigt och uthålligt lära sig mer om villkoren, hitta samspel 
med lokala krafter, bygga verksamheten underifrån och att tålmodigt bygga det föreningsliv som 
sker på de boendes villkor. Hellre än att ställa ut storslagna mål och löften jobbar man 
metodiskt och medvetet för att skapa små segrar som leder vidare mot nya framgångar. 

Sammantaget handlar dessa perspektiv enligt oss om ”empowerment”, om att med idrotten som 
motor ge unga människor en meningsfull fritid, stärkt självtillit och en tro på framtiden. 
Ingenting kan vara viktigare i områden där många unga ifrågasätter sitt egenvärde men också 
samhällets vilja att öppna upp och släppa in dem. 
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3.3 Externa statistikunderlag 

3.3.1 Retriever medieanalys 
Retriever (2017) genomförde på uppdrag av Riksidrottsförbundet en medieanalys i 
syfte att ge en samlad bild av hur media rapporterade om idrottens roll i 
integrationsdebatten mellan 2015-01-01 och 2017-06-30. Totalt publicerades enligt 
Retriever cirka 11 000 artiklar som tar upp idrott i samband med integration under 
denna period. Publiceringen var som mest intensiv under september 2015 och 
flyktingkrisen hösten 2015 den mest uppmärksammade nyhetshändelsen. Fotboll var 
den överlägset mest omskrivna idrotten. 

Retriever gjorde en kvalitativ analys av ett urval av artiklarna (drygt 1 500). Urvalet 
består av tryckta artiklar i ett urval av 30 riksrepresentativa redaktionella källor, plus 
Sveriges Radios lokalwebbsidor. I den kvalitativa analysen lästes och granskades 
samtliga artiklar av analytiker för att kunna svara på vilka aspekter av ämnet som lyfts 
fram, vilka idrotter som förekommer mest, vem som sätter agendan, samt hur 
föreningsarbetet vinklas och vilken roll Riksidrottsförbundet har inom ämnet. Här 
följer några av Retrievers summerande reflektioner: 

• Publiciteten genomsyras i stort av en positiv anda – det är knappast någon som 
ifrågasätter att idrott är en effektiv väg till integration av nya svenskar. Tvärtom 
uttrycks påfallande ofta fördelarna, och framgångar får stor uppmärksamhet. 

• Sett över tid sker den stora ökningen av artiklar i samband med flyktingkrisen under 
hösten 2015. Startskottet kan sägas vara Stefan Löfvens uttalande om ”nationell 
samling” 2015 09 10. 

• En stor majoritet av publiciteten i ämnet gäller just mottagandet av nyanlända under 
hösten 2015 och därefter. Det förekommer också artiklar om till exempel integration av 
andra generationens invandrare, ofta i socialt utsatta områden, för att hålla dem undan 
kriminalitet och droger. 

• Idrottsföreningarna är den aktörskategori som oftast är agendasättare, men den 
kategori som oftast skildrar integration genom idrott som positivt eller välfungerande 
när de får sätta agendan är Riksidrottsförbundet (63 procent). Föreningar kommer på 
andra plats (53 procent), därefter politiker (46 procent). 

• När integration genom idrott omtalas som negativt eller icke fungerande är det oftast 
experter/forskare eller journalister (vanligen krönikörer) som är agendasättare. Det 
handlar då ofta om att de försöker nyansera bilden – texten innehåller ofta både ris och 
ros. Det finns också ett antal artiklar där SD-politiker uttalar sig om att föreningsbidrag 
över lag borde strypas (till exempel VLT 2016 07 04). 

• Vi noterar att det är vanligare att idrott i sig, inte idrottens föreningsliv, skildras som ett 
gott verktyg för integration, även om de två naturligtvis är starkt sammankopplade i 
Sverige. Det kan till exempel handla om att fotboll spelas över hela världen och att 
”fotboll är ett universellt språk”. Ett antal artiklar påtalar dessutom att svenskt 
föreningsliv ibland kan vara byråkratiskt och svårbegripligt.  
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• Fotboll är den överlägset mest framträdande idrotten, vanligen förklarat av att den 
förekommer i alla länder och har låga materialkostnader. Den kan jämföras med 
ishockey, som är en stor sport i Sverige men i princip helt outövad i väldigt många 
länder, och rejält dyr vad gäller material. Liknande jämförelser kan göras (och görs i 
artiklarna) med golf och ridsport. Bandy är en idrott som sticker ut, mycket tack vare 
dokumentärfilmen ”Trevligt folk”. 

• Riksidrottsförbundets närvaro i publiciteten är mycket låg. Möjligen kan det vara så att 
förbundets roll vad gäller till exempel fördelningen av anslag inte anses som tillräckligt 
relevant – istället väljer media att ge utrymmet åt föreningarna och utövarna som söker 
stöd. 

3.3.2 Invandrarindex enkätundersökning 
Invandrarindex/RF (2018) baseras på företaget Invandrarindex årligen genomförda 
webbaserade enkätundersökningar, som nyanlända besvarar i samband med SFI 
(vuxna) eller gymnasieprogrammet Språkintroduktion (ungdomar). 
Riksidrottsförbundet har medverkat genom att formulera ett antal idrottsrelaterade 
frågor som ingått i enkäten. Riksidrottsförbundet har tagit del av, bearbetat och 
analyserat svaren från 2016 och 2017. Resultatet har inte tidigare redovisats utförligt i 
publicerad form, och därför ges i denna rapport en relativt ingående redovisning av 
materialet i Bilaga 1. Här ges en sammanfattning av resultatet. 

Svaren från enkäterna visar att 77 procent av ungdomarna44 och 60 procent av de 
vuxna45 hade idrottat minst en gång sedan de kom till Sverige.46 Av de som inte hade 
idrottat alls i Sverige var fyra av fem ungdomar och tre av fyra vuxna intresserade av att 
idrotta. 26 procent av ungdomarna och 17 procent av de vuxna uppgav att de ”varit 
aktiva inom idrotten som ledare, tränare, styrelseledamot eller liknande” sedan de kom 
till Sverige. 41 procent av ungdomarna och 38 procent av de vuxna hade inte varit det 
men uppgav sig intresserade av att vara det. På frågan om de är medlemmar i en 
idrottsförening svarade 31 procent av ungdomarna och 15 procent av de vuxna ”ja”. Det 
är genomgående en större andel av männen än kvinnorna som svarade att de idrottat i 
Sverige, varit aktiva som ledare etcetera respektive är medlemmar i en idrottsförening. 

Av de respondenter som uppgav att de hade idrottat innan de kom till Sverige var det 
större andel som hade idrottat i Sverige jämfört med de som inte hade idrottat tidigare. 
Detta gäller i synnerhet de vuxna. Däremot var det inga tydliga skillnader vad gäller 
idrottande i Sverige mellan de vuxna som valt att skaffa boende på egen hand när de 
kom till Sverige (i hög utsträckning respondenter som kom som ”anhöriginvandrare”) 

 
44 Totalt 927 respondenter. 
45 Totalt 2 503 respondenter. 
46 Notera att frågan inte specificerar något särskilt slags idrottande, utan idrott i allmänhet. Här framgår alltså inte i 

vilken utsträckning respondenterna idrottat inom ramen för föreningsidrotten. 
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och de som bosatte sig i Migrationsverkets regi (i hög utsträckning respondenter som 
kom som flyktingar).  

Många respondenter angav ”på grund av att det är för dyrt” och ”på grund av att jag 
inte känner till vad som finns att göra på fritiden där jag bor” som anledningar till att 
de avstått från att besöka/delta i fritidsaktiviteter. ”På grund av att det är svårt att 
förstå vad personal eller deltagare säger eller för mig att göra mig förstådd för att vi inte 
pratar samma språk” var en vanligare anledning till att avstå för kvinnor än män. 

3.4 Extern utvärdering/processuppföljning  

3.4.1 Extern läsning av distriktens planer och återrapporter 
2015–2016 

Andreas Linderyd (2017), doktorand vid Ersta Sköndal Bräcke högskola, gjorde på 
uppdrag av Riksidrottsförbundet 2017 en genomgång av distriktens planer och 
återrapporter. Läsningen omfattade distriktens planer 2016 och 2017 respektive 
återrapporter 2015 och 2016. Uppdraget syftade till att i underlagen identifiera 
mönster, trender och utmaningar som beskrivs av distrikten, och avrapporterades 
genom en skriftlig rapport. 

Linderyd (2017) beskriver inledningsvis att distrikten generellt förefaller överens om 
att det finns en stolthet över arbetet som görs och att distrikt och föreningar gradvis 
blir mer strategiska, men att det samtidigt lyfts frågetecken om huruvida de på sikt 
åstadkommer en mer inkluderande idrottsrörelse. Linderyd: 

Åren 2015 och 2016 var distriktens fokus att genomföra aktiviteter. Initiativ togs till nya 
samarbeten inom civilsamhället och till att forma nätverk med företrädare för stat och kommun. 
I materialet beskrivs en utvecklingsresa. Om verksamheten hösten 2015 och den första halvan 
2016 präglades av snabba beslut och nya aktiviteter, så skulle man 2017 kunna tala om en mer 
eftertänksam idrottsrörelse i fråga om människors inkludering.  

Texterna från slutet av 2016 och början av 2017 har en mer reflekterande karaktär än de som 
skrevs hösten 2015 och våren 2016. I de senare texterna framhålls inte bara vad som ska göras, 
utan också varför. Gradvis blir distrikten tydligare om idrottens bidrag i förhållande till andra 
aktörer, hur idrottens värdegrund blir ett avstamp för de projekt som formuleras, vad ord som 
inkludering, integration och samhällsbyggare kan – och borde – betyda för en folkrörelse som 
idrotten. Noteras kan också att det i senare texter refereras oftare till strategi 2025 och 
ambitioner som i detta dokument uttrycks om livslång idrott för alla. 

Återkommande i distriktens rapporter är enligt Linderyd bland annat utmaningen att 
engagera flickor respektive att se till att föreningarna skapar inkluderande verksamhet: 
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• Flera distrikt vill se en bättre rapportering från föreningar som beviljas medel. Kraven 
på föreningen tycks öka under den rapporterande perioden. 

• Genom nya former för spontanidrott når distrikten nya deltagare och ledare. En 
svårighet har samtidigt varit att engagera flickor. Överlag har det varit lättare att nå 
fram till pojkar. Några distrikt påtalar vikten av att involvera vuxna, också för att kunna 
aktivera fler tjejer. Bland exempel som nämns framgår möjligheten att i dialog med 
utbildningen SFI samtala om mäns syn på flickors och kvinnors deltagande. 

• Av yttersta vikt – och i linje med arbetet mot 2025 – är att svensk idrott lyckas utforma 
aktiviteter som stimulerar till ett långvarigt deltagande. Flera distrikt ställer 
självkritiska frågor om viljan till inkludering är ”på riktigt” och resonerar om vad som 
på sikt krävs av föreningens gemenskap och den ”ordinarie verksamheten”. Ett distrikt 
skriver följande: ”Det är inte säkert att aktivitet leder till inkludering, där ’gamla’ och 
’nya’ deltagare förenas i en verksamhet som baseras på influenser från båda håll. Det 
kan tvärtom leda till ökad segregering. Redan aktiva fortsätter på sitt håll och nyanlända 
får sin verksamhet tillgodosedd på annat håll.” 

Linderyd beskriver vidare att det i materialet även bland annat framkommer att: 

• En särskild problematik framträder i storstadsområden. Utan ett nära samarbete med 
kommunerna kan det vara svårt att nå de nyanlända. En förklaring är att många bor i 
egen bostad eller hos släktningar snarare än i så kallade genomgångsbostäder. 

• På distriktsnivå är det svårt att förhålla sig ekonomiskt till föreningar med ständigt nya 
medlemmar. En annan utmaning är mängden ansökningar i distrikt med många 
föreningar. 

• I strävan att göra idrotten mer inkluderande skulle möjligen ytterligare steg tas mot 
idrottsmoment utan tävlingar, matcher och poängräkning. 

• Nya former av idrottsverksamhet behöver utvecklas. Samtidigt: Med nya verksamheter 
ökar kravet på nya anläggningar. Det i sin tur innebär att idrotten behöver ha en tät 
dialog med kommunerna om detta. 

Linderyds avslutande reflektioner reflekterar rapportens titel: ”Från aktivitet till 
inkludering”, vilket handlar om en tendens till förskjutning av perspektiv och 
inriktning som skett i arbetet, delvis till följd av ändrade förutsättningar vad gäller 
flyktingsituationen och kanske ett utslag för det strategiarbete inom idrottsrörelsen 
(Strategi 2025) som tar form under samma period. Linderyd lyfter också utmaningen 
att nå flickor och kvinnor samt risken att föreningarna skapar parallella, snarare än 
inkluderande, verksamheter för målgruppen: 

Svensk idrott vill vara en inkluderande folkrörelse – och när detta skrivs pågår stora insatser för 
att än fler ska känna den som så. I 82 texter, skrivna mellan februari 2016 och februari 2017, 
beskrivs ett arbete som skiftat i karaktär. Hösten 2015 och våren 2016 var distrikten i likhet med 
andra aktörer i samhället måna om ett snabbt och värdigt agerande under extraordinära 
omständigheter. Därefter har insatserna för och med asylsökande och nyanlända i högre 
utsträckning knutits samman med idrottsrörelsens långsiktiga ambitioner. I arbetet mot 2025 
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framhålls de nyanländas inkludering som mycket viktig. Givet en lyckad inkludering kommer de 
att vara en stark resurs i formandet av morgondagens idrottsrörelse. 

Utifrån min läsning ser jag inte att distrikt och föreningar redan nu har genomfört omfattande 
strukturella förändringar. Däremot finns det anledning att tala om en förstärkt medvetenhet. 
Utifrån vad som har rapporterats finns det på distriktsnivå en stark vilja att arbeta mer 
kvalitativt och samordnat i relation till nyanlända och asylsökande.  

Framställningen i rapporterna är inte i första hand problematiserande. Samtidigt identifieras 
svårigheter i strävan att bli en mer inkluderande gemenskap. Ett återkommande tema är 
(o)jämställdheten. Det har visat sig svårt att engagera flickor och kvinnor, och de frågor och 
spänningar som uppstår framstår viktiga att fördjupa i det fortsatta arbetet. En annan fråga av 
strategisk karaktär är de långsiktiga effekterna av föreningarnas arbete. Är det inkluderande 
verksamheter vi nu ser växa fram – eller riskerar föreningar i sin iver att nå fler att etablera 
parallella verksamheter? Om det lutar åt det senare, vad skulle det i så fall betyda i fråga om 
föreningarnas organisering, sammanhållning och värdegrundsarbete? 

3.4.2 Extern läsning, intervjuer och workshop 2017–2018 
Andreas Linderyd (2018) anlitades på nytt av Riksidrottsförbundet 2018. Uppdraget 
bestod i att gå igenom distriktens återrapporter för 2017 respektive planer för 2018. 
Dessutom genomförde Linderyd 15 fördjupande intervjuer med representanter för 
Riksidrottsförbundet och tio olika distrikt. Dessa utgjordes av fem av distriktens 
koordinatorer, fem distriktidrottschefer och fem chefer/tjänstepersoner på 
Riksidrottsförbundet. I fokus för intervjuerna låg att urskilja argument om möjligheter 
och svårigheter i arbetet. I uppdraget ingick även att väga in läsningen av underlag från 
tidigare år (se avsnitt 3.4.1) för att kunna ge en beskrivning av insatser som har 
initierats – och utveckling som skett – på regional och nationell nivå under de aktuella 
åren. Uppdraget avrapporterades genom en skriftlig rapport. 

I sin läsning av distriktens återrapporter för 2017 och planer för 2018 ser Linderyd 
jämfört med tidigare år ett ökat inslag av reflektion kring framgångar och 
misslyckanden. Han ser också att många distrikt genomfört omorganiseringar för att 
kunna bedriva ett mer långsiktigt inkluderingsarbete, att arbetet fortsatt att generera 
nya och fördjupade kontakter med kommuner, myndigheter och civilsamhället, samt 
att det fortsatt vara ett fokus på att stötta föreningar att skapa ordinarie, istället för 
parallell, verksamhet för målgruppen. 

Linderyd noterar sammantaget utifrån intervjuerna och läsningen viss 
begreppsängslighet kopplad till idrottsrörelsens representanters ökade fokus på 
värderingar och inkludering. Andra teman som diskuteras är en pågående 
professionalisering och behovet av kompetensförsörjning. Linderyd skriver: 
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I denna undersökning framträder olika bilder av ambitionsnivåerna, men också att man inom 
idrottsrörelsen talar om värderingar och inkluderingsarbete mer än tidigare. Jag fastnar för 
uttrycket ”ökad mognadsgrad”. Å andra sidan kan man också tala om begreppsängslighet. 
Begreppen integration, etablering, inkludering används om vartannat, lite svepande och ibland 
med viss försiktighet givet vetskapen om det enskilda ordets laddning och inte alldeles självklara 
innebörd. Detta kan även sägas när det gäller uttryck som ”utsatta områden” och ”segregerade 
områden”. Några jag möter vill hellre tala om områden där idrotten är svag och kanske inte ens 
närvarande. 

En slutsats som kan dras är att sättet att arbeta med nyanlända tenderar att leda till en 
ytterligare professionalisering av idrottsrörelsen. I ökande grad anställs personer med särskilda 
kompetenser, nätverk och erfarenheter av arbete med denna ”målgrupp”. Samtidigt finns det en 
kritik att detta inte sker i högre takt. Vidare framstår frågorna om kompetensförsörjning viktiga 
att hantera. Även om mycket har hänt på kort tid – och idrottsrörelsen bitvis kommit längre än 
många av dess företrädare förväntat sig – framgår det att än mer kunskap behövs om de 
nyanländas villkor och önskemål. 

Slutligen lyfter Linderyd ett antal teman som vore relevanta att utforska vidare samt 
efterlyser en diskussion om satsningen i ett större perspektiv: Vilket ansvar kan, eller 
bör, läggas på civilsamhället när det gäller stora samhällsutmaningar? Linderyd 
skriver: 

Materialet i undersökningen är rikt på teman att fortsatt utforska, genom empirisk forskning 
(inom flera vetenskapliga ämnen) men också genom interna projekt – där intervjuer och 
rapporter skulle kunna kombineras med föreläsningar och workshops i syfte att förtydliga mål 
och stimulera spännande kunskapsutbyten. Frågor om professionalisering, organisering och 
idrottsrörelsens samverkan med andra aktörer i samhället är några sådana teman. 
Undersökningen väcker också intressanta frågor om de allt större förväntningar som i dag riktas 
mot civilsamhällets organisationer. Vad är rimligt att kräva av civilsamhället i en tid av så 
många utmanande samhällsfrågor? Och hur skulle vidare och större samhällsuppdrag – och 
därmed sannolikt växande krav på dokumentering, transparens och mätning – påverka 
människors vilja att organisera sig? Detta finns det skäl att återkomma till. 
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3.5 Beställarstyrd forskning 

3.5.1 Studie om nyanlända barn och ungdomars 
uppfattningar om och upplevelser av 
föreningsidrotten i Sverige47 

Forskarna Stefan Wagnsson (Karlstads universitet), Christian Augustsson (Karlstads 
universitet), Konstantin Kougioumtzis (Göteborgs universitet), Owe Stråhlman 
(Linnéuniversitetet) och Göran Patriksson (Göteborgs universitet) har på uppdrag av 
Riksidrottsförbundet gjort en studie i syfte att undersöka nyanlända barns och 
ungdomars uppfattningar om och upplevelser av föreningsidrotten i Sverige. Studien 
har en multi-metod-design, där 422 nyanlända barn och ungdomar fick fylla i en enkät, 
medan 107 deltog i fokusgruppsintervjuer. 

Resultatet av studien visar att 25 procent deltog i föreningsidrott, att 19 procent hade 
deltagit men slutat, och att 56 procent aldrig idrottat i förening i Sverige. De 25 
procenten kan enligt forskarna jämföras med att cirka 50 procent av ungdomar med 
svensk bakgrund idrottar i förening. Fotboll, kampsport och basket var de mest utövade 
idrotterna bland respondenterna. Det fanns tydliga skillnader mellan könen, då 30 
procent av pojkarna och 14 procent av flickorna uppgav att de idrottar i förening. Större 
andel pojkar än flickor uppgav också att de utövade någon form av organiserad idrott i 
hemlandet; 49 jämfört med 33 procent. De mest utövade idrotterna i hemlandet var 
fotboll, kampsport och volleyboll. Endast hälften av de som hade idrottat i organiserad 
form i hemlandet deltog i föreningsidrott i Sverige. 69 procent av de som deltog i 
föreningsidrott uppgav att de tränar eller tävlar i träningsgrupper/lag som är blandat 
med aktiva från Sverige och andra länder. De främsta motiven att föreningsidrotta i 
Sverige som angavs handlar om att ha roligt, få kompisar, att det är bra for hälsan och 
att det utvecklar det svenska språket. 

Av de nyanlända barn och ungdomar som inte idrottade i förening uppgav 53 procent 
att de skulle vilja det. Resultatet visar vidare att denna grupp prioriterar skolan i högre 
utsträckning, upplever sig vara allmänt sämre i idrott, har föräldrar som inte är likna 
angelägna att deras barn idrottar, och har bristande kunskaper om hur de ska göra för 
att börja i en förening, jämfört med de som idrottar i en förening. 

En av de faktorer som stack ut i fokusgruppintervjuerna var enligt forskarna 
”nyanlända barns och ungdomars upplevelser av idrottsföreningarnas 
frånvaro/ointresse av att kontakta och försöka värva de nyanlända barn och ungdomar 
som har en uttalad vilja att börja idrotta i en förening.” I enkätundersökningen ombads 

 
47 Hela rapporten finns tillgänglig: https://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/nya-dokument/nya-

dokumentbanken/forskning-fou/mangfald/fou2019_3-nyanlanda-barn-och-ungdomar-om-foreningsidrotten.pdf 
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också de som idrottade att uppge hur de kom i kontakt med idrottsföreningen, och 
endast 5 procent av de som svarade uppgav att de blivit kontaktade av 
ledare/föreningar i syfte att locka dem till idrotten. I fokusgruppsintervjuerna lyftes 
också vikten av att idrottsledaren har social kompetens och stöttar varje individ i 
laget/träningsgruppen oavsett vilken kompetens eller tidigare bakgrund individen har. 
Forskarna diskuterar i rapporten de viktigaste fynden av studien:  

För att summera de viktigaste fynden framgår att endast en fjärdedel av de nyanlända idrottar i 
en förening, att jämföras med cirka hälften av barn och ungdomar som växt upp i Sverige. Dock 
visar det sig att drygt hälften av de som inte idrottar faktiskt vill börja i en idrottsförening. 
Problemet är att de dels inte verkar veta hur de ska komma i kontakt med föreningarna, dels att 
de inte blir kontaktade av representanter från idrottsrörelsen. Följaktligen finns det en potential 
att rekrytera fler nyanlända till idrotten, vilket ligger i linje med Riksidrottsförbundets eget 
strategidokument ”Strategi 2025”. Om man lyckas med att möta upp och attrahera fler 
nyanlända, som kan ta del av inkluderingsprocessen inom idrotten, ser vi i våra resultat att de 
får möjlighet att lära sig språket lättare och får nya svenska kompisar, vilket även kan lägga en 
god grund för en lyckosam integration i samhället. 

Forskarna ger med utgångspunkt i resultatet av studien ett antal förslag på hur man 
praktiskt och strategiskt kan jobba med inkluderingsfrågor utifrån fyra olika nivåer: 

§ Mikronivå/Individnivå 
- Idrottsföreningar uppmuntras att skapa tillfällen att mötas för att lära känna olika 

ursprungskulturer. I samband med sådana evenemang kan exempelvis nyanlända 
idrottare bjudas in till föreningarna för att berätta om sitt hemlands (idrotts-) 
kultur. 

- Rekrytera eller om möjligt utse inkluderingsansvarig i respektive förening som 
ansvarar för och samordnar kontakter med nyanlända. 

§ Mesonivå/Gruppnivå 
- Nyanlända barn och ungdomar och deras familjer och närstående behöver få stöd i 

att utveckla kunskaper om hur man tar kontakt och går med i en idrottsförening (s k 
processkunskaper). Idrottskonsulenter, skolpersonal och/eller 
föreningsrepresentanter uppmuntras att besöka skolor med ett betydande antal 
nyanlända barn och ungdomar samt ordna informationsmöten med nyanlända 
barns och ungdomars föräldrar. Informationsträffar kan även förläggas på HVB-
hem eller centrala samlingslokaler. 

- Spridning av information kan även ske via idrottsföreningars hemsidor och andra 
sociala medier. Här kan det vara en fördel att översätta viktig information till flera 
olika språk. 

- Skapa breddlag, där alla oavsett kompetensnivå får vara en del av laget eller 
träningsgruppen. 

§ Exonivå/Organisationsnivå 
- Föreningar kan med fördel samarbeta med distriktsförbund/specialdistriktsförbund 

för att genomföra ”prova på aktiviteter” med idrotter som är populära och 
etablerade i de nyanländas tidigare hemländer. 
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- Föreningar i samverkan med idrottsförbund uppmuntras att utveckla och 
tillhandahålla särskild utbildning till redan etablerade idrottsledare i syfte att kunna 
möta och leda nyanlända inom idrotten på ett adekvat sätt. 

§ Makronivå 
- Utmana och ifrågasätt normer, värderingar och synsätt som pekar ut nyanlända 

som ett problem. Se istället nyanlända som en tillgång i samhället som berikar och 
kan utveckla föreningsidrotten i Sverige. 

3.5.2 Kvalitativ studie av 31 idrottsföreningars arbete med 
integration48 

Forskaren Fredrik Molin (2019), vid Institutet för personal- och företagsutveckling, 
Uppsala universitet, har på uppdrag av Riksidrottsförbundet gjort en kvalitativ studie i 
syfte att undersöka hur lokala idrottsföreningar arbetar för att bidra till integration. Sex 
workshopar genomfördes på sex olika orter i landet, med representanter för totalt 31 
olika idrottsföreningar. Deltagarna var aktiva i sina respektive föreningar i olika roller, 
till exempel som styrelseledamot, tränare, projektledare eller integrationsansvarig. 

Resultatet av studien visar enligt Molin att föreningarnas arbete ser olika ut beroende 
på lokala och andra omständigheter, såsom exempelvis landsbygd/storstad. För 
deltagarna i studien verkar ett personligt och socialt engagemang för målgruppen ha 
varit den viktigaste drivkraften i arbetet, även om möjligheten att locka nya 
medlemmar till sin förening och idrott också varit incitament. 

Det ekonomiska projektstödet har varit en viktig möjliggörare i föreningarnas 
satsningar, även om många uppger att de hade genomfört dessa även utan bidrag. Det 
konstateras även att föreningarna får svårt att upprätthålla långsiktiga satsningar då 
medel tilldelas årligen. Minst lika viktigt som det ekonomiska stödet tycks dock det 
personella stödet från förbunden varit. Molin: 

Föreningarna menar att stödet från distriktsidrottsförbunden och specialidrottsförbunden är 
viktigt för integrationsarbetet. Dock inte i första hand i form av ekonomiskt bidrag, utan snarare 
som ett bollplank och som ett stöd i hur de ska organisera sin verksamhet på bästa sätt och ta 
del av andras erfarenheter. Nyckeln till mycket av detta stöd har enligt föreningarna varit de 
koordinatorer som distrikten har anställt. Koordinatorernas uppgift har bland annat varit att 
stötta föreningarnas arbete och att komma med goda råd och fördela medel riktade till 
idrottsföreningar. Detta stöd beskriver föreningarna som mycket viktigt i sitt arbete med att få 
till en fungerande verksamhet. Här kan man notera hur viktigt det är med någon som kan 
systemet och som har tidigare erfarenhet av liknande arbete. Projektledare i föreningarna 
genomför ofta den här typen av projekt för första gången och de kan då känna sig lite ensamma 

 
48 Hela rapporten finns tillgänglig: https://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/nya-dokument/nya-

dokumentbanken/ovrigt/spontanitet-och-samspel---idrottsforeningars-arbete-med-integration.pdf 



Idrott för nyanlända 2015–2018 

43 (77) 
 

och osäkra i sin roll och hur de ska lösa uppgiften. I den situationen har stödet från 
distriktsidrottsförbunden varit mycket välkommet. 

I rapporten redogör författaren för ytterligare faktorer som enligt 
föreningsrepresentanterna skapar förutsättningar respektive utmaningar för deras 
integrationsverksamhet. Ett tema är att involvera styrelsen: 

En viktig faktor som lyfts fram är att tidigt involvera styrelsen och att tillsammans med styrelsen 
formulera en strategi med syfte och mål för den verksamhet som riktas till nyanlända. En 
deltagare säger: ”Det tar längre tid än jag trodde att nagla fast det i styrelsen.” Några av 
föreningarna uppger att de i ett tidigt skede inte hade styrelsen med sig, vilket ledde till 
svårigheter senare. 

Två av de utmaningar som lyftes fram var att involvera och behålla flickor i 
verksamheten och att lösa ”transportfrågan”, vilket i sin tur hör ihop med att de haft 
svårt att involvera föräldrar. Molin konstaterar att föräldraengagemang kan vara 
avgörande för att få verksamheten att fungera: 

Mycket av föreningarnas verksamhet bygger på aktiva föräldrar som kan ställa upp i samband 
med matcher och träningar och som kan hjälpa till med till exempel skjuts till och från matcher 
och träningar och tvätt av kläder och vård av utrustning. Här är det svårt att veta om deltagarna 
menar att detta gäller generellt för alla föräldrar eller om det gäller specifikt för gruppen 
nyanlända. I vissa berättelser går det att ana att utmaningen med att engagera föräldrar är en 
generell utmaning för föreningarna. Detsamma gäller för utmaningen med att involvera flickor i 
tonåren. 

Molin skriver att föreningsrepresentanterna menar att det är svårt att engagera 
nyanlända tonåringar som är nybörjare inom den aktuella idrotten. Vidare 
framkommer att medlemsavgifterna är ett tema som diskuterades flitigt, och som 
föreningarna hanterat på olika sätt: 

De flesta föreningar är överens om att idrottens stängda åldersstruktur försvårar arbetet med att 
integrera nybörjare i tonåren. Inom många idrotter bygger strukturen på att du har börjat i tidig 
ålder och sedan tillhört ditt ålderslag, för att slutligen kunna spela på a-lagsnivå som junior eller 
senior. Att hoppa in i denna struktur som nybörjare i tonåren är mycket svårt. Detta gäller inte 
enbart för lagidrotter utan är även giltigt för flera individuella idrotter. [---] 

Ytterligare ett hinder som tas upp är frågan om medlemsavgifter och hur dessa ska hanteras för 
grupper som har låg inkomst. De flesta föreningar vill att det ska vara tydligt för dem som deltar 
i en verksamhet att det inte är gratis. Sedan kan man organisera detta på flera olika sätt. Några 
föreningar har valt att helt slopa träningsavgifter och medlemsavgifter och istället infört ett 
system där medlemmarna så att säga arbetar av sitt medlemskap genom att hjälpa till runt 
anläggningen och vid matcher och träningar. Andra föreningar har kraftigt subventionerade 
avgifter för asylsökande och nyanlända, men där de ändå får betala mellan 50 och 100 kronor 
för ett medlemskap. Ytterligare några föreningar har inga medlemsavgifter för nyanlända och 
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asylsökande medan de andra familjerna i föreningen betalar avgift. Detta är dock något som inte 
alltid kommuniceras ut i föreningarna. Vanligast verkar vara subventionerade avgifter följt av 
att de som inte kan betala istället ges möjlighet att arbeta av sina avgifter genom att hjälpa till i 
föreningen. Det senare kan även fungera integrerande eftersom de som arbetar i föreningen till 
exempel kan arbeta med försäljning av korv och dricka i samband med match och då ges 
möjlighet att interagera med andra. 

Molin diskuterar också utmaningar som föreningarna ställs inför när det gäller att 
uppnå verklig inkludering av målgruppen genom att få till stånd en anpassning och 
utveckling av den ordinarie verksamheten: 

Flera deltagare lyfter i samtalen fram risken att integrationsaktiviteter förvandlas till 
segregationsaktiviteter om de som är nya i föreningen och i Sverige inte snabbt kommer in i 
ordinarie föreningsverksamhet. De aktiviteter som skapas för nyanlända riskerar på så vis bli en 
isolerad ö som de vanliga föreningsmedlemmarna och tränarna inte behöver befatta sig med. [---] 

Flera av de mer självkritiska föreningarna lyfter fram hur den verksamhet som har organiserats 
för nyanlända och asylsökande inte har påverkat den vanliga föreningsverksamheten och att det 
ofta har blivit till en segregerande verksamhet: ”Hur mycket integration är det?” frågar sig en av 
deltagarna när hen beskriver hur en grupp nyanlända kommer till idrottshallen en gång i veckan 
och tränar i sin grupp utan att interagera eller träffa andra medlemmar i föreningen. [---] 

När föreningarnas representanter pratar om sina projekt är det vanligt att de talar i termer av vi 
och dem. När ”vi” får beteckna den egna föreningen och de svenska deltagarna, och ”dom” får 
beteckna de som har anlänt som nya till Sverige, uppstår ett avstånd mellan de som har kommit 
och de som blir objektet för integration. Användningen av dessa pronomen väcker frågan om 
hur mycket föreningarna ser att de behöver förändra och anpassa sig, och hur mycket de anser 
att de som kommer nya ska anpassa sig. Några föreningar förefaller mena att det handlar om att 
anpassa de nya till föreningen, medan andra föreningar ser det som självklart att det behöver 
vara en ömsesidig anpassning och att detta kommer innebära förändringar i hur föreningen 
arbetar framöver. Detta blir tydligt när föreningarna säger att de inte har lyckats nå ända fram 
med sin inkludering av nyanlända och asylsökande. Det som brister är just enligt föreningarna 
att den etablerade delen av föreningen inte ser vikten eller nödvändigheten att anpassa sig eller 
att förändra sig. 

Molin konstaterar slutligen att det tycks finnas ett generellt behov av utbyte mellan 
föreningar som engagerar sig i arbetet: 

Eftersom mycket av det som kommer fram i workshoparna är gemensamt för flertalet av de 
deltagande föreningarna synliggör detta behovet av ett gemensamt kunskapsutbyte mellan 
föreningarna. Det förefaller finnas ett stort behov av någon typ av gemensam kunskapsbank 
eller regelbundna nätverksträffar i syfte att byta idéer och erfarenheter med varandra kring 
frågor om projektansökningar, organisering av verksamheten, hinder och svårigheter etcetera. 
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3.5.3 Följeforskning Stockholms storstadssatsning49 
Forskaren Nina Edström (2019), vid Mångkulturellt centrum i Botkyrka, har på 
uppdrag av Stockholms Idrottsförbund och Riksidrottsförbundet följt och 
dokumenterat Stockholms Idrottsförbunds storstadssatsning (”Projekt Storstad”) 
genom följeforskning. Centrala frågeställningar för arbetet var vilka arbetssätt och 
utbildningsmodeller som utvecklades i projektet och på vilket vis hållbar organisering 
av idrott i förening skedde, och om det i sin tur kan sägas ge förutsättningar att 
förebygga och minska det utanförskap som regeringen aviserat att den vill bryta. 
Edström skriver om ansatsen: 

Studien är inte en regelrätt utvärdering av projektet utan ämnar i första hand att fånga den 
lokala praktik för förändring som projektledarna fått till uppdrag att utveckla. Inom begreppet 
följeforskning ryms också ett slags lärande utvärdering, men eftersom särskild betoning legat på 
dokumentation av metoder, rör lärandet främst den faktiska metodutvecklingen. […] Materialet 
består i huvudsak av intervjuer och (deltagande) observationer. 

De projektledare som ansvarade för arbetet i respektive område utgjorde navet i 
arbetet. Rekryteringen av dem, deras personliga egenskaper, kompetens och lokala 
nätverk och vad detta inneburit för projektet diskuteras återkommande i rapporten. 
Edström om de projektledare som rekryterades: 

Projektledarna har i de flesta fall varit projektanställda och några av dem har en annan 
utbildningsbakgrund än den som Stockholmsidrotten traditionellt har eftersökt. Samtliga har 
dock idrottsbakgrund. Fyra kvinnor och sex män har arbetat lokalt i delprojekten, de flesta på 
heltid. Några av dem var redan socialt och kulturellt aktiva i sina områden eller hade 
föreningsengagemang i idrottsverksamhet. [---]  

Representationen i projektet handlar inte bara om kön. I stadsdelar med många invånare med 
bakgrund i ett visst land eller en viss region speglas detta i rekryteringen. På så vis finns goda 
förutsättningar för vidare nätverksrekrytering av deltagare och unga ledare. På samma vis är 
några projektledares mångåriga engagemang i etablerade lokala föreningar en tillgång för att 
koppla ihop det ”nya” med det ”gamla”. […] I rekryteringen har inte formell kompetens vägt 
tyngst, även om den också finns i flera fall. 

Edström skriver att de stadsdelar som arbetet bedrevs i ofta förknippas med problem, 
men att projektledarnas bakgrund, kunskap och (i flera fall) personliga koppling till 
området gör dem öppna för andra perspektiv och borgar för en bättre förståelse de 
lokala förhållandena: 

Det offentliga samtalet om platsen som problem förenar stadsdelarna. Objektivt går det att 
beskriva stadsdelarna som platser där sociala omständigheter kan vara svåra och där många 
hushåll har svag ekonomi. Dessa förhållanden kan enligt Brå utsätta fler unga än genomsnittligt 

 
49 Hela rapporten finns tillgänglig: https://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/nya-dokument/nya-

dokumentbanken/ovrigt/folj-projekt-storstad.pdf 



Idrott för nyanlända 2015–2018 

46 (77) 
 

för risk att delta i brottslighet, men också en större risk för att utsättas för brott. Det går också 
att beskriva stadsdelarna som resursstarka avseende mänskliga krafter och starka (och 
stärkande) sociala nätverk. Platserna präglas också av framträdande sociala förmågor, 
arbetskraft, skattebetalare, kreativitet, konsumtion och företagande. Det som utmärker Projekt 
Storstad är att projektledarna vet att den senare beskrivningen är minst lika relevant som den 
förra. De flesta av projektledarna och personerna i deras lokala nätverk har dessutom hanterat 
andras syn på dem som antingen hopplösa invandrarkillar eller förtryckta flickor genom hela 
livet. Detta ger dem en kompetens som framstår som nödvändig för ledarskap och utveckling i 
de berörda stadsdelarna. [---]  

Projektledarnas anknytning till platsen har varit tidsbesparande. Flertalet har under många år 
varit aktiva på platsen såväl idrottsligt som socialt och kulturellt och visste vilka aktörer som var 
självklara att samarbeta med. Också för rekrytering av deltagare och ledare var nätverken 
nödvändiga. 

De huvudsakliga metoder som projektledarna använde sig av kan sammanfattas som 
nätverkande, aktiviteter och ledarskapsutveckling. Att involvera målgrupperna och 
utgå från deras behov, önskemål och idéer har varit en genomgående metod i projektet, 
skriver Edström, och projektledarna har varit särskilt noga med att lyssna på tjejerna.  

Forskaren delar in de olika slags aktiviteter som anordnats inom projektet i fem 
kategorier:  

”Lättillgängliga mötesplatser” kunde till exempel handla om prova på-idrott och dans 
under informella former, ibland i samverkan med fritidsgårdar. ”Sammanfattningsvis 
kan de tröskelsänkande och delaktighetsskapande arbetssätten sägas bestå av enträget 
uppsökande och lyssnande”, skriver Edström.  

”Spontanidrott och lovaktiviteter” arrangerades ofta i samverkan med föreningar 
och/eller kommunala aktörer, och handlade ofta om att möjliggöra stort deltagande 
och delaktighet genom att erbjuda idrottsliga aktiviteter med låga trösklar.  

”Trygga rum tjejkvällar och killsnack” innebar vanligen olika former av ”tjej- eller 
killkvällar” där målgruppen ofta var i tonåren. Edström: 

Projektledarna i några av stadsdelarna är oroliga för de unga, eftersom de anser att det finns 
mindre marginaler idag jämfört med när de själva var i tonåren. På ”deras” tid kunde den som 
valde fel väg göra många misstag, idag upplever de att ett enda misstag kan kosta en ung 
människas liv. Därför ser de till att hitta tillfällen att prata ordentligt med de unga som de 
möter. Ibland kan det vara enskilda samtal, men det har också ordnats tillfällen där bara killar 
eller tjejer samlas. 

I projektet kom Jordbros variant att heta Tjejkvällar […] Kvällarna kunde handla om mäns våld 
mot kvinnor, hälsa, kroppspositivitet, självkärlek och #metoo. 
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”Träna för livet” handlade om att kombinera träning med samtal i en process med sikte 
på att uppnå uppsatta långsiktiga mål: 

Att kombinera disciplinering av kroppen och livet i grupp är en metod som de flesta 
projektledarna ser som helt naturlig. Det tycks vara en effektiv metod att få unga att på ett 
engagerande och seriöst sätt lära känna sin förmåga, börja äta bättre och vända tillbaka ett dygn 
som för många av olika skäl har hamnat fel. Flera av projektledarna beskriver hur de själva 
kommit dit där de är idag genom den här typen av målsättningsarbete. Unga har också under 
projekttiden fått arbete tack vare projektledare och nyckelpersoners engagemang i deras väl och 
ve. Det har i vissa fall långsiktigt handlat om att stötta fullt kvalificerade personer att inte ge upp 
sitt arbetssökande på en segregerad arbetsmarknad. Ibland har det räckt med att fungera som 
referenter. 

Den femte och sista kategorin kallar Edström för ”evenemang”. Det kan handla om att 
delta vid och utveckla befintliga evenemang och cuper eller att skapa nya. 
”Evenemangen har haft olika syften, som att uppmärksamma flickor och fotboll, att 
blanda människor som inte känner varandra i nya lagkonstellationer och att prova nya 
idrotter under en dag.”, skriver Edström. 

Rekrytering och utbildning av ledare har varit viktiga inslag i projektet. 
Ungdomsgårdar beskrivs som potentiella baser för rekrytering av unga ledare. Att låta 
deltagare delta i planeringen av utbildningen kan också vara ett framgångsrecept. 
Edström beskriver att ledarutbildningsarbetet delvis präglats av anpassning och 
nytänkande. Exempelvis genomförde Stockholmsidrotten grundledarutbildningen 
”Plattformen” i områdena så att deltagarna inte behövde ta sig till Bosön på Lidingö, 
där utbildningen vanligtvis genomförs. Edström: 

Nya former för ledarutbildning har utvecklats, med folkbildande inslag där unga på kort tid får 
information och kunskap om vad idrottsrörelsen är, hur en ledare ska vara och hur man kan 
arbeta med människor med olika neuropsykiatriska diagnoser. Utmärkande för anpassningen 
av utbildningarna är att de är kortare, innehåller många avbrott för rörelse och att bra 
mellanmål eller måltider tillhandahålls, samtidigt som de är målgruppstillvända. 
Uppbyggnaden av större ledarkapacitet har i projektet också varit mycket inkluderande. 
Kunskapsnivån hos deltagarna kan således variera kraftigt. Det kan därför vara bra att vara 
uppmärksam på hur lärandemiljön påverkas av inkluderingsambitionerna. 

Projektledarna har i många delar av sitt arbete arbetat med, och ibland i, lokala 
idrottsföreningar. Detta i syfte att skapa bestående strukturer för de aktiviteter och 
engagemang som uppbådats. Arbetet handlade om att stötta och samverka med 
befintliga föreningar och att hjälpa till att starta nya när så var nödvändigt. Det snäva 
tidsperspektivet (två år) visade sig dock göra det svårt att nå hela vägen med särskilt de 
nystartade föreningarna, inte minst att få styrelserna att fungera på egen hand i de fall 
projektledarna hjälpt till där. Två teman som lyfts genom projektet och där det 
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efterfrågas vägledning och insatser från förbundshåll är arvodering av ledare och 
föreningsadministration. Edström utvecklar: 

Under hela projekttiden har arvodering av ledare varit under diskussion. Arvodering har 
avhandlats dels rent principiellt men också utifrån ett jämlikhetsperspektiv. Den ’traditionella’ 
skolan menar att idrott i förening är en ideell verksamhet och att arvodering därmed inte är en 
självklarhet. ”Jämlikhetsskolan” framhåller däremot att ojämlikhet har lett till att de förmodat 
oengagerade föräldrar, som hade kunnat hjälpa till i föreningar och ställt upp som ledare, inte 
har ekonomiska förutsättningar att arbeta ideellt. Diskussionen uppstår återkommande och 
hindrar de inblandade aktörernas utvecklingsarbete. Utifrån det här projektet står det klart att 
arvoderingsdiskussionen måste tas på allvar och ledas från centralt håll. [---] 

Oavsett om nya former för föreningar prövades i befintliga eller nyskapade föreningar var den 
gemensamma erfarenheten att den administrativa bördan på föreningarna blev ett hinder. Här 
menar såväl projektledare som organisationsledning att det behövs ett utvecklingsarbete i 
specialförbunden också. Nya former för idrottsföreningar går inte att utveckla utan en 
motsvarande förnyelse av förbundens förväntningar på föreningarna. 

Edström diskuterar även projektet i relation till distriktets övriga organisation och 
reguljära verksamhet. Projektledarna utgick inte från Stockholmsidrottens kansli i 
Solna i samma utsträckning som sina kollegor, och samverkade följaktligen med dem i 
varierande utsträckning. Edström skriver att vissa projektledare kände att de inte 
”hörde till” på kontoret på grund av att det var socialt homogent, och att deras 
”världsbild” till viss del avvek från majoritetens. Edström fortsätter: 

Men när de olika världsbilderna diskuterades kände de sig ifrågasatta av kollegorna. 
Projektledarnas erfarenheter av ett exkluderande samhälle framstod i kollegornas ögon som 
alltför osannolika för att vara berättelser från Stockholm idag. En väg att komma förbi de skilda 
uppfattningarna om hur verkligheten ser ut, tänkte de, var att konsulenterna från kontoret fick 
komma ut till de stadsdelar där projektledarna verkade. Samtliga projektledare berättar att det 
var ett mål för dem att ordna möten som rörde stadsdelen på plats, så att konsulenterna skulle 
lära känna området inför projektets avslut. Detta lyckades tyvärr inte alltid. Det berodde ibland 
på hur de var organiserade, berättar de, men ibland också på bristande intresse. 

Sammantaget konstaterar Edström att det inte går att avgöra huruvida det skapats 
hållbara strukturer för livslångt idrottande i förningar under projektets två år, men att 
det hursomhelst ”gjorts stora insatser för människor, framför allt unga, som bor i 
områdena.” Edströms sammanfattning reflekterar att projektet varit utmanande men 
trots det, eller kanske just därför, rikt på viktiga erfarenheter: 

Det är sammanfattningsvis ett storartat arbete som Stockholmsidrotten möjliggjort, som trots 
svårigheter både hittat en väg i den reguljära organisationen och lämnat efter sig nya 
möjligheter för rörelse i stadsdelarna. Det ska inte stickas under stol med att det också fötts 
besvikelse och frustration i projektets spår. Dessa är också erfarenheter som, om de bekräftas, 
gagnar utveckling – ta vara på dem! 
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Edström gör avslutningsvis ett terminologiskt medskick till idrottsrörelsen: 

En sista rekommendation är att reflektera över beteckningen för det nu implementerade 
storstadsarbetet. ”Arbete i idrottssvaga områden” riskerar att ytterligare befästa den 
bristdiskurs som upprepat berörts i denna rapport. Områdena och dess befolkningar kanske kan 
få vara ”idrottsefterfrågande” eller på annat vis tillskrivas aktörskap så att också de som bor i 
områdena kan identifiera sig med Stockholmsidrottens kategorisering? 
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4. Diskussion och slutsatser 
I detta avslutande kapitel summeras och diskuteras de viktigaste lärdomarna och 
slutsatserna om satsningen Idrott för nyanlända och asylsökande 2015–2018. Detta 
utifrån det material som redovisats i denna rapport. Diskussionen är inledningsvis 
retrospektiv för att därefter blicka framåt: Vad säger redovisad uppföljning och 
forskning om satsningen hittills, och vilka är lärdomarna och rekommendationerna för 
det fortsatta arbetet? 

4.1 En omfattande verksamhet utan förlaga 
Det har i denna rapport konstaterats att den verksamhet som genomfördes inom ramen 
för satsningen Idrott för nyanlända och asylsökande under 2015–2018 varit 
omfattande. Huruvida omfattningen är av tillfredsställande storlek eller inte är dock 
svårt att bedöma. Närmast till hands för att sätta omfattningen i relation till något är 
Riksidrottsstyrelsens mål om att nå 200 000 nyanlända aktiva och 6 000 
idrottsföreningar samt att samtliga 290 kommuner engageras. Som diskuterats i 
avsnitt 3.1.1 är måluppfyllelsen svår att bedöma på grund av en diskrepans mellan hur 
målen är formulerade och hur verksamhet har dokumenterats och redovisats. Bäst låter 
sig målet om att nå samtliga kommuner utvärderas, och det konstateras att detta mål 
kan betraktas som nästintill uppfyllt. 

Att nå ut brett geografiskt är i sin tur en ambition som finns formulerad i regeringens 
budgetproposition om satsningen (se avsnitt 2.1). Förutom att insatserna ”behöver 
påbörjas snarast och i hela landet” kan det utläsas av regeringens direktiv att de 
insatser för målgruppen som medlen förväntades bidra till var följande:50 

• Utveckla idrottsrörelsens verksamhet 
• Rekrytera nya aktiva 
• Rekrytera nya ledare 
• Erbjuda aktiviteter 
• Erbjuda grundläggande introduktion till föreningslivet 

Det råder ingen tvekan om att det genom satsningen erbjudits aktiviteter (avsnitt 2.4.4, 
2.5 och 2.6) och grundläggande introduktion till föreningslivet (avsnitt 2.4.2). Många 
insatser har också syftat till att rekrytera aktiva respektive ledare till den ordinarie 
föreningsverksamheten. Invandrarindex/RF (2018) och Wagnsson och kollegor (2019) 
visar också att många nyanlända barn, ungdomar och vuxna är aktiva inom 
föreningsidrotten som utövare eller ledare, även om det är okänt i vilken utsträckning 
satsningen bidragit till detta. Sammantaget kan alltså konstateras att idrottsrörelsen 

 
50 Prop. 2014/15:99, s. 123–124. 
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använt medlen ändamålsenligt (se vidare om utveckling av idrottsrörelsens verksamhet 
nedan), men att det är svårt att bedöma hur effektivt och med vilket resultat. 

Förutom att medlen används ändamålsenligt och effektivt är det viktigt att de fördelas 
och når ut ”rättvist”. Således är det till exempel önskvärt att båda könen tar del av 
insatserna i samma utsträckning. Andelen pojkar/män bland deltagarna i 
föreningarnas projekt var uppskattningsvis cirka 75 procent (avsnitt 2.6). Denna 
könsfördelning kan framstå som skev, men bör ses i ljuset av att pojkar/män varit 
överrepresenterade bland de människor som sökt asyl i Sverige de senaste åren. Till 
exempel var 70 procent av de cirka 163 000 personer som ansökte om asyl år 2015 
pojkar/män. I åldersspannet 13–24 (där också majoriteten av föreningsaktiviteternas 
deltagare finns) var andelen ännu högre; 81 procent.51 Totalt sett verkar dock 
idrottsrörelsen misslyckas något med att rekrytera nyanlända flickor och kvinnor till 
sin verksamhet i samma utsträckning som pojkar och män (Invandrarindex/RF 2018; 
Wagnsson m.fl. 2019). I ljuset av detta kan vissa insatser inom ramen för satsningen 
haft en kompensatorisk funktion när det gäller att nå flickor/kvinnor – i synnerhet 
genom de aktiviteter som distrikten varit med och anordnat. 40 procent av deltagarna i 
distriktsanordnad verksamhet 2018 var flickor/kvinnor (avsnitt 2.4.4). Motsvarande 
siffra för verksamhet inom Storstadssatsningen (avsnitt 2.5) uppskattas till mellan 40 
och 50 procent flickor/kvinnor. Att aktiviteter som distrikten varit med och anordnat 
tycks vända sig till/attrahera delvis andra deltagare syns också i åldersfördelningen 
bland deltagarna. Åldersfördelningen i den distriktsanordnade verksamheten (avsnitt 
2.4.4) var 2018: 40 procent 0–12 år; 38 procent 13–25 år; 22 procent 26+ år. Detta 
jämfört med åldersfördelningen bland deltagarna i verksamhet i IF-projekt 2015–2018 
som uppskattas till: 25 procent 0–12 år; 65 procent 13–25 år; 10 procent 26+ år 
(avsnitt 2.6). 

En annan ”rättviseaspekt” som behandlas i rapporten är fördelningen av IF-bidrag till 
föreningar i olika kommuner. I avsnitt 3.1.2 konstateras att det skett en snedvriden 
fördelning av IF-bidrag mellan kommuner ur ett rent statistiskt perspektiv, där 
företrädelsevis små kommuner som tagit emot många nyanlända blivit förfördelade. 
Medlen har också i större utsträckning hamnat i socioekonomiskt- och 
föreningsidrottsligt välmående kommuner (Bilaga 2, tabell 5 och 6). Denna statistik 
behöver kompletteras med andra parametrar för att ge en rättvisande bild av 
distriktens prioriteringar mellan olika kommuner. Att bevilja idrottsföreningar medel 
för att genomföra projekt är nämligen bara ett av de sätt som distrikten arbetat på 
(avsnitt 2.4). Bakgrunden till detta är bland annat insikten om att det inte överallt finns 
föreningar med vilja och förmåga att genomföra kvalitativa projekt för målgruppen. 
Vidare saknas det i vissa områden lokala idrottsföreningar helt och hållet. Därför var 

 
51 Migrationsverket (2015). Inkomna ansökningar om asyl, 2015. 
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det nödvändigt att prova delvis nya metoder och arbetssätt. Storstadssatsningen är det 
kanske tydligaste uttrycket för denna utveckling av satsningen under programperioden.  

4.2 Introspektivt arbete för en mer inkluderande 
idrottsrörelse 

De insatser som genomförts inom ramen för satsningen kan delas in i två 
huvudkategorier. För det första har det handlat om direkta insatser för målgruppen. 
IF-projekten (avsnitt 2.6) har vanligtvis varit sådana, liksom distriktsanordnad 
verksamhet för målgruppen (avsnitt 2.4.4) och folkbildningsverksamhet som 
målgruppen deltagit i (avsnitt 2.4.2). För det andra har det handlat om indirekta 
insatser, som syftat till att inkludera målgruppen i idrottsrörelsen. Dessa insatser har 
generellt syftat till att utveckla idrottens organisationer på förbunds- och föreningsnivå 
genom i första hand bildnings- och utbildningsinsatser. Ambitionen har varit att 
identifiera och förändra normer och strukturer som antas utgöra trösklar för 
nyanländas inkludering i idrottsrörelsen (”introspektivt arbete”). Detta angreppssätt 
präglas av, och reflekterar, det förändringsarbete som idrottsrörelsen är mitt uppe i och 
som benämns Strategi 2025.52 En annan form av indirekta insatser är det samverkans- 
och påverkansarbete som gjorts gentemot externa aktörer och organisationer på central 
nivå (Riksidrottsförbundet) respektive regional och kommunal nivå (distrikten). 

Det är svårt att bedöma hur framgångsrik satsningen varit avseende det introspektiva 
arbetet. Det är därtill i princip omöjligt att särskilja eventuella effekter av satsningen 
och av Strategi 2025-arbetet. Linderyd (2017) har rubriken ”Från aktivitet till 
inkludering” på sin rapport om distriktens rapportering av satsningen 2015–2017, 
vilken syftar på en gradvis förskjutning av distriktens fokus från att ”aktivera” 
målgruppen till att forma insatser för att åstadkomma långvarigt deltagande och 
inkludering av målgruppen i idrottsrörelsen. Linderyd såg dock inte att distrikt och 
föreningar redan då hade ”genomfört omfattande strukturella förändringar. Däremot 
finns det anledning att tala om en förstärkt medvetenhet”.53 Vidare skriver Linderyd 
(2018) att det ”framträder olika bilder av ambitionsnivåerna, men också att man inom 
idrottsrörelsen talar om värderingar och inkluderingsarbete mer än tidigare”.54 
Distrikten har även själva beskrivit bland annat att intern kompetensutveckling ökat 
kunskapsnivån och förståelsen för faktorer som kan stå i vägen för inkludering av 
människor i idrottsrörelsen, samt att arbetet med satsningen börjat få genomslag i den 
ordinarie verksamheten (avsnitt 3.1.3). 

Stockholms Idrottsförbund är ett av de distrikt som i och med Storstadssatsningen gått 
i bräschen för att prova nya metoder och arbetssätt för att inkludera människor som 

 
52 Se vidare nedan och https://www.strategi2025.se/ 
53 Linderyd, A. (2017), s. 7. 
54 Linderyd, A. (2018), s. 14. 
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idag är underrepresenterade i föreningsidrotten. Edströms (2019) följeforskning ger en 
intressant inblick i detta arbete och dokumenterar lärdomar som sannolikt kan 
appliceras på många av idrottsrörelsens organisationer. Det framgår av rapporten att 
förbundet med satsningen vågat ”gå utanför ramen” genom att prova nya metoder och 
angreppssätt som till viss del utmanat rådande normer och föreställningar inom 
organisationen. Detta ledde till att nya perspektiv tillfördes organisationen och att 
viktiga frågor kom upp på bordet och aktualiserades, vilket kan vara helt avgörande i 
den typ av förändringsarbete idrottsrörelsen är i färd med. Edströms rapport synliggör 
också det ”naturliga” motstånd mot förändring som i någon utsträckning präglar varje 
organisation, vilket innebär att det ofta tar tid och krävs ihärdighet för att åstadkomma 
förändring. 

Molin (2019) noterar i sin studie med representanter för idrottsföreningar som 
genomfört projekt inom ramen för satsningen att en del ger uttryck för ett traditionellt 
förhållningssätt; att målgruppen ska anpassas till föreningens verksamhet, snarare än 
tvärtom. Studien visar även på vikten av att hela föreningen drar åt samma håll för att 
uppnå verklig förändring. 

Sammantaget tycks det alltså stå klart att det rört på sig vad gäller perspektiv, kunskap 
och förhållningssätt till frågor om normer och strukturer inom idrottsrörelsen och vad 
dessa har för betydelse för vilka som tenderar att inkluderas och inte. Det är dock minst 
lika tydligt att det är en bit kvar på resan. När vi övergår till att blicka framåt kan det 
således konstateras att det finns mycket introspektivt arbete kvar att göra för att skapa 
en verkligt inkluderande idrottsrörelse. 

4.3 Lärdomar och rekommendationer för det fortsatta 
arbetet 

Det mest återkommande budskapet från de som kommer till tals genom denna rapport 
handlar just om vikten av att fortsätta arbeta för att höja medvetandegraden och 
kunskapsnivån om normer och strukturer inom idrottsrörelsen, samt att ifrågasätta och 
utmana dessa. Tendenser till självrannsakan kan också skönjas inom idrottsrörelsen. I 
ansatsen till det strategiarbete som RF-stämman beslutade om 2015 ingick att föra en 
självkritisk diskussion om hur idrottsrörelsen behöver utvecklas för att möta pågående 
samhällsförändringar,55 och nu gällande strategiska plan (Strategi 2025) för 
idrottsrörelsen anger att ”svensk idrott behöver göra en resa mot inkludering av 
grupper som i dagens samhälle inte ses som norm”.56 Även i distriktens redogörelser 
finns exempel på självrannsakan (avsnitt 3.1.3). Ett mer konkret exempel på ett 
självkritiskt förhållningssätt är det ökade fokuset på idrottens ”vita fläckar”, det vill 

 
55 Riksidrottsförbundet (2013). RS förslag: Strategiarbete om svensk idrotts framtida förutsättningar. 
56 Riksidrottsförbundet (2017). RS förslag: Strategisk plan 2018–2021. 
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säga insikten om att föreningsidrotten faktiskt är svagt, eller inte alls, etablerad i en del 
geografiska områden i Sverige. 

I den utsträckning det introspektiva arbetet gett resultat på förbundsnivå är det viktigt 
att poängtera att det nästan uteslutande är just förbundsrepresentanter som kommit 
till tals i denna rapport. Huruvida det skett någon motsvarande utveckling på 
föreningsnivå saknas det underlag för att säga något om.57 Distrikten har arbetat för att 
utveckla föreningar i dessa frågor genom bildnings- och utbildningsinsatser och 
Riksidrottsförbundet/SISU Idrottsutbildarna har tagit fram utbildningswebben 
”Inkluderande idrott”58 riktad till föreningar (och förbund; se avsnitt 2.4.2), men 
sannolikt har de flesta föreningar ännu inte nåtts av insatserna. Eftersom det är i 
föreningarnas regi som den faktiska idrottsverksamheten sker framstår det 
sammantaget som uppenbart att det är mot föreningarna som insatser måste riktas 
även i fortsättningen – och i utökad omfattning. Vilken inriktning insatserna bör ha 
råder det som diskuterats ovan konsensus om; identifiera och förändra normer och 
strukturer som skapar olika förutsättningar för olika människor att inkluderas inom 
idrotten och/eller föreningen. 

Att fokus bör ligga på föreningsnivån är dock inte samma sak som att säga att det 
introspektiva arbetet på förbundsnivå kan prioriteras ned. Som konstaterats ovan 
återstår en betydande del av den resa som behöver göras, och det framstår som 
principiellt viktigt att det även fortsättningsvis är förbunden som går i första ledet. För 
att kunna stödja och leda föreningarna rätt behöver förbundens kunskap fortsätta att 
utvecklas. För att nå framgång i förbundens arbete, och för att öka trovärdigheten i det, 
förefaller det också vara nödvändigt att arbeta för att komma tillrätta med 
underrepresentationen av personer med utländsk bakgrund i förbundens styrelser.59 

Det kan vara värt att påminna om att idrottsrörelsen beträdde till stor del otrampad 
mark när satsningen drog igång 2015. Därtill rådde en akut flyktingsituation och 
regeringens instruktioner var att ”insatserna behöver påbörjas snarast och i hela 
landet”.60 Delvis som en följd av detta kom styrningen i satsningen 
(Riksidrottsförbundets styrning av distrikten och distriktens styrning av 
idrottsföreningar som genomförde projekt) generellt att bli mjuk och tillitsbaserad.61 
Dels saknades kunskap som grund för att styra åt ett visst håll, dels fanns alltså inte tid 
för förberedelse och planering. När arbetet med satsningen mellan 2015 och 2018 nu 
kan summeras, och planering för fortsättning ta vid, är läget ett helt annat. Arbetet har 

 
57 Undantaget är Molin (2019) som fångar synpunkter och förhållningssätt hos representanter för föreningar som 

genomfört RF-finansierade projekt inom ramen för satsningen. Antal föreningar som var representerade var dock 
litet, och dessa föreningar skiljer sig dessutom gentemot de flesta andra föreningar just i och med att de genomfört ett 
projekt. 

58 Se https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/sisu/generell/organisation/inkluderande-idrott/ 
59 Se Fundberg, J. (2007) i Fundberg, J. (2017). ”Idrottsrörelsen och samhällsnyttan – fokus på etnisk mångfald och 

integration”, s. 121 f. 
60 Prop. 2014/15:99, s. 124. 
61 Se även Arnoldsson, Lindell, Mattson & Svender (2019). ”Nyanländas etablering i idrottsrörelsen”, s. 184 f. 
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genererat ny kompetens, kunskap och erfarenhet. Metoder och arbetssätt har kunnat 
testas och utvärderas i praktiken. Nätverk och relationer till relevanta externa aktörer 
har upparbetats. Därtill har idrottsrörelsen genom Strategi 2025 fått en strategi på 
plats som på en övergripande nivå pekar ut riktningen för den gemensamma 
utvecklingen framåt. Sammantaget innebär detta att det nu finns en adekvat grund att 
basera en mer omfattande styrning på. Denna styrning bör ange den inriktning som 
kan antas ge det bästa resultatet i förhållande till de mål som formuleras för 
satsningen. 

I de olika material och rapporter som redovisats i denna rapport dras en mängd olika 
slutsatser med bäring på styrningen av det fortsatta arbetet med satsningen. Ett 
återkommande tema är svårigheten att nå nyanlända flickor och kvinnor i samma 
utsträckning som pojkar och män. Det finns emellertid inget entydigt svar på hur 
denna utmaning bäst tas om hand. Även nyanlända vuxna i allmänhet, och föräldrar i 
synnerhet, lyfts från flera håll som en målgrupp som bör prioriteras framöver. Arbete i 
både föreningsidrottsligt och socioekonomiskt utmanade områden påbörjades på flera 
håll under programperioden 2015–2018, och det finns inget i underlaget till denna 
rapport som talar för att detta arbete inte bör prioriteras även fortsättningsvis. Tvärtom 
tycks idrottsrörelsen alltjämt vara i färd med att få upp ögonen för hur stora 
skillnaderna kan vara mellan olika geografiska områden vad gäller föreningsidrottsligt 
(och även andra former av) innan- respektive utanförskap (Edström, 2019). Edströms 
(2019) följeforskning dokumenterar många värdefulla insikter om denna typ av arbete, 
som i flera avseenden och med nödvändighet utmanar idrottsrörelsens traditionella 
arbetssätt och perspektiv. Det normkritiska och problematiserande angreppssätt som 
projektledarna i Storstadssatsningen i Stockholm tillförde projektet är ett viktigt 
bidrag till det fortsatta arbetet. Överlag behöver idrottsrörelsen se upp med att befästa 
stereotypa uppfattningar om såväl målgruppen/grupper av människor som 
framställning av bostadsområden och kulturer. 

Wagnsson och kollegor (2019) visar att de nyanlända barn och ungdomar som 
idrottade sällan blivit rekryterade av föreningen, utan att de oftast själva sökt upp och 
tagit kontakt med föreningen. Med tanke på att det var många i målgruppen som inte 
idrottade men som uppgav att de skulle vilja idrotta i förening efterlyser forskarna mer 
uppsökande verksamhet och bättre information till målgruppen om hur man går med i 
en idrottsförening. Invandrarindex/RF (2018) visar i linje med detta att många, i 
synnerhet kvinnorna, avstått fritidsaktiviteter på grund av att de inte känner till vad 
som finns att göra på fritiden där de bor. 

Wagnsson och kollegor (2019) finner också att ”de nyanlända barn och ungdomar som i 
studien uppgav att de inte idrottar, prioriterar skolan i högre utsträckning, upplever sig 
vara allmänt sämre i idrott, har föräldrar som inte är likna angelägna att deras barn 
idrottar, och har bristande kunskaper om hur de ska göra för att börja i en förening, 
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jämfört med de som idrottar i en förening” (s. 5).62 Dessa faktorer liknar de faktorer 
som även visats påverka andra svenska barn och ungdomars benägenhet att idrotta.63 
En rimlig slutsats är därför att idrottsrörelsen står inför i många avseenden samma 
utmaning när det gäller att nå de barn och ungdomar som idag står utanför – oavsett 
om de är nyanlända eller inte. Detta är positivt i det avseendet att arbetet med 
respektive målgrupp därför i mångt och mycket kan sammanfogas till ett och samma. 
Ett annat exempel på detta är det ”åldersstrukturella” problemet, som handlar om att 
det inom många idrotter är svårt för äldre nybörjare att hitta tränings- och 
tävlingsgrupper på lagom nivå. Även detta är ett tema som återkommer på flera ställen 
i underlaget till denna rapport,64 samtidigt som det är något som sedan tidigare 
identifierats som en generell utmaning för svensk idrottsrörelse. Ett tredje exempel är 
kostnader förknippade med att idrotta, som tycks utgöra en vanligt förekommande 
tröskel för deltagande för nyanlända65 liksom för andra svenskar.66 

Slutligen visar såväl Wagnsson och kollegor (2019) som Invandrarindex/RF (2018) att 
en majoritet av de nyanlända som inte idrottar skulle vilja det. Många säger sig också 
vara intresserade av att bli ledare, tränare eller styrelseledamot inom idrotten 
(Invandrarindex/RF 2018). Den rimliga slutsatsen av detta är för det första att arbetet 
med att inkludera målgruppen i idrottsrörelsen är långt ifrån färdigt och att det finns 
mycket kvar att göra, och för det andra att det uppenbarligen finns goda möjligheter för 
idrottsrörelsen att engagera många nya människor i verksamheten.  

 
62 Notera dock att man däremot inte fann något signifikant samband mellan respondenternas idrottande och deras 

avstånd till idrottsanläggning, språkkunskaper respektive om de måste hjälpa till mycket hemma. 
63 Se Wagnsson m.fl. (2019) hänvisning till forskning inom dessa områden, s. 24 f. 
64 Se till exempel Molin (2019) och Wagnsson m.fl. (2019). 
65 Se till exempel Invandrarindex/RF (2018). 
66 Se till exempel Centrum för idrottsforskning (2019). 
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Bilaga 1. Invandrarindex 
Invandrarindex är ett företag som årligen genomför webbaserade enkätundersökningar 
med nyanlända som besvarar enkäter i samband med SFI (vuxna) eller 
gymnasieprogrammet Språkintroduktion (ungdomar).67 Riksidrottsförbundet har 
medverkat i undersökningarna och formulerat ett antal idrottsrelaterade frågor som 
ingått i enkäten under 2016–2018. Avsikten har varit att fånga nyanländas erfarenheter 
av idrott och av att idrotta. Riksidrottsförbundet har hittills tagit del av, bearbetat och 
analyserat svaren från 2016 och 2017.68 Här redovisas resultaten. 

Urval 
Det har varit upp till enskilda kommuner att välja att genomföra Invandrarindex 
enkätundersökning. Vid genomförandet av undersökningen har alla närvarande elever 
(SFI respektive Språkintroduktion) i den aktuella klassen erbjudits att delta. ”Nästan 
samtliga som finns på lektionen väljer att svara på frågorna”,69 enligt Invandrarindex. 
Enkäten är en webbenkät och respondenten kan välja att svara på fem olika språk.70 

Det är viktigt att påpeka att urvalet inte gjorts slumpmässigt och att det är oklart i 
vilken utsträckning det representerar totalpopulationen. Totalt omfattas 3 430 
respondenter,71 varav 927 ungdomar och 2 503 vuxna.72 Respondenterna består av fler 
män än kvinnor, särskilt bland ungdomarna (tabell 1 och 2).  

Tabell 1. Antal respondenter, ungdomsenkäten, 2017 

Totalt Kvinnor Män -15 år 16–17 år 18–19 år 20+ år 
927 234 693 14 469 422 22 

 
Tabell 2. Antal respondenter, vuxenenkäten, totalt 2016 och 2017 

Totalt Kvinnor Män 18–25 år 26–35 år 36–45 år 46+ år Okänd ålder 
2 503 1 162 1 341 552 935 532 284 200 

 
Respondenterna var av naturliga skäl till stor del hemmahörande i de kommuner där 
undersökningen genomfördes. Respondenterna fick uppge vilken kommun de bodde i. 
De 3 430 respondenterna bodde i 92 olika kommuner. Samtliga RF-distrikt var 
representerade, men antal respondenter per distrikt varierade kraftigt. Tabell 3 visar de 

 
67 Se vidare http://www.invandrarindex.se/ 
68 2016 omfattade endast vuxna respondenter. Svaren från vuxenenkäten från 2016 och 2017 har slagits ihop och 

redovisas här gemensamt. 
69 Invandrarindex (2016). Rapport – teknisk beskrivning (underlag via personlig kontakt). 
70 Förutom på svenska finns enkäten på arabiska, engelska, farsi (dari, persiska), somaliska och tigrinja. 
71 Det var fler som besvarade Invandrarindex enkät de aktuella åren, men dessa svarade inte på en version av enkäten 

som innehöll Riksidrottsförbundets frågor. 
72 Av de vuxna respondenterna deltog 1 195 i 2016 års undersökning och 1 308 i 2017 års undersökning. 
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distrikt som hade störst respektive minst antal respondenter och tabell 4 de tio mest 
representerade kommunerna. 

Tabell 3. De fem RF-distrikt med störst respektive minst antal respondenter 

Störst antal respondenter Minst antal respondenter 

Distrikt Antal 
respondenter Distrikt Antal 

respondenter 
Småland 669 Södermanland 18 
Västra Götaland 591 Halland 32 
Örebro 400 Uppland 33 
Västernorrland 330 Östergötland 33 
Skåne 244 Gotland 42 

Tabell 4. De tio kommuner med störst antal respondenter 

Kommun Antal 
respondenter 

Göteborg 467 
Gislaved 387 
Örebro 294 
Härnösand 139 
Ljungby 112 
Sandviken 103 
Köping 97 
Lysekil 94 
Lessebo 89 
Hällefors 87 

 
Ungefär hälften av alla respondenter uppgav att de hade kommit till Sverige för två år 
sedan, det vill säga 2014 eller 2015 beroende på vilket år de besvarade enkäten (figur 1). 
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Figur 1. Antal respondenter fördelat på antal år sedan respondenten kom till Sverige, ungdomar 
och vuxna totalt.* 
*Noll år innebär att respondenten kom till Sverige samma år som enkäten besvarades. 

Ungdomarna tillfrågades vilket land de bodde i före resan/flykten till Sverige. De vuxna 
fick svara på vilket land de växte upp i. Syrien är det vanligast förekommande landet 
(tabell 5). 

Tabell 5. Respondenternas tidigare hemland respektive uppväxtland (andel %) 

Land Ungdomar* Vuxna** Totalt 
Syrien 16 50 41 
Annat land 19 22 21 
Eritrea 3 14 11 
Afghanistan 21 2 7 
Iran 17 3 7 
Somalia 9 3 5 
Irak 4 3 4 
Turkiet 7 1 2 
Thailand 2 1 1 
Baltikum/Ryssland 0 1 1 
Pakistan 2 0 1 

*Frågan löd: ”I vilket land bodde du före resan/flykten till Sverige?” 
**Frågan löd: ”Vilket land växte du upp i?” 

Av ungdomarna uppgav knappt hälften att de kommit till Sverige utan familj eller släkt. 
40 procent uppgav att de kommit tillsammans med minst en av sina föräldrar (tabell 
6). 
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Tabell 6. Fördelning av svar på fråga om respondeten kom till Sverige i sällskap av familj/släkt 
(andel %)* 

Jag kom till Sverige … Andel respondenter 
Ensam utan pappa, mamma, bror/syster eller släkt 46 
Tillsammans med pappa och/eller mamma 40 
Tillsammans med min bror/syster utan föräldrar eller släkt 7 
Tillsammans med andra släktingar 4 
Förstår inte frågan 3 

Totalt 100 
*Frågan avser endast ungdomsenkäten. 

En majoritet av de vuxna uppgav att de kommit till Sverige som flyktingar och cirka en 
tredjedel att de flyttade till Sverige för att bo tillsammans med någon (tabell 7). 

Tabell 7. Fördelning av svar på fråga om under vilka omständigheter respondenten kom till 
Sverige (andel %)* 

Jag kom till Sverige … Andel respondenter 
Som flykting 62 
För att bo med min partner/barn/andra släktingar (anknytning) 31 
Med arbets- eller studerandetillstånd för att arbeta eller studera 5 
Förstår inte frågan 2 

Totalt 100 
*Frågan avser endast vuxenenkäten. Internt bortfall: 31 %. 

Resultat 
Respondenterna tillfrågades om de idrottat i Sverige, om de varit aktiva inom idrott 
som till exempel ledare samt om de är medlemmar i någon idrottsförening. 77 procent 
av ungdomarna och 60 procent av de vuxna uppgav att de idrottat minst en gång sedan 
de kom till Sverige. Fördelningen mellan svarsalternativen uppdelat på ungdomar och 
vuxna respektive kvinnor och män framgår av tabell 8. Bland såväl ungdomarna som 
vuxna var det en större andel män än kvinnor som uppgav att de idrottat. Kvinnorna 
uppgav också i större utsträckning att de är ointresserade av att idrotta. Det är dock 
viktigt att observera att frågan inte specificerar något särskilt slags idrottande, utan 
idrott i allmänhet. Här framgår alltså inte i vilken utsträckning respondenterna idrottat 
inom ramen för föreningsidrotten. 
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Tabell 8. Fördelning av svar på frågan: ”Har du idrottat här i Sverige?” (andel %) 

Svarsalternativ 
Ungdomar Vuxna 

Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män 
Ja, jag har provat idrotta, men 
endast en eller ett fåtal gånger 

21 26 19 30 24 34 

Ja, jag har idrottat flera gånger 56 42 61 30 23 36 
Nej, men jag är intresserad av 
att idrotta 

19 20 18 31 38 24 

Nej, och jag är inte intresserad 
av att idrotta 

5 12 2 10 15 6 

Totalt 100 100 100 100 100 100 
Avrundade siffror, varför delsummorna inte nödvändigtvis summerar till 100. 

1 215 vuxna uppgav att de bodde tillsammans med barn. På frågan om barnet/något av 
barnen idrottat i Sverige svarade 64 procent ”ja” och 35 procent ”nej”.73 Till de 429 som 
svarade ”nej” ställdes frågan om barnet/något av barnen är intresserade av att idrotta. 
55 procent av dessa svarade ”ja”, 13 procent ”nej” och 31 procent ”vet inte”.74 

En enkätfråga löd: ”Har du varit aktiv inom idrotten som ledare, tränare, 
styrelseledamot eller liknande sedan du kom till Sverige?” 26 procent av ungdomarna 
och 17 procent av de vuxna hade varit det. Fördelningen mellan svarsalternativen 
framgår av tabell 9 och visar på ett liknande mönster som det i tabell 8, nämligen att 
män i högre utsträckning än kvinnor varit aktiva och att kvinnor i högre utsträckning 
inte är intresserade. För såväl ungdomarna som de vuxna och för båda könen gäller 
dock att de som var intresserade av att bli aktiva inom idrotten som ledare, tränare, 
styrelseledamot eller liknande var fler än de som hade varit det. Notera att frågan är 
ställd så att det inte går att utesluta att de som svarat att de varit aktiva har varit det 
inom icke RF-ansluten föreningsverksamhet. 

  

 
73 1 procent utgör internt bortfall. 
74 2 procent utgör internt bortfall. 
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Tabell 9. Fördelning av svar på frågan: ”Har du varit aktiv inom idrotten som ledare, tränare, 
styrelseledamot eller liknande sedan du kom till Sverige?” (andel %) 

Svarsalternativ 
Ungdomar* Vuxna** 

Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män 
Ja, vid ett fåtal tillfällen 19 14 21 11 7 15 
Ja, jag är regelbundet aktiv 
ledare, tränare eller 
styrelseledamot inom idrott 

7 6 7 6 5 6 

Nej, men jag är intresserad av 
att vara det 

41 33 44 38 34 42 

Nej, och jag är inte intresserad 
av att vara det 

32 46 28 45 55 36 

Totalt 100 100 100 100 100 100 
Avrundade siffror, varför delsummorna inte nödvändigtvis summerar till 100. 
*Internt bortfall: Kvinnor 1 %; män 1 %; totalt 1 %. 
**Internt bortfall: Kvinnor 15 %; män 17 %; totalt 16 %. 

Respondenterna tillfrågades om de var medlemmar i olika typer av föreningar, där 
”idrottsförening” var en av kategorierna. Av tabell 10 framgår att 31 procent av 
ungdomarna och 15 procent av de vuxna uppgav att de var medlemmar i en 
idrottsförening. Större andel män än kvinnor uppgav att de var medlemmar i en 
idrottsförening, i synnerhet bland ungdomarna. 

Tabell 10. Fördelning av svar på frågan ”Är du medlem i någon av följande föreningar (…) 
Idrottsförening?” (andel %) 

Svarsalternativ 
Ungdomar* Vuxna** 

Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män 
Ja 31 14 37 15 11 18 
Nej, men jag skulle vilja bli medlem 20 19 21 18 14 21 
Nej 39 58 33 61 68 55 
Vet inte 9 9 10 6 7 5 

Totalt 100 100 100 100 100 100 
Avrundade siffror, varför delsummorna inte nödvändigtvis summerar till 100. 
*Internt bortfall: Kvinnor 14 %; män 16 %; totalt 15 %. 
**Internt bortfall: Kvinnor 17 %; män 13 %; totalt 15 %. 

Respondenterna tillfrågades även om de idrottat innan de kom till Sverige, vilket 66 
procent av ungdomarna och 85 procent av de vuxna75 uppgav att de hade. Bland 
ungdomarna var det fler män än kvinnor som hade idrottat innan de kom till Sverige: 
70 procent jämfört med 55 procent av kvinnorna. Detsamma gäller de vuxna: 90 

 
75 För de vuxna var frågan indelad i två frågor; om de idrottat innan de kom till Sverige som barn respektive som vuxna. 

73 % uppgav att de idrottat som barn och 69 % som vuxna. 85 % uppgav att de idrottat som barn och/eller som vuxna. 
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procent av männen hade idrottat innan de kom till Sverige jämfört med 79 procent av 
kvinnorna.76 

Tabell 11 visar hur respondenterna svarat på frågan om de idrottat i Sverige uppdelat på 
hur de svarat på frågan om de idrottat innan de kom till Sverige. Resultatet visar att de 
med tidigare idrottserfarenhet, de som idrottat innan de kom till Sverige, i större 
utsträckning idrottat även i Sverige jämfört med de som inte idrottat innan de kom till 
Sverige. Skillnaden är större bland de vuxna än bland ungdomarna.77 

Tabell 11. Fördelning av svar på frågan: ”Har du idrottat här i Sverige?” fördelat på om 
respondenterna idrottat innan de kom till Sverige eller inte (andel %) 

Svarsalternativ 
”Har du idrottat innan du kom till Sverige?” 

Ungdomar Vuxna* 
Ja Nej Ja Nej 

Ja, jag har provat idrotta, men 
endast en eller ett fåtal gånger 

21 21 31 19 

Ja, jag har idrottat flera gånger 62 45 33 14 
Nej, men jag är intresserad av 
att idrotta 

16 24 30 35 

Nej, och jag är inte intresserad 
av att idrotta 

2 11 6 32 

Totalt 100 100 100 100 
Avrundade siffror, varför delsummorna inte nödvändigtvis summerar till 100. 
*För de vuxna var frågan indelad i två frågor; om de idrottat innan de kom till Sverige som barn respektive som vuxna. 
Här har alla som uppgav att de idrottat som barn och/eller vuxen kodats som ”ja”. 

En jämförelse mellan hur vuxna som bor tillsammans med barn svarat på frågan om 
barnet/något av barnen idrottat i Sverige beroende på om de själva hade idrottat innan 
de kom till Sverige (som barn) visar att det var vanligare att barn till respondenter som 
själva hade idrottat som barn hade idrottat i Sverige. Av 898 respondenter som själva 
hade idrottat som barn svarade 67 procent att barnet/något av barnen hade idrottat i 
Sverige. Motsvarande siffra för de 307 respondenter som inte hade idrottat som barn 
var 57 procent. 

Av tabell 12 framgår hur ungdomarna svarat på frågan: ”Har du idrottat i Sverige?” 
fördelat på om de kom till Sverige ensamma eller tillsammans med familj och/eller 
släkt. Det är inga stora skillnader mellan grupperna, även om det kan noteras att de 
som kom ensamma i lite större utsträckning har idrottat flera gånger i Sverige, och att 
fler av de som kom med familj/släkt svarat att de är ointresserade av att idrotta (tabell 
12). 

 
76 79 % av männen och 67 % av kvinnorna hade idrottat som barn. 80 % av männen och 57 % av kvinnorna hade idrottat 

som vuxna. 
77 Notera att jämförelserna mellan grupperna inte är statistiskt prövade och därför bör tolkas med viss försiktighet. Detta 

gäller all den analys som redovisas här. 
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Tabell 12. Fördelning av svar på frågan: ”Har du idrottat här i Sverige?” fördelat på om 
respondenterna kom till Sverige ensamma eller tillsammans med familj/släkt, ungdomsenkäten 
(andel %) 

Svarsalternativ 
Respondenten kom till Sverige …* 

Ensam utan familj 
eller släkt** 

Tillsammans med någon i 
familjen och/eller släkten*** 

Ja, jag har provat idrotta, men 
endast en eller ett fåtal gånger 

17 24 

Ja, jag har idrottat flera gånger 61 53 
Nej, men jag är intresserad av 
att idrotta 

21 16 

Nej, och jag är inte intresserad 
av att idrotta 

2 7 

Totalt 100 100 
Avrundade siffror, varför delsummorna inte nödvändigtvis summerar till 100. 
*De 24 som svarade ”förstår inte frågan” har exkluderats, i övrigt inget internt bortfall. 
**Svarsalternativet lyder ”ensam utan pappa, mamma, bror/syster eller släkt”. n=428. 
***Följande tre svarsalternativ har här slagits ihop: ”tillsammans med pappa och/eller mamma”, ”tillsammans med min 
bror/syster utan föräldrar eller släkt” och ”tillsammans med andra släktingar”. n=475. 

Av tabell 13 framgår hur de vuxna svarat på frågan: ”Har du idrottat i Sverige?” 
beroende på om de kom till Sverige som flyktingar, för att bo med anhörig eller med 
arbets- eller studerandetillstånd. I störst utsträckning har den sist nämnda kategorin 
idrottat i Sverige. ”Flykting-kategorin” är de som idrottat i minst utsträckning, men 
som har störst andel som inte idrottat men är intresserad av det. Detta resultat ska 
dock tolkas med viss försiktighet. Av de som svarat att de kom som flyktingar var 
nämligen 33 procent kvinnor och 67 procent män, medan de som kom för att bo med 
anhörig var 74 procent kvinnor och 26 procent män.78 Om underlaget för tabell 13 delas 
på kön så minskar skillnaderna mellan ”flykting-kategorin” och ”anhöriginvandrar-
kategorin”. För kvinnorna är det till och med så att en större andel av 
”anhöriginvandrar-kategorin” idrottat flera gånger jämfört med ”flykting-kategorin”.79 

  

 
78 Av de 84 som uppgav att de kom med arbets- eller studerandetillstånd för att arbeta eller studera var 44 % kvinnor 

och 56 % män, men eftersom de var så få (n=84) exkluderas denna kategori från den fortsatta analysen. 
79 25 % jämfört med 19 %. 
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Tabell 13. Fördelning av svar på frågan: ”Har du idrottat här i Sverige?” fördelat på under vilka 
omständigheter respondenterna kom till Sverige, vuxenenkäten (andel %) 

Svarsalternativ 

Respondenten kom till Sverige …* 

Som 
flykting** 

För att bo med sin 
partner/barn/andra 

släktingar 
(anknytning)*** 

Med arbets- eller 
studerandetillstånd 
för att arbeta eller 

studera**** 
Ja, jag har provat idrotta, men 
endast en eller ett fåtal gånger 

33 21 20 

Ja, jag har idrottat flera gånger 31 27 46 
Nej, men jag är intresserad av 
att idrotta 

28 37 23 

Nej, och jag är inte intresserad 
av att idrotta 

8 15 11 

Totalt 100 100 100 
*De 38 som svarade ”förstår inte frågan” och de 770 som inte svarade på frågan har exkluderats. 
**n=1 079. 
***n=532. 
****n=84. 

Ungdomarna fick även svara på vad de saknade i sin hemkommun. Ett av de 
fördefinierade svarsalternativen var ”saker att göra på fritiden”. 33 procent av 
ungdomarna svarade ”ja” på detta och 67 procent svarade ”nej”.80 De vuxna svarade på 
samma fråga genom att kryssa för (fördefinierade) saker de saknade i sin hemkommun. 
22 procent markerade ”saker att göra på fritiden” som något de saknade.81 

I både ungdoms- och vuxenenkäten fanns en fråga som löd: ”Har du någon gång avstått 
från att besöka/delta i någon fritidsaktivitet i Sverige på grund av dessa anledningar?” 
Därefter fick respondenten ta ställning till fem påståenden genom att svara ”ja” eller 
”nej”. I tabell 14 redovisas andel som svarat ”ja” på respektive påstående fördelat på 
ungdomar/vuxna respektive kvinnor/män. Den vanligaste anledningen att avstå från 
en fritidsaktivitet för kvinnor var att de inte känner till vad som finns att göra på 
fritiden där de bor. Den vanligaste anledningen för män var att det var för dyrt att 
delta. Notera att frågan gäller fritidsaktiviteter i allmänhet och inte enbart 
idrottsaktiviteter inom föreningsidrotten. 

  

 
80 Internt bortfall: 2 %. 
81 I vuxenenkäten var det ingen ja/nej-fråga. Den som inte kryssade för ett alternativ tog alltså inte ställning på samma 

sätt som ungdomarna kunde göra genom att svara ”nej”. Detta medför också att det inte går att avgöra eventuellt 
internt bortfall, eftersom det är oklart om de som inte fyllt i något av alternativen hoppat över frågan eller ansett att de 
inte saknade något. 
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Tabell 14. Andel som svarat “ja” på fem påståenden (andel %) 

”Har du någon gång avstått från att besöka/delta i 
någon fritidsaktivitet i Sverige på grund av dessa 
anledningar?” 

Ungdomar Vuxna 
Kvinnor Män Kvinnor Män 

Avstått besök på grund av rädsla att bli dåligt 
bemött/behandlad 

24 27 16 14 

Avstått besök på grund av att det är för dyrt att delta 36 47 44 46 
Avstått besök på grund av att det är för svårt att ta sig 
till och från aktiviteten 

37 41 36 35 

Avstått besök på grund av att det är svårt att förstå vad 
personal eller deltagare säger eller för mig att göra mig 
förstådd för att vi inte pratar samma språk 

35 30 40 35 

Avstått besök på grund av att jag inte känner till vad 
som finns att göra på fritiden där jag bor 

47 39 47 42 

 
De vuxna som besvarade enkäten 2016 fick möjlighet att utveckla några av sina svar i 
fritext, beroende på deras svar på andra frågor. För det första ombads de kortfattat 
beskriva vad som skulle kunna få dem att börja alternativt fortsätta idrotta. Detta gällde 
de 676 respondenter som svarat ”Ja, jag har provat idrotta, men endast en eller ett fåtal 
gånger” eller ”Nej, men jag är intresserad av att idrotta” på frågan om de idrottat i 
Sverige. De vanligaste svaren handlar om att respondenten inte har tid och/eller råd. 
Här följer exempel på respondenternas svar:82 

- ”Vädret.” 
- ”Tid och pengar.” 
- ”Om det finns svenska människor.” 
- ”Jag skulle behöva mer pengar för att gå till gymmet. Vi skulle behöva mer 

information om olika aktiviteter för nybörjare.” 
- ”När det finns särskilda platser för kvinnor.” 
- ”Jag önskar att bli idrottsledare.” 
- ”Att ha en sal eller en tid bara för kvinnor.” 

För det andra ombads de kortfattat beskriva vad som skulle kunna få barnet eller 
barnen att börja alternativt fortsätta idrotta. Detta gällde de 87 respondenter som 
uppgav att de bor tillsammans med barn och att barnet eller något av barnen inte 
idrottat i Sverige men är intresserade av att idrotta. Här följer exempel på 
respondenternas svar:83 

- ”Att få alla barnen att umgås och leka med varandra.” 
- ”Bollsinne och talang.” 
- ”Billiga priser för aktiviteter.” 

 
82 Citaten har vid behov korrigerats med avseende på stavfel. Ett citat har översatts från engelska. 
83 Citaten har vid behov korrigerats med avseende på stavfel. Ett citat har översatts från engelska. 
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- ”De gillar att simma men det finns inte i mitt område.” 
- ”Min dotter är sjuk och hon behöver speciell sport.” 
- ”Få tid att köra barnen till idrotten.” 

Diskussion 
Resultaten som redovisats bygger på enkätsvar från relativt många nyanlända: 927 
ungdomar och 2 503 vuxna. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att det är okänt 
hur väl urvalet – elever på gymnasieskolans Språkintroduktion respektive SFI –
representerar totaltpopulationen. Dessutom finns det nyanlända som av olika skäl 
aldrig gått Språkintroduktion eller SFI, och dessa har alltså inte blivit föremål för 
undersökningen. Vad gäller asylsökande har de rätt att gå gymnasiet (förutsatt att de 
inte fyllt 18 år när utbildningen startar)84 men inte SFI. Vuxna med migrationsstatusen 
”asylsökande” omfattas alltså inte av undersökningen. 

Ett av de tydligaste resultaten från undersökningen är att idrott tycks nå män i större 
utsträckning än kvinnor. Detta gäller dels om respondenterna idrottat i allmänhet 
sedan de kom till Sverige, dels om de varit aktiva inom idrotten som ledare, tränare, 
styrelseledamot eller liknande och dels om de blivit medlemmar i en idrottsförening. 
Det gäller vidare för såväl ungdomarna som de vuxna. Störst är skillnaden mellan 
könen bland de vuxna, förutom när det gäller medlemskap i idrottsförening – bland 
ungdomarna var det 37 procent av männen som uppgav att de var medlemmar, men 
bara 14 procent av kvinnorna uppgav detta (tabell 8–10).  

En förklaring till att färre kvinnor än män idrottat i Sverige kan vara att de i mindre 
utsträckning hade hållit på med idrott innan de kom till Sverige, vilket skulle innebära 
att de jämfört med männen generellt har ett mindre ”idrottskapital” och/eller preferens 
för idrott, och därför inte sökt sig till idrotten i samma utsträckning. Sambandet mellan 
idrottande innan respondenten kom till Sverige och idrottande i Sverige är tydligt 
särskilt för de vuxna (tabell 11). Betydligt större andel kvinnor än män svarar också 
uttryckligen att de helt enkelt inte är intresserade av att delta i idrottsverksamhet 
(tabell 8 och 9). Samtidigt är det många, såväl kvinnor som män, som inte idrottat i 
Sverige, inte varit aktiva inom idrotten som ledare, tränare, styrelseledamot eller 
liknande, respektive inte blivit medlemmar i en idrottsförening, som säger sig vara 
intresserade av det (tabell 8–10). Att 41 procent av ungdomarna och 38 procent av de 
vuxna (och nästan lika stor andel kvinnor som män) skulle vilja bli aktiva inom idrotten 
som ledare, tränare, styrelseledamot eller liknande (tabell 9) visar att det finns stor 
potential för landets idrottsföreningar att rekrytera nya medlemmar. 

 
84 På frågan om respondenten fått uppehållstillstånd i Sverige svarade de 927 ungdomarna enligt följande: 29 % ”Nej”; 

50 % ”Ja, permanent uppehållstillstånd (medborgarskap)”; 13 % ”Ja, tillfälligt uppehållstillstånd”; 8 % ”Vet ej”. 
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Det tycks vara något svårare för vuxna som kommit som ”anhöriginvandrare” att hitta 
till idrotten, jämfört med de som kommit som flyktingar eller med studerande- eller 
arbetstillstånd (tabell 13). Detta kan förklaras med att många idrottsföreningar har 
samverkat med flyktingboenden för att nå ut till nyanlända och asylsökande, inte minst 
inom ramen för de IF-projekt som de beviljats medel för från Riksidrottsförbundet 
(genom distrikten; se avsnitt 2.6). På så vis kan många som bott på flyktingboenden 
kommit i kontakt med idrotten, och av de tre kategorierna (”kom som flykting”, ”kom 
för att bo med sin partner/barn/andra släktingar”, ”kom med arbets- eller 
studerandetillstånd för att arbeta eller studera”) är det klart störst andel av de som kom 
som flyktingar som valde att bo i flyktingboende när de kom till Sverige.85 Å andra 
sidan krymper, som tidigare påpekats, skillnaden mellan ”flyktingarna” och 
”anhöriginvandrarna” när hänsyn tas till kön. Att nå nyanlända som ordnat boende på 
egen hand (ofta ”anhöriginvandrare”) är en utmaning som påtalats i olika 
sammanhang, men resultatet av denna undersökning kan inte ge ett entydigt stöd åt att 
denna grupp idrottar i mindre utsträckning än nyanlända som bott i Migrationsverkets 
boende.86 Samtidigt är det fullt möjligt att det finns systematiska skillnader mellan 
dessa grupper som gör att jämförelsen kan bli skev. 

Tabell 14 ger intressanta insikter om faktorer som kan få nyanlända att avstå från att 
delta i olika fritidsaktiviteter. Samtidigt är det svårt att bedöma underlagen eftersom 
det inte finns något att sätta dem i relation med – hur vanligt är det till exempel att en 
icke-nyanländ svensk avstår från deltagande i en fritidsaktivitet av rädsla för att bli 
dåligt bemött/behandlad? Svaren på de fem påståendena/anledningarna till att avstå 
kan dock jämföras med varandra, mellan ungdomar och vuxna samt mellan könen, som 
i tabell 14. Ungdomarna uppger att de i högre utsträckning än de vuxna har avstått av 
rädsla för att bli dåligt bemött/behandlad. Kvinnor har avstått i större utsträckning än 
män på grund av kommunikationssvårigheter och för att de inte känner till vad som 
finns att göra där de bor. Sammantaget är de vanligaste anledningarna till att avstå 
fritidsaktiviteter att deltagande är för dyrt och att man inte känner till vad som finns att 
göra på fritiden där man bor (tabell 14). Detta kan ge konkret vägledning för hur 
idrotten kan arbeta för att fler ska välja att idrotta på fritiden. 

 
85 Respondenterna svarade på frågan: ”När du kom till Sverige, valde du att skaffa eget boende eller bo i 

Migrationsverkets boende?” Av de som kom som flyktingar svarade 70 % att de valt Migrationsverkets boende 
(n=1 079). Motsvarande siffra för ”anhöriginvandrarna” är 8 % (n=532) och för de som kom med studerande- eller 
arbetstillstånd 18 % (n=84). 

86 En jämförelse mellan hur kvinnor och män svarat på frågan om de idrottat i Sverige, beroende på om de uppgav att de 
hade valt att skaffa eget boende eller att bo i Migrationsverkets boende när de kom till Sverige, visar förvisso att en 
något större andel av såväl kvinnorna som männen som hade valt Migrationsverkets boende hade idrottat i Sverige 
(”en eller ett fåtal gånger” och ”flera gånger” sammanlagt). Å andra sidan var det en större andel av såväl kvinnorna 
som männen som hade valt att skaffa eget boende som uppgav att de hade idrottat ”flera gånger” i Sverige. 
Motsvarande jämförelse baserad på frågan: ”Har du varit aktiv inom idrotten som ledare, tränare, styrelseledamot 
eller liknande sedan du kom till Sverige?” istället för ”idrottat i Sverige” visar att det var mycket liten skillnad mellan 
hur såväl kvinnorna som männen svarade beroende på om de hade valt att skaffa eget boende eller Migrationsverkets 
boende när de kom till Sverige. 
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Bilaga 2. Analys av IF-bidragets spridning 
på kommunnivå 

Riksidrottsförbundet har sammanställt statistik över de projektmedel som distrikten 
beviljat idrottsföreningar (IF-bidrag) 2015–2018, och analyserat hur detta nått 
föreningar i olika kommuner. Som framgår av tabell 3 (huvudrapporten) fördelades IF-
bidrag till föreningar hemmahörandes i 279 av Sveriges 290 kommuner under hela 
perioden. Riksidrottsförbundet har särskilt följt upp de elva kommuner87 där ingen 
idrottsförening beviljades något bidrag, genom att be berörda distrikt om redogörelser 
för omständigheterna för respektive kommun. Redogörelserna visar att det tycks finnas 
logiska skäl till att några kommuner blivit utan IF-bidrag. Detta är generellt små 
kommuner sett till befolkning.88 Fyra av dem är relativt välmående kommuner sett till 
både medelinkomst och barn- och ungdomsidrott.89 Dessa fyra (samt en av de övriga) 
är också kommuner som tog emot mycket få nyanlända per capita90 jämfört med andra 
kommuner. I några av de andra kommunerna rapporterar distrikten att andra typer av 
insatser gjorts inom ramen för satsningen, även om ingen förening mottagit 
ekonomiskt projektstöd där. I ytterligare några kommuner har distrikten utan 
framgång försökt etablera kontakt med kommunen och lokala föreningar. Vad gäller 
kommunen kan det till exempel vara så att det inte finns någon naturlig motpart på 
tjänstepersonsidan i dessa frågor. Med föreningarna kan det vara så att de saknar 
intresse/motivation till att arbeta med frågan – alls eller i projektform. Slutligen finns 
det enstaka kommuner där det sannolikt hade gått att nå ut med IF-bidrag genom mer 
proaktiva insatser från distriktet. 

Riksidrottsförbundet har alltså sammanställt IF-bidragets spridning på kommunnivå 
2015–2018.91 Inte oväntat har föreningar i de tre största kommunerna också beviljats 
mest IF-bidrag (tabell 1). 

  

 
87 Dessa var Bjuv, Bollebygd, Boxholm, Håbo, Karlsborg, Kävlinge, Nordanstig, Storfors, Svenljunga, Trosa och 

Vaxholm. 
88 Genomsnittlig folkmängd 2018-12-31 var cirka 12 700 (Källa: SCB). 
89 Mätt som deltagartillfällen per capita 0–20 år i det statliga LOK-stödet 2017. 
90 Baserat på det genomsnittliga antalet inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem (2016-01-01, 2017-01-01 och 

2018-01-01) och på SCB:s befolkningsstatistik per 2015-12-31. 
91 Underlaget är dock inte fullständigt. De projekt som ingår i underlaget omfattar totalt knappt 73,7 MSEK, jämfört med 

de 81,7 MSEK som är den totala summan av fördelat IF-bidrag 2015–2018. Med andra ord omfattas 90 % av medlen. 
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Tabell 1. Beviljat IF-bidrag 2015–2018, fördelat på (topp 10) kommuner 

Kommun MSEK 
Stockholm 8,1 
Göteborg 2,3 
Malmö 1,8 
Uppsala 1,5 
Jönköping 1,4 
Umeå 1,3 
Borlänge 1,3 
Gotland 1,1 
Motala 1,1 
Västerås 1,1 

 
Att en större mängd medel hamnat i större kommuner är förstås logiskt. Om vi i stället 
relaterar IF-bidraget per kommun till kommunernas folkmängd är det andra 
kommuner som hamnar i topp (tabell 2). Värt att notera är att alla dessa kommuner är 
små eller mycket små kommuner sett till befolkning.92 Generellt tog de också emot 
många nyanlända i relation till sin storlek under den aktuella perioden; tillsammans 
tog de emot cirka 30 procent fler än riksgenomsnittet under den aktuella perioden.93 

Tabell 2. Beviljat IF-bidrag 2015–2018 per capita*, fördelat på (topp 10) kommuner 

Kommun SEK 
Dorotea 56 
Vindeln 49 
Norberg 44 
Nordmaling 41 
Kungsör 40 
Skinnskatteberg 37 
Söderköping 36 
Orsa 36 
Hallstahammar 34 
Malå 34 

Genomsnittet för hela riket var 7,5 SEK per capita. 
*Avser SCB:s befolkningsstatistik per 2015-12-31. 

Ett annat sätt att analysera IF-bidraget per kommun är att sätta det i relation till i 
vilken utsträckning målgruppen (nyanlända) varit representerad i olika kommuner. 

 
92 I genomsnitt cirka 7 500 invånare enligt SCB:s befolkningsstatistik per 2015-12-31. 
93 Baserat på det genomsnittliga antalet inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem (2016-01-01, 2017-01-01 och 

2018-01-01) och på SCB:s befolkningsstatistik per 2015-12-31. 
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Detta är dock svårt att mäta, inte minst eftersom målgruppen inte är statisk. För att 
uppskatta målgruppens spridning på kommunnivå har Migrationsverkets uppgifter om 
antalet inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem (”antal mottagna”) på 
kommunnivå använts.94 Om IF-bidraget per kommun relateras till antal mottagna är 
det delvis andra kommuner som hamnar i topp jämfört med ovan. Av tabell 3 framgår 
att Söderköping är den kommun där föreningar beviljats överlägset mest medel i 
förhållande till antal mottagna i kommunen. Gemensamt för de tio kommunerna är att 
de hade färre mottagna per capita än riksgenomsnittet under den aktuella perioden.95 

Tabell 3. Beviljat IF-bidrag 2015–2018 per mottagen*, fördelat på (topp 10) kommuner 

Kommun SEK 
Söderköping 8 250 
Hallstahammar 5 223 
Tyresö 4 758 
Motala 4 558 
Ockelbo 3 961 
Malå 3 938 
Vellinge 3 266 
Osby 3 077 
Nordmaling 3 006 
Kalmar 2 516 

Genomsnittet för hela riket var 580 SEK per mottagen. 
*Avser antal inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem per kommun, där det genomsnittliga värdet för tre 
mättillfällen använts (2016-01-01, 2017-01-01 och 2018-01-01). 

Fokus har hittills varit på kommuner där föreningar beviljats lite (inget) respektive 
mycket IF-bidrag. Vad som betraktas som mycket beror alltså på vad man relaterar det 
till, såsom exempelvis folkmängd eller målgruppens representation. Det skulle även 
kunna relateras till antal idrottsföreningar per kommun, eftersom det är föreningarna 
som är de som kan ansöka om och beviljas medel. Att relatera fördelningen av IF-
bidrag till nyanländas geografiska spridning är kanske ändå den mest rimliga metoden 
för att analysera hur ”rättvist” medlen har nått ut, eftersom nyanlända i slutändan är 
målgruppen för satsningen. I den fortsatta analysen har därför ”IF-bidrag per 
mottagen”96 använts för att dela in de 290 kommunerna i fyra kvartiler, där kvartil 1 
utgörs av de 25 procent av kommunerna som hade minst IF-bidrag per mottagen och 
kvartil 4 av de 25 procenten med mest (tabell 4). Detta för att söka svar på frågan om 
vad som generellt kännetecknar kommuner där föreningarna beviljades relativt ”lite” 

 
94 För att i möjlig mån ta hänsyn till förändringar över tid har den genomsnittliga siffran för tre mättillfällen använts 

(2016-01-01, 2017-01-01 och 2018-01-01). 
95 Baserat på det genomsnittliga antalet inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem (2016-01-01, 2017-01-01 och 

2018-01-01) och på SCB:s befolkningsstatistik per 2015-12-31. 
96 Det vill säga fördelat IF-bidrag (SEK) 2015–2018 delat med det genomsnittliga antalet inskrivna i Migrationsverkets 

mottagningssystem avseende tre mättillfällen (2016-01-01, 2017-01-01 och 2018-01-01). 
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(kvartil 1 och 2) respektive ”mycket” (kvartil 3 och 4) IF-bidrag sett till hur många 
nyanlända det (i teorin) fanns att nå där. Av tabell 4 framgår att ungefär tio gånger så 
mycket medel fördelats till föreningar i kommunerna i kvartil 4 som de i kvartil 1. 

Tabell 4. Beviljat IF-bidrag 2015–2018 per mottagen uppdelat på kommunkvartiler 

Kommun-
kvartil* 

Antal 
kommuner 

IF-bidrag 
totalt 

(MSEK)** 

Antal 
mottagna 
totalt*** 

IF-bidrag per 
mottagen (SEK) 

1 73 3,5 29 429 120 
2 72 10,7 33 513 321 
3 73 23,2 39 090 594 
4 72 36,2 25 022 1 447 

*De 290 kommunerna har rangordnats utifrån ”IF-bidrag per mottagen” och grupperats i fyra jämnstora grupper där 
kvartil 1 innehåller de kommuner med minst IF-bidrag per mottagen. 
**Beviljat IF-bidrag 2015–2018. 
***Det genomsnittliga antalet inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem avseende tre mättillfällen (2016-01-01, 
2017-01-01 och 2018-01-01). 

En delförklaring till att så stor andel av medlen hamnat i kommunerna i kvartil 3 och 4 
är sannolikt att dessa består av betydligt mer folkrika kommuner (tabell 5). 
Skillnaderna kvarstår dock när vi jämför IF-bidrag per capita (tabell 5), även om de är 
något mindre (cirka 3,5 gånger mer för kvartil 4 än för kvartil 1). Tabell 5 visar också på 
några påtagliga skillnader mellan kommunerna i de olika kvartilerna. Kommunerna i 
kvartil 1 och 2 är i genomsnitt betydligt mindre, sett till befolkning, och tog emot 
betydligt fler nyanlända sett till kommunernas storlek. Det går även att se vissa 
skillnader i socioekonomi, åtminstone vad gäller medelinkomst (tabell 5). 

Tabell 5. Beviljat IF-bidrag 2015–2018 per mottagen och socioekonomiska faktorer uppdelat på 
kommunkvartiler 

Kommun-
kvartil* 

Genom-
snittlig 

folkmängd 
** 

IF-bidrag 
per 

capita 
*** 

Mottagna 
per capita 

x 1 000 
**** 

Medel-
inkomst  

***** 

Barn-
fattigdom  

****** 
Sjukdagar 

******* 

1 16 820 2,9 24 152 000 0,16 31 
2 25 372 5,9 18 153 000 0,16 30 
3 45 825 6,9 12 159 000 0,15 30 
4 47 932 10,5 7 166 000 0,14 28 

*De 290 kommunerna har rangordnats utifrån ”IF-bidrag per mottagen” och grupperats i fyra jämnstora grupper där 
kvartil 1 innehåller de kommuner med minst IF-bidrag per mottagen (se tabell 4). 
**Enligt SCB:s befolkningsstatistik per 2015-12-31. 
***Fördelat IF-bidrag 2015–2018 (SEK) delat med folkmängd enligt SCB:s befolkningsstatistik per 2015-12-31. 
****Genomsnittligt antal inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem avseende tre mättillfällen (2016-01-01, 2017-
01-01 och 2018-01-01) delat med folkmängd enligt SCB:s befolkningsstatistik per 2015-12-31. 
*****Avser medelinkomst (kontant bruttolön för samtliga invånare) 2016 (källa: SCB). Ovägt genomsnitt. 
******Avser andelen barn (0–17 år) som levde i familjer med låg inkomst 2016 (källa: SCB). Ovägt genomsnitt. 
*******Avser antal dagar med ersättning (Försäkringskassans ”ohälsotal”) 2017 (källa: Försäkringskassan). Ovägt 
genomsnitt. 
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I tabell 6 nedan jämförs kommunerna i respektive kvartil med avseende på några 
idrottsrelaterade mått. Kommunerna där mer medel hamnat är också kommuner med 
mer barn- och ungdomsidrott generellt (mätt som deltagartillfällen i LOK-stödet). I 
dessa kommuner har föreningarna också beviljats mer idrottslyftsmedel per capita de 
senaste åren. Skillnaderna gäller framför allt mellan kvartil 4 och kvartil 1. Det tycks 
dock inte finnas något samband mellan hur mycket IF-bidrag som hamnat i 
kommunerna och hur mycket SISU-verksamhet som genomförts där (tabell 6). 

Tabell 6. Beviljat IF-bidrag 2015–2018 per mottagen och idrottsliga faktorer uppdelat på 
kommunkvartiler 

Kommun-
kvartil* 

Deltagartillfällen 
per capita** 

Idrottslyft per 
capita*** 

SISU-timmar 
per capita**** 

1 29,7 104 0,16 
2 32,9 119 0,15 
3 32,9 123 0,17 
4 36,3 129 0,15 

*De 290 kommunerna har rangordnats utifrån ”IF-bidrag per mottagen” och grupperats i fyra jämnstora grupper där 
kvartil 1 innehåller de kommuner med minst IF-bidrag per mottagen (se tabell 4). 
**Avser antal deltagartillfällen (7–20 år) i det statliga LOK-stödet 2017 (källa: RF) delat med folkmängd 7–20 år 2017 
(källa: SCB). 
***Avser fördelat projektmedel (SEK) inom Idrottslyftet 2013–2017 (källa: RF) delat med folkmängd per 2015-12-31 
(källa: SCB). 
****Avser antal utbildningstimmar inom SISU Idrottsutbildarnas verksamhet 2017 (källa: SISU) delat med folkmängd per 
2015-12-31 (källa: SCB). 

Sammantaget visar analysen att de kommuner där föreningarna tagit del av IF-bidraget 
i liten utsträckning (sett till hur många nyanlända som funnits i kommunerna) 
generellt är små kommuner (sett till befolkning) som tagit emot många nyanlända för 
sin storlek. Vidare tycks föreningsidrotten vara relativt svag där. En förklaring till detta 
kan vara att idrottsföreningarna i kommunerna som tog emot många nyanlända per 
capita inte ”räckte till” för att möta det relativt stora behov som uppstod i dessa 
kommuner. Detta kan då ha förstärkts av att barn- och ungdomsidrotten generellt är 
svagare i dessa kommuner (tabell 6) och att det således fanns färre föreningar som 
kunde engagera sig. Samtidigt är skillnaderna mellan kvartilerna vad gäller fördelat IF-
bidrag per capita (tabell 5) så stora att det inte går att avfärda slutsatsen att det totalt 
sett skett en skev fördelning av medel i någon utsträckning – åtminstone rent 
statistiskt. 

Det finns dock ett antal omständigheter som är viktiga att påpeka för att nyansera den 
bild som framträder då vi enbart tittar på statistiken ovan. Till att börja med ansvarar 
visserligen distrikten för fördelningen av IF-bidrag, men det är Riksidrottsstyrelsen 
som sätter ramarna för detta genom fördelningen av medel mellan distrikten. 
Fördelningen av medel mellan distrikten har gjorts bland annat utifrån nyckeltal om 
målgruppens geografiska placering, men även utifrån andra kriterier (se vidare under 
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2.2). Sett till hela perioden 2015–2018 varierar kronor per capita97 som olika distrikt 
tilldelats mellan 11 och 83.98 Motsvarande spann för kronor per nyanländ99 är 1 102–
7 354.100 Detta innebär att olika distrikt haft olika förutsättningar att nå ut med medel 
till föreningar i sina kommuner. För att belysa dessa skillnader har de sex distrikt som 
hade störst andel av sina kommuner i kvartil 1 (tabell 4–6)101 jämförts med övriga 13 
distrikt. Tillsammans motsvarade de sex distriktens RF-bidrag 2015–2018 17 kronor 
per capita102 jämfört med 21 kronor per capita för de övriga 13 distrikten. Motsvarande 
siffror för kronor per nyanländ103 var 1 389 jämfört med 1 579 för övriga distrikt. Det är 
också så att de sex distrikten under 2015–2018 lagt en mindre andel av sina medel på 
IF-bidrag jämfört med övriga distrikt; 33 procent jämfört med 42 procent. 

Det sistnämnda för oss in på den kanske viktigaste invändningen mot att isolerat titta 
på IF-bidrag per nyanländ som indikator för hur ”rättvist” medlen har nått ut till 
målgruppen på kommunnivå: IF-bidraget är endast ett av de sätt som distrikten använt 
medlen på. Som beskrivits i avsnitt 2.4 ovan har distrikten även satsat på bland annat 
bildnings- och utbildningsinsatser, intern kompetensutveckling och egenanordnad 
verksamhet för att direkt eller indirekt bidra till nyanländas etablering i idrottsrörelsen 
och samhället i stort. Denna verksamhet syns inte i statistiken över fördelade IF-bidrag. 
Distriktsanordnad verksamhet har bland annat varit ett sätt för distrikten att göra 
insatser i kommuner och stadsdelar där idrottsrörelsen är svagare etablerad och 
projektansökningarna från idrottsföreningar var få eller helt uteblev. Om vi återigen 
jämför de sex distrikt som hade störst andel av sina kommuner i kvartil 1 (tabell 4–6) 
med övriga 13 distrikt, så visar det sig att dessa distrikt genomförde distriktsanordnad 
verksamhet under 2018 i nästan dubbel omfattning104 jämfört med övriga distrikt. 

Vidare är det, som tidigare påpekats, många idrottsföreningar som gjort insatser för 
nyanlända utan att söka ekonomiskt stöd för detta via distrikten. Det är möjligt att 
detta varit vanligare i kommuner som nåtts av relativt lite IF-bidrag. Det har också 
funnits andra medel att söka för idrottsföreningar, till exempel via kommuner och 
landsting. Överlag har kommunernas eget arbete med målgruppen varierat i 
omfattning och kvalitet, enligt distrikten. Detta kan ha bidragit till att distrikten 
bedömt behovet av IF-bidrag och/eller egna insatser i olika kommuner som olika stora, 
och prioriterat utifrån detta. 

 
97 Beräknat på folkmängd per 2015-12-31. Källa: SCB. 
98 Notera dock att om Gotland undantas blir spannet i stället 11—49 kronor. 
99 Beräknat på genomsnittligt antal inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem avseende tre mättillfällen (2016-

01-01, 2017-01-01 och 2018-01-01). Källa: Migrationsverket. 
100 Notera dock att om Gotland undantas blir spannet i stället 1 102—2 348 kronor. 
101 Totalt finns 44 av de 73 kommunerna i kvartil 1 i något av dessa sex distrikt. 
102 Beräknat på folkmängd per 2015-12-31. Källa: SCB. 
103 Beräknat på genomsnittligt antal inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem avseende tre mättillfällen (2016-

01-01, 2017-01-01 och 2018-01-01). Källa: Migrationsverket. 
104 Mätt som redovisade deltagartillfällen per krona som distrikten tilldelades av Riksidrottsförbundet 2018. Det saknas 

samlade underlag om deltagare i distriktsanordnad verksamhet 2015—2017, varför enbart 2018 använts här. 



Idrott för nyanlända 2015–2018 

77 (77) 
 

Ytterligare en möjlig delförklaring till IF-bidragets spridning på kommunnivå handlar 
om de skilda förutsättningarna för föreningsidrott på landsbygden jämfört med 
tätbefolkade delar av landet. På landsbygden är utbudet av föreningsidrott av naturliga 
skäl mindre varierat. Det kan till exempel vara svårt att få ihop tillräckligt många aktiva 
för att kunna hålla igång ett helt lag i vissa lagsporter. Detta kan ha inneburit att det 
generellt funnits sämre förutsättningar för nyanlända att hitta en idrott de är 
intresserade av att utöva på landsbygden. Det är generellt också längre 
transportsträckor och mindre heltäckande kollektivtrafik på landsbygden, vilket kan 
försvåra idrottsutövande för den som inte råkar bo nära idrottsanläggningen. Dessa 
faktorer kan ha minskat nyanländas efterfrågan av idrott i mindre kommuner (om vi 
antar att små kommuner sett till folkmängd också ofta är landsbygdskommuner), och 
därmed minskat behovet för lokala idrottsföreningar att (söka projektmedel för att) 
göra insatser för målgruppen. 
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