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Förord från Stockholms Idrottsförbund

Idrottsrörelsen befinner sig i en häftig och omvälvande förändringsresa. Vi vill i grunden 
förändra vår rörelse så att fler väljer att idrotta i förening hela livet. Det betyder att vi 
ska nå fler, behålla barnen längre upp i åldrarna och öppna upp för annan form av 
idrott och föreningsliv som engagerar fler. Idrottsrörelsen har under historiens 100 
år varit framgångsrik och skapat rörelse och glädje för väldigt många barn och unga. 
Men vi når inte alla barn idag. Detta vill vi förändra. 

Riksidrottsförbundets distrikt här i Stockholm fick möjlighet att göra en unik satsning 
att, i utvalda områden, arbeta på ett nytt sätt och med nya metoder. Vi tog chansen. 
Vi gjorde någonting nytt och vi gjorde någonting modigt. Vi vågade verka utanför  
den traditionella boxen. Vi valde att utmana och gå utanför våra egna strukturer.  
Vi uttryckte tidigt i processen att vi också måste våga misslyckas. Med stor ödmjukhet 
banade vi vägen på en ny resa. 

Framgångsfaktorn var utan tvekan de projektledare som var arbetets spjutspets. 
Satsningen är nu avslutad i projektform men lärdomarna och framgångsfaktorerna 
lever vidare i ordinarie verksamhet. Satsningen har varit enormt viktig för lärandet 
och samtalet i organisationen, framförallt i arbetet med att öka normmedvetenheten 
och förståelsen för varandra.

Projektet har drivits av Stockholms Idrottsförbund med stöd av Riksidrottsförbundet. 
Rapporten och följeforskningen är finansierad av båda organisationerna. 

Stort tack till Nina Edström, författaren till denna följeforskning, som enträget följt 
projektet och projektledarna under dessa två händelsefulla år. Hon har varit en 
inspiratör och visat stor nyfikenhet i uppdraget. Stort tack till Ninas uppdragsgivare 
Mångkulturellt Centrum i Botkyrka för detta samarbete. 

Till sist tusen tack till alla Projektledare i projektet! 

Cinnika Beiming
Distriktsidrottschef | Stockholms Idrottsförbund
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1. Ansats 

Vad är Projekt Storstad?   
Projekt Storstad var Stockholms idrottsförbunds satsning under perioden januari 2017–
december 2018, som genom metodutveckling skulle öka idrottandet i förening, i fem utvalda 
stads-/kommundelar (hädanefter endast benämnda ”stadsdelar”) i fem 
Storstockholmskommuner. Mellan sex och tio projektledare, flertalet med stark förankring i 
de aktuella stadsdelarna, har tillsammans med andra aktörer i områdena arbetat för att hitta 
sätt att erbjuda breddat idrottande för alla. De har särskilt riktat sig till människor som annars 
inte skulle komma i kontakt med idrott eller som av olika anledningar tidigare inte haft 
möjlighet att delta. Gemensamt för de utvalda stadsdelarna är att de hyser få föreningar och 
att de som bor där deltar i idrottsföreningslivet i lägre grad än andra stockholmare. Dessutom 
har många av dess invånare en mer ansträngd ekonomisk situation och sämre hälsa än 
medelstockholmaren. Stockholms idrottsförbund – i fortsättningen benämnt 
Stockholmsidrotten – hade ytterligare ett kriterium vid valet av stadsdelar: För 
långsiktighetens skull var det viktigt att stödet från kommunerna skulle vara uttalat och aktivt. 
Valet föll på Fisksätra i Nacka, Rågsved i Stockholm, Jordbro i Haninge, Hallunda/Norsborg i 
Botkyrka samt Rissne/Hallonbergen i Sundbyberg (Stockholms idrottsförbund, odaterat).  

De ekonomiska resurser som använts för projektet har på statens uppdrag fördelats av 
Riksidrottsförbundet. Resurserna har från statens sida varit avsedda både för unga 
asylsökande som väntar på beslut om uppehållstillstånd. Stockholmsidrotten valde att från och 
med januari 2017 arbeta med Projekt Storstad, riktat till utvalda socioekonomiskt utsatta 
områden, medan andra distrikt beslöt att arbeta inkluderande på andra vis. Målet för Projekt 
Storstad har varit att lämna efter sig ”en bestående infrastruktur för idrott”. Förvisso byggd på 
ideellt föreningsliv men ”inte nödvändigtvis efter den rådande normen för vad en ideell 
idrottsförening är” (Stockholms idrottsförbund odaterat). Målet uppges också vara att skapa 
nya metoder för mer inkluderande och jämlikt idrottande. De nya metoderna kan sedan ge 
idrotten möjlighet att utvecklas i hela distriktet.  

 

Följeforskningsuppdraget  
Mångkulturellt centrum (MKC) åtog sig att på Stockholmsidrottens och Riksidrottsförbundets 
uppdrag följa och dokumentera Projekt Storstad genom följeforskning från och med augusti 
2017.1 

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. Den i text 
återgivna praktiken (metoderna eller arbetssätten) är i de fall de är generaliserbara ämnade att 
spridas till fler inom idrottsrörelsen. Detta betyder att projektorganisationen inte står i fokus 

 
1 Avtal mellan Mångkulturellt centrum och Stockholmsidrotten daterat 1 juni 2017. Uppdraget beskrivs i till 
avtalet bilagd offert från Mångkulturellt centrum per den 4 maj 2017.  
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för den här texten, även om den av nödvändighet berörs. Centrala frågeställningar för arbetet 
har varit vilka arbetssätt och utbildningsmodeller som har utvecklats i projektet och på vilket 
vis hållbar organisering av idrott i förening har skett, och om det i sin tur kan sägas ge 
förutsättningar att förebygga och minska det utanförskap som regeringen aviserat att den vill 
bryta.  

Metod 
Genom att ha en viss närhet till processerna och kontinuerligt bidra med relevant information 
samt kritiska frågor och perspektiv, kan följeforskaren medverka till förbättringar som ökar 
projektets möjligheter att nå uppsatta mål. Att praktisera följeforskning är därmed ett arbete 
där projektledning, projektmedarbetare, lokala nyckelaktörer och forskare samarbetar i den 
verksamhet som utgör projektet. Följeforskningen ger möjlighet att studera en ”mikrovärld” 
(Ahnberg et al 2009:58). På så vis kan vi få tillgång till erfarenhetsbasbaserad kunskap då 
följeforskningsprocessen innebär att det gemensamma lärandet är kontinuerligt. Samtidigt är 
följeforskarens roll är inte oproblematisk. Studien genomförs på uppdrag av en 
organisationsledning, till skillnad från exempelvis aktionsforskning som har ett 
”underifrånperspektiv”. Följeforskaren ”går uppdragsgivarens ärenden”, och de som är satta 
att arbeta i det studerade projektet befinner sig därför i beroendesituation gentemot såväl 
följeforskare som ledning. Detta ställer krav på att följeforskaren förhåller sig till både sig 
själv (vem den tycker sig vara och vem de som den interagerar med uppfattar att den är) och 
till de maktrelationer i vilka följeforskaren och aktörerna på fältet ingår.  

Materialinsamlandet har varit tidskrävande då det varit svårt att avgränsa. Vad som verkar 
relevant för stunden kan senare visar sig sakna betydelse – och vice versa. Därmed görs här 
inte anspråk på att allt relevant material samlats in, även om det är troligt att följeforskare, 
projektaktörer och nyckelpersoner tillsammans har fångat de flesta relevanta perspektiv på 
projektet som de berörda har. Materialet består i huvudsak av intervjuer och (deltagande) 
observationer. Intervjuerna har spelats in med en digital inspelare och därpå transkriberats 
eller sammanfattats. I vissa fall finns också observationerna inspelade, i andra fall har 
anteckningar förts. Projektledarna har intervjuats flera gånger under perioden, medan de flesta 
andra nyckelpersoner bara intervjuats en gång. Dessa nyckelpersoner har dock ofta varit 
deltagare i aktiviteter som observerats, vilket haft stor betydelse för att fånga utvecklingen av 
de olika aktörernas gemensamma arbete. Fyrtioen inspelade intervjuer har genomförts vilka i 
tid kan mätas från trettio minuter till närmare tre timmar. Vissa intervjuer har genomförts i 
grupp, även om merparten av dem har skett enskilt. En handfull telefonintervjuer som inte 
spelats in har också genomförts. Dessa har dokumenterats med anteckningar.  

Observationer har också genomförts vid de möten där projektledarna och projektsamordnare 
träffats regelbundet, eller under några av de konferenser med ett nätverk av projektledare från 
andra delar av den nationella satsningen (Storstadssatsningen) som Riksidrottsförbundet 
organiserat under projekttiden. Förutom ljudupptagningar och anteckningar har fotografering 
och filmande också använts som dokumentationsmetod.  

Kansliets reguljära personal är underrepresenterad i följeforskningens empiri. De kommer 
bara till tals i de fall de varit konkret delaktiga i aktiviteter där observationer genomförts. Tre 
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av projektsamordnarna, vilka varit centralt placerade, har dock intervjuats vid olika tillfällen. 
Dessa har inte varit desamma under hela perioden utan sammantaget utgjorts av fyra personer. 

Materialinsamlingen har skett löpande men med några uppehåll för sammanhängande 
materialbearbetning och textproduktion samt semester under sommaren 2018. Sensommaren 
fram till vintern år 2017 präglades av orienterande intervjuer och observationer vid aktiviteter. 
Under våren och hösten 2018 fokuserades istället arbetet för metodutvecklingens 
implementering, eller kanske, i bästa fall – organisationernas förändring. 

Här framförs följeforskarens varmaste tack till alla dem som möjliggjort uppdraget: Tack till 
Stockholmsidrottens ledning och Riksidrottsförbundets projektledning för idrottens 
inkluderingsarbete, vilka stått för uppdragets finansiering och generöst bjudit in till aktiviteter 
och samtal. Tack till samordnare som från sina centrala utkikspunkter har delat med sig av 
erfarenheter och tillfällen för samling och till nyckelpersoner och deltagare i områdena som 
upplåtit sin tid och sina tankar. Tack Pasi Rosenqvist, Stockholmsidrotten för läsning av 
utkast och Susan Juhlin, Mångkulturellt centrum, för ett omfattande redaktionellt arbete med 
denna text – eventuella återstående felaktigheter är författarens. Till sist ett innerligt tack till 
projektledarna som med stort tålamod och omfattande generositet och entusiasm låtit en 
efterhängsen antropolog hållas. Vilka pionjärer ni är! Dessutom var er läsning av det första 
utkastet ovärderlig – tack igen! 

Bakgrund – vi zoomar ut 
Idrott för integration har en lång historia, liksom idrott för många andra samhällsmål så som 
god folkhälsa och demokratisk fostran (Norberg & Peterson 2013). Ända sedan början av 
1900-talet har den svenska frivilliga idrotten – allmänt benämnd idrottsrörelsen – under 
paraplyorganisationen Riksidrottsförbundet haft statens stöd. När Riksidrottsförbundet 
bildades 1903 samlade förbundet 35 klubbar med 2 000, främst manliga, medlemmar från i 
första hand borgarklassen. Idag deltar ungefär en tredjedel av Sveriges befolkning i en eller 
flera av de 20 000 föreningar som är medlemmar i de olika specialförbund (SF) som i sin tur 
samlas under Riksidrottsförbundet (RF) (Stenling 2015). Det centrala förbundet har regionala 
”armar” där Sverige är geografiskt indelat i distrikt i vilka Riksidrottsförbundet verkar genom 
distriktsförbund som exempelvis Stockholmsidrotten.  

Statens stöd till idrottsrörelsen tog ordentlig fart i samband med att Socialdemokraterna kom 
till makten 1932 och i början på 1970-talet slogs det också fast att idrotten skulle vara för alla 
(ibid).  Norberg och Peterson (2013) skriver om ett implicit kontrakt mellan staten och 
rörelsen. Idrottsrörelsen har med tiden fått ett allt större ekonomiskt stöd mot att den åtar sig 
att arbeta med samhälleliga utmaningar. Staten har inte detaljstyrt hur detta ska göras, men 
har haft insyn och under 1900-talet representerats i ledningen för Riksidrottsförbundet (ibid; 
Prop. 2008/09:126). Med tiden har Riksidrottsförbundet också kommit att fungera 
myndighetsutövande i samband med statsbidragsfördelning (ibid). Landets kommuner bidrar 
dock med den största delen av idrottsrörelsens finansiering. I en utredning från 2008 
konstateras att kommunerna tillsammans stod för 4,8 miljarder kronor i direkt och indirekt 
stöd till idrotten (SOU 2008:59). Det läggs också ned motsvarande 70 000 heltidstjänster 
genom ideellt arbete inom svensk idrottsrörelse (Stenling 2015).  
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Idag står idrottsrörelsen inför nya utmaningar: tävlingsidrotten har blivit allt mer 
kommersialiserad, och motionärer idrottar i kommersiella anläggningar eller ger sig ut och 
idrottar i skogen eller parken i egen regi. En dansk studie konstaterar 2012 att 
föreningsengagemanget hade ökat under de föregående fem åren, men att föreningarna 
samstämmigt uttryckte att de hade svårt att rekrytera till de tyngsta styrelseposterna (Bauch 
Laub 2012). Svenska forskare ser en liknande utveckling även om det ideella engagemanget 
för just idrottsföreningar inte ökade under de år som närmast föregick 2010. I en rapport till 
regeringen skriver de att även om det totala antalet engagerade är stabilt över tid sker en 
omfördelning av engagemanget både mellan organisationstyper och de uppgifter som utförs. 
De grupper som är minst engagerade är enligt forskarna unga vuxna, pensionärer samt 
medborgare födda utanför Norden (Svedberg et al. 2010).  Samtidigt, menar Norberg och 
Peterson (2013), har den nya tidens resultatstyrning av det offentliga kommit att kräva att 
idrottsrörelsens tidigare implicita kontrakt: ”frihet under ansvar”, blir uttalat och tydligt. 
Bidragsgivningen villkoras därmed i högre grad av explicita mål och återrapporteringskrav. 
Parallellt med denna utveckling har staten gjort än större satsningar på idrottsrörelsen som 
samhällsnyttig utförare. Efter en utredning om statens stöd till idrotten 1998 genomfördes två 
satsningar med medel från Allmänna arvsfonden, där staten började formulera tydligare 
samhällsnyttiga utvecklingsmål för idrotten. I början av 2003 beslutade riksdagen om det så 
kallade ”Handslaget”, en fyraårig satsning på den breda barn- och ungdomsidrotten. En 
miljard kronor avsattes under perioden för att öppna dörrarna till idrotten för fler. Medlen 
riktades till samverkan med skolan, ”flickidrotten”, kampen mot droger och till arbetet för att 
hålla nere avgifterna (Riksidrottsförbundet 2007). I satsningen fanns skrivningar där 
idrottsrörelsen uppdrogs att nå också inaktiva barn och unga. Detta skapade mycket 
diskussion inom rörelsen. ”Var detta verkligen idrottens uppgift?” (Riksidrottsförbundet 
2012). Eriksson et al (2007) noterar i utvärderingen av Handslaget att Riksidrottsförbundet 
inte hade planerat utvärderingsorganisationen på ett sådant sätt att lärdomar kunde dras på ett 
optimalt vis. Forskare hade fått söka pengar från Riksidrottsförbundet för att utvärdera de 
delar av Handslaget som de fann intressanta, varför jämförbarhet och övergripande 
utvärdering blev lidande, menar Eriksson et al.  

Den då nybildade Alliansen gjorde under sin valkampanj 2006 en storsatsning på idrotten till 
valfråga. När det gäller idrottsrörelsens frihet under ansvar återställdes ordningen inför denna 
satsning – också den på barn och unga – med ytterligare 2 miljarder kronor till Idrottslyftet för 
åren 2007–2011. Idrottsrörelsen fick vara med och formulera mål och inriktning och återfick 
den större frihet som funnits före Handslaget. Utvärderingsorganisationen blev tydligare och 
hela satsningen utgick från Idrottsrörelsens dokument Idrotten vill (Riksidrottsförbundet 
2012, Eriksson et al 2007). Idrottslyftet har sedan fortsatt som ”Nya idrottslyftet” men under 
senare tid med insikten om att en ”förändring” måste ske inom rörelsen. I statens ramanslag 
till Riksidrottsförbundet 2018 (om nästan två miljarder kronor) gick 525 miljoner kronor till 
Idrottslyftet. I regeringens reformprogram mot segregation står att läsa att 14 mkr årligen fram 
till och med år 2020 ska användas till att utbilda lokala ungdoms- och idrottsledare i så 
kallade ”socialt utsatta områden” (Socialdepartementet 2017, Regeringskansliet 2017).  
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 År 2013 togs, med anledning av att idrottsrörelsen ansåg sig behöva en ”förändring”, de 
första besluten om en ny inriktning för svensk idrott, och i maj 2017 beslöt Riksidrottsmötet2 
att anta ”Strategi 2025” (Riksidrottsförbundet 2017, se också Stenling 2015 om ”förändring”).  

 Visualiseringen av strategin är effektiv:  

 

Strategi 2025 gestaltas av en triangel från vilken en pil pekar mot en rektangel. Triangeln 
symboliserar en idrottskultur där många är med i föreningsidrottande när de är unga, men 
sedan faller ur i tidiga tonåren, då konkurrensen och specialiseringskraven ökar. Rektangeln, 
med bred bas, gestaltar en kultur där föreningarnas aktiva utgörs av (många) människor i alla 
åldrar på flera nivåer – idrottande i förening ska vara livslångt!  

Den nya strategin, de politiska signalerna och de olika anslagsposterna för nyanländas 
etablering, dörröppningar för unga, för fler, för bredd, för livslångt motionerande i förening 
och lokalt ledarskap m.fl. är alla bevekelsegrunder för Projekt Storstad. I det insamlade 
materialet framträder Strategi 2025:s närvaro starkt. Eller som en ledamot i styrelsen för 
Stockholms idrottsförbund uttryckte det vid ett Storstadssatsningsmöte i mars 2018 – ”Projekt 
Storstad är Strategi 2025!” 

Förändring 
Trots många miljarder i stöd och ambitioner om att förändra idrotten ur olika aspekter, tycks 
idrottsrörelsen streta emot. Tobias Einarsson (2012) genomförde på Riksidrottsförbundets 
uppdrag en studie, där han kunde konstatera att föreningsaktiva varken såg demokratisk 
organisering eller aktivt deltagande i samhället som något som kunde leda en förening till 
framgång. Inte heller var demokratisk delaktighet i sig tecken på en förenings framgång. 
Demokrati och delaktighet i samhället var frågor som över huvud taget inte nämndes av de 
föreningsaktiva som deltog i studien.  

Stenling (2015) skriver om en idrottsrörelse som har svårt att korrekt reagera på det politiska 
(låt vara svaga) trycket på förändring, eftersom mångas syn på idrott uppenbarligen inte 
rimmar med de samhälleliga målen om demokrati och inkludering. I sin (idrottspedagogiska) 
avhandling studerar Stenling organiserandet av drive-in-idrott (finansierat av Idrottslyftet) 
som kan sägas likna en av de metoder som används inom Projekt Storstad. Som ett led i 
analysen av förändringsbenägenheten genomförde hon tillsammans med en kollega 218 
telefonintervjuer med företrädare för idrottsföreningar (Stenling 2014). I intervjuerna fick 

 
2 Riksidrottsmötet är Riksidrottsförbundets årsmöte då alla medlemsförbund samlas. 
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företrädarna svara på frågor om verksamhet och identitet, varpå deras svar kategoriserades så 
att 10 organisationsidentiteter framträdde. Den vanligaste organisationsidentiteten var ”den 
sportutbildande klubben”. Kategorin bestod av 123 föreningar som till sin kärnverksamhet 
räknade att fostra och utbilda idrottare till tävlan. Idrottsföreningar som inte tävlade kunde ha 
identiteter som ”glesbygdsbevarande”, verka för social fostran eller vara en ”icke-tävlande-
förening”. Dessa uttalat mer socialt tillvända organisationer var betydligt färre än de 
tävlingsinriktade, och endast 60 av de som inte hade utbildning till tävling som viktigaste 
verksamhet kunde sägas vara av inkluderande karaktär. Dessa organiserar tillsammans färre 
medlemmar än de tävlingsinriktade föreningarna. Det är rimligt att tänka sig att med ett så 
stort urval (tillhandahållet av SCB) ser majoriteten av svenska idrottsföreningar tävling och 
specialisering som målet med idrotten och den egna verksamheten. Stenling finner också att 
även om föreningar engagerar sig i att, med hjälp av statliga medel, organisera öppen 
verksamhet med låga trösklar som ett led i att inkludera fler, sker ingen förändring i den 
ordinarie verksamheten. När pengarna är slut fortsätter föreningarna torrskodda med den 
reguljära organiseringen; den som upprätthåller ”triangeln”. Hon menar att det inte finns 
någon förutsättning för att organisationer med tävlingsidentitet ska institutionalisera 
organisering av drive-in-verksamhet eftersom det inte är logiskt för dem.  

Idrott som enbart tävlan och konkurrens till skillnad från att också tillåta inkludering och 
långsiktigt deltagande är en aspekt av idrottandet som behöver förändras enligt 
idrottsrörelsen. En annan är att det i många stadsdelar råder brist på föreningar att kunna bli 
inkluderad i (Hersan & Strömberg 2017). I de stadsdelar som valts ut för Projekt Storstad 
stämmer detta i flera fall. I vissa stadsdelar finns föreningar som är aktiva i anläggningar i 
området där varken deltagarna eller föreningarna är lokala – de som bor i områdena är inte 
med. Exempel på äldre och tidigare mer aktiva idrottsföreningar finns också, där framtiden 
lagts i enstaka, ganska uppgivna, händer. Det är främst fotbollsklubbar som hängt i länge och 
det är främst fotboll som unga i stadsdelarna haft tillgång till. Fotboll är också den idrott som 
har flest utövare bland unga – framför allt bland pojkar. En del av forskningen om 
föreningsidrottande berör statistiskt uppmätta skillnader i vilka idrotter som unga deltar i 
utifrån vilken bakgrund de har. För Projekt Storstad, som verkar i stadsdelar med en stor del 
invånare med bakgrund i andra länder, är det ingen nyhet att pojkar som själva eller som har 
föräldrar som invandrat spelar fotboll i högre utsträckning än pojkar som är födda i Sverige av 
Sverigefödda föräldrar. Flickor med immigrantbakgrund är på samma vis överrepresenterade i 
basket jämfört med dem som har föräldrar med bakgrund i Sverige (Riksidrottsförbundet 
2002, Riksidrottsförbundet 2010). Fundberg (2003) fördjupar sig i just dessa resultat och 
möter basket- och fotbollsaktiva ungdomar som identifierar sig starkt med sina idrotter och 
med den livsstil och kultur de finner där. Fundberg undersöker om idrotten visar vägen till 
integration men finner inga entydiga svar i sin studie. Vad han finner intressant för fortsatt 
diskussion är dock att”idrotten är vad den är, att den inte kan användas för något syfte, men 
att den kan användas som mätare på sakernas tillstånd. Utgångspunkten är att det som händer 
på idrottsarenan händer därför att samhället ser ut som det gör.” (Fundberg 2003:21). 
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Detta var inte goda nyheter för instrumentellt lagda beslutsfattare inom idrottspolitik och 
ledning. Fundbergs slutsatser tycks å andra sidan inte ha avhållit dem från att fortsätta att 
försöka.  

Ekholm (2016) förhåller sig kritisk till hela idén om idrotten som verktyg för att förändra 
samhället. Han menar att detta slags instrumentalisering av idrotten och dess aktörer i grunden 
placerar ansvaret för samhällets sammanhållning och solidaritet hos individen. Både Fundberg 
och Ekholm kan sägas ansluta sig till den grupp kritiska idrottsforskare som ställer sig frågan 
om varför idrott ses som en integrationsfaktor. Båda sluter sig också till att fokus på jämlik 
fördelning av samhällets resurser kommer hela idrottsrörelsen till gagn istället för att i 
instrumentell anda försöka ”använda” idrotten till att kompensera för ojämlikhet. Kanske, 
resonerar Fundberg, har också idrottsrörelsen ålagts/ tagit på sig en alltför stor uppgift 
(Fundberg 2017).  

Idrottsrörelsens egen bild av sin betydelse är av naturliga skäl en helt annan. Historiskt har 
den ju lånat sig till en mängd olika strävanden, och ställer generellt inte alls lika stora krav på 
att befinna sig på ”armlängds avstånd” från beslutsfattare som exempelvis kultursektorn. En 
av de samhällsnyttigheter som idrotten ska bidra med är demokratisk fostran. I en temastudie 
genomförd på uppdrag av regeringen konstaterar Norberg (2015) att förväntningarna är både 
att medlemskap i förening skapar en mer politiskt aktiv medborgare och att medlemskapet i 
sig ger övning i demokrati. Norberg visar att övningen i demokrati begränsar sig till ca 15 % 
av medlemmarna i föreningar, övriga deltar enbart i idrottsliga aktiviteter. Att påvisa andra 
demokratiska vinster menar Norberg är komplicerat och avhängigt vad som avses med 
demokratisk utövning. Ett antal artiklar i en antologi som publicerades i anslutning till 
Norbergs rapport utforskar olika perspektiv på demokrati och föreningsidrott. Bland annat 
finner forskarna att det främst är på individnivå som idrottsföreningsengagemang kan sägas 
stärka socialt kapital också för annat engagemang. Men, menar exempelvis Abdelzadeh et al 
(2016) som undersökt tillit och tolerans bland föreningsidrottande unga, det tycks snarare vara 
så att de som litar på andra människor tenderar att engagera sig i föreningsliv. Vi blir sålunda 
inte mer tillitsfulla av föreningslivet, enligt deras studie.  

Hur demokratiskt är då idrottsföreningslivet i sig självt? Styrelseledamöter utgörs oftare av 
män än av kvinnor och på ordförandeposterna är medelålders män klart överrepresenterade. 
Det finns dock exempel på aktiv rekrytering av unga till styrelser som har fungerat väl inom 
vissa idrotter, däribland basket och några kampsporter (Norberg 2015). I en kartläggning av 
forskning kring idrott, integration och mångfald konstaterar Fundberg (2017) att det saknas 
statistik över representation av personer ur olika immigrantgrupper, och hänvisar till sin studie 
från 2007 angående en uppgift om att andelen personer med ”utländsk bakgrund” i nationellt 
specialförbund var 10 % vid studiens genomförande. Inom det växande idrottsforskningsfältet 
råder det överlag brist på nyanserade beskrivningar av hur olika grupper i samhället finns 
representerade inom idrotten. Expressens ”ovetenskapliga” kartläggning av ledare och 
förtroendevalda i svensk fotboll (2018-03-26) uppmärksammar denna kunskapsbrist, och 
konstaterar att 26 av 703 namn indikerar bakgrund i några av de stora invandrargrupperna 
utanför EU. Enligt Expressen menar Riksidrottsförbundet att det är komplicerat att föra sådan 
statistik och att de därför inte gör det.  
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Sammanfattningsvis verkar idrottsrörelsen under Riksidrottsförbundet vilja göra sig mer 
tillgänglig och attraktiv för många. Vad som behöver förändras är det faktum att 
idrottsföreningar som utbildare för tävlan per definition inte är inkluderande och bred. De 
samhällsnyttiga uppgifter som idrottsrörelsen anses kunna bära har således inte varit helt 
förankrade i rörelsen. Syften och målsättningar har också varit vagt formulerade. Forskare 
noterar också att det på vissa håll saknas föreningar att inkluderas i.  

För att slutligen teckna en mer rättvisande bild bör vi också beröra andra drivkrafter bakom 
idrottsrörelsens kursändring. Idrottsrörelsen, som vi känner den idag, är hotad av idrottens 
kommersialisering – den har ett intresse av att vara rik på medlemmar för att även fortsatt 
vara en institution som mottar och kontrollerar omfattande offentliga medel. Vi ska dock inte 
glömma att många lockas till föreningsidrotten just för att den är en arena för tävling, 
prestation, berömmelse och social förflyttning. Detta är i sig en inkluderande kraft, i ett 
samhälle som, precis som Fundberg noterar, fungerar likadant.  

Projekt i text  
Tillbaka till projektet för att ge en närmare beskrivning av Stockholmsidrottens 
förändringsambitioner. Projekt Storstad syftar enligt Övergripande plan Projekt Storstad 
2017– 2018 (Riksidrottsförbundet, odaterat) till att förebygga och minska utanförskapet med 
idrotten som verktyg. ”Detta ska möjliggöra att idrottsrörelsen i större utsträckning kan bidra 
till bestående idrottsverksamhet i utsatta områden och/eller områden där idrottens 
infrastruktur är svag eller saknas” (ibid:1). Stockholmsidrotten skriver att när projektet fasats 
ut ska det finnas en bestående infrastruktur för idrott. Den infrastrukturen bygger på ideellt 
föreningsliv, men inte nödvändigtvis enligt den rådande normen för vad en ideell 
idrottsförening är (Riksidrottsförbundet, odaterat).  

I den här rapporten förstås idrottens infrastruktur som idrottens organisering. Att 
infrastrukturen ska bygga på ideellt föreningsliv, med tillägget om att det föreningslivet inte 
måste följa den rådande normen för vad en ideell idrottsförening är, förstås här som att en 
koppling görs till utvecklingsresan i Strategi 2025 som benämns Den moderna föreningen 
engagerar.3 I litteraturgenomgången i samband med genomförandet av denna studie har 
uttrycket ” idrottens infrastruktur” annars endast behandlats i sammanhang där anläggningar 
diskuteras. Ett undantag har återfunnits och det utgörs av en passus om ”föreningens 
infrastruktur” i rapporten om framtidens idrott. Där konstaterar författaren att med ökade 
krav, ökad komplexitet och lång väg till belöningar vill allt färre axla ansvaret för föreningens 
infrastruktur i framtiden (Riksidrottsförbundet odaterat b).  

Målet för projektet uppges vara att skapa nya metoder för att öka förutsättningarna för 
idrotten att verka, växa och utvecklas i hela Stockholmsdistriktet. Att göra idrotten mer 
inkluderande och jämlik förväntas gynna barn, unga och vuxna. Genom uppföljning och 
utvärdering genomförd av extern part planerar Stockholmsidrotten att dokumentera dessa 
metoder så att de kan tillämpas och spridas efter projektets slut. 

 
3 Se exempelvis Riksidrottsförbundets hemsida http://www.strategi2025.se/Strategi2025. 
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Stockholmsidrotten har därmed haft att utgå från statens incitament med pengar för att arbeta 
för etablering och inkludering av nyanlända och asylsökande. Stockholmsidrotten har också 
drivits av idrottsrörelsens egen förändringsambition samt idrottens självbild som en i grunden 
god kraft för en positiv samhällsförändring. Inbyggda i syfte och målsättning framträder, ur 
följeforskningens perspektiv, två målgrupper. Den första är nyanlända och sylsökande samt 
boende i ”utsatta områden”, personer för vilka Stockholmsidrotten vill göra idrotten mer 
tillgänglig. Den tredje utgörs av idrottsrörelsen själv, som utifrån det metodutvecklande fokus 
som projektet har måste sägas vara en minst lika viktig målgrupp som de som står utanför 
föreningsidrotten. 

Eftersom projektet kopplas så starkt till förverkligandet av Strategi 2025 är intresset från 
andra inom idrottsrörelsen stort. En utmaning för projektet (och andra 
metodutvecklingsprojekt som verkar på fält där behoven är stora) är att dess kompenserande 
värde överskuggar det faktum att projektet också är ämnat att påverka idrottens strukturer.  
Även om avsikten är att fler ska delta längre och att verksamheten rent konkret tillgängliggör 
idrott för människor som annars har svårt att få del av den, så är det svensk idrottsrörelse som 
föresatt sig att förändra sig. Förväntningarna på att Projekt Storstad kan visa idrottsrörelsen 
vägen mot Strategi 2025 har varit påtagligt närvarande under projekttiden. Projektet får, trots 
att det avslutats i december 2018, ta plats som ett gott exempel i den första rapporten om hur 
idrottsrörelsen nu närmar sig Strategi 2015 (Riksidrottsförbundet 2018).  

Lokala projektplaner har tagits fram med varierad detaljrikedom. De är framtagna i en mall 
med vissa skrivningar gemensamma för alla stadsdelar. Projektledarnas egna deltagande i 
framställningarna varierar.  

Metodutveckling   
Vi behöver stanna upp en stund vid projektets metodutvecklande betydelse. Det finns inte 
klart uttalat i uppdraget på vilken nivå som metodutvecklingen ska ske och sedan 
implementeras i rörelsens andra delar. Det går exempelvis att urskilja tre nivåer där den 
högsta utgörs av staten som ger i uppdrag till Riksidrottsförbundet att fördela medel till 
projekt som utvecklas i linje med politiska målsättningar för idrottens roll i samhället. Det är 
den metod som beskrevs under rubriken ”Bakgrund” och som inte bara har varit framgångsrik 
utan där bland annat lärandet av projekt genom historien har brustit.  

Nästa metodnivå kan sägas vara den där distriktet bestämmer sig för att pröva en modell där 
projektledare under en intensiv period får fungera som lokala representanter för 
idrottsrörelsen. Metoden här är att skapa nya föreningar eller blåsa liv i/stötta befintligt 
föreningsliv för att tillgängliggöra idrott för fler. Alla delprojekt (det vill säga varje stadsdel) 
presenterar planer i samma mall, och den centrala distriktsstyrningen riktar in arbetet på att 
skapa den moderna idrottsföreningen i samverkan med lokala aktörer. Här spelar exempelvis 
val av kommunikationsteknik, budgetramar, personalpolicy och organisationslösningar roll.  

Den metodnivå som rönt mest uppmärksamhet, såväl från forskningshåll som medialt och 
kollegialt, är den lokala nivån. Här, i Projekt Storstad, återfinns de personer som 
handplockats, främst från det område där de verkat i projektet, och som skulle göra det 
Stockholmsidrottens reguljära verksamhet inte mäktat med.  
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Lokalt rekryterade projektledare 
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.  

De har i några få fall funnits i Stockholmsidrottens organisation redan före projektet, men 
majoriteten har handplockats via Stockholmsidrottens lokala nätverk av till exempel 
kommunala aktörer. I de flesta stadsdelar nöjde sig projektledningen inledningsvis med att 
endast anställa en projektledare, men under projektets gång har det visat sig viktigt att vara 
två. Inte minst för att det varit svårt att involvera kvinnor och unga tjejer om det inte funnits 
kvinnliga projektledare. Detta gäller dock inte den stadsdel där det redan från första början 
anställdes två manliga projektledare. Där aktiverades kvinnliga nätverk tidigt i processen. De 
kompletterande rekryteringar som gjorts under resan har gjorts genom de redan anställdas 
nätverk. 

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”. De fyra kvinnor och sex män som rekryterats har i 
flera fall hög status och är kända inom sina områden. Den höga statusen härrör både från ett 
visst ”kändisskap” men också just från att de var personer som många litar på och tycker om. 
I rekryteringen har inte formell kompetens vägt tyngst, även om den också finns i flera fall. 
En person utan anknytning till området men med formell kompetens har inte kunnat bli 
anställd som projektledare, men anknytningarna ser lite olika ut.  

Den lokala rekryteringen har alltså präglats av nätverksrekrytering, i det här fallet med 
ambitionen att söka sig utanför idrotts-Stockholms ordinarie nätverk. Nätverksrekrytering är 
annars en rekryteringsform som riskerar att generera ”mer av samma”, och det fanns en 
uppenbar risk att det skulle bli resultatet när tilläggsrekryteringarna gjordes. De projektledare 
som kom in senare i arbetet var ju i sin tur handplockade av projektledarna. En sammantagen 
bedömning är dock att i de stadsdelar där projektledarna kompletterades blev en breddning av 
nätverken ett faktum. Detta kan ha sin förklaring i att projektledarparen utöver kön också 
varierade i parametrar som ålder, yrkes- och utbildningsbakgrund, uppväxtplats och 
idrottsbakgrund.  

Att fånga metodutveckling på lokal nivå har varit centralt i följeforskningsuppdraget – det har 
varit ”mikrovärlden” där erfarenhetsbaserad kunskap utvecklats. Samtidigt har det varit en 
stor utmaning då praktiken inte låter sig beskrivas i ord så lätt. De framgångsrika arbetssätten 
uppfattas ibland som en personlighet av projektledarna. De har förklarat att deras praktik 
följer med individen och dennes relationer och nätverk. Denna ”tysta kunskap” är också svår 
för projektledarna själva att beskriva på ett tydligt vis och kan givetvis också framstå som 
godtycklig. Samtidigt är den helt nödvändig och oundviklig i arbete med människor 
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(Bornemark & Svenaeus 2009). Projektanställda kan inte heller vila i och utveckla sitt arbete 
enbart inom projektet utan har sin framtid att tänka på också. Att skapa sitt eget ”varumärke” 
kan därför vara viktigt. Det är en känd problematik för varje organisation som arbetar socialt 
att den är sårbar för att nyckelpersoner försvinner ur verksamheten och med dem viktig 
kunskap, och ofta också deras nätverk (Liljegren och Parding 2010).   

En av nyckelpersonerna i projektet menar å andra sidan att det inte självklart blir sämre när en 
viktig person flyttar på sig:   

”Den processen har jag gjort med mitt projekt i flera år. Jag behöver inte sitta på plats. Det är 
aldrig detsamma när man lyfts ut, men det behöver inte vara detsamma och det måste man 
komma underfund med. Och man måste låta de nya människorna växa i den rollen. Det som 
händer när du lyfts bort är att de som följde dig, för att du satte reglerna, de måste få tid att 
skapa nya relationer. Det jag måste göra är att försöka lämna kvar samma värdegrund och 
värderingar till den personen som ska ta över.”   

  

Projektledarna 
Nedan följer en kort beskrivning av de projektledare som arbetat i stadsdelarna.  

Maria 
Maria är uppvuxen i Tensta och har bott i Fisksätra i flera år med sin familj. Hon har bland 
annat studerat sociologi på universitetet samt grafisk formgivning och webbproduktion. I sitt 
yrkesliv har hon arbetat med barn inom förskola och skola men främst och senast med 
kommunikation och projektledning i olika branscher, både som anställd och i egen regi. Maria 
har idrottat brett och kom i kontakt med Stockholmsidrotten när hon blev föreningsaktiv inom 
fotbollen i sin stadsdel där hon var tränare, startade fotbollsskola och satt med i styrelsen.  

Kim 
Kim är utbildad vid Bosön4 och jobbar också med att hjälpa privatpersoner att hitta sätt att 
träna rätt och må bra. Han växte upp i olika delar av Haninge och har själv bott i Jordbro som 
ung. Han spelade fotboll, varhelst de fick möjlighet, och var då en av de unga som till slut fick 
tillgång till sporthallen på fredagskvällarna genom fritidsgården. Idag bor han i Norrort. 

Viola  
Viola växte upp i norra Botkyrka och är utbildad grundskollärare med inriktning mot 
fritidshem, men har fortsatt att studera på magisternivå parallellt med olika ideella och 
professionella projekt där ungdomar alltid stått i fokus. Tillsammans med några vänner ligger 
hon bakom en idécoachningsverksamhet där ”framgång demokratiseras”, en verksamhet som 
efter många år av ideellt arbete från vännernas sida nu kräver hela hennes engagemang. 
Därför slutade Viola som projektledare innan sommaren 2018. 

 
4 Riksidrottsförbundets tränings- och konferensanläggning på Lidingö. Där utbildas också i SISU:s regi bl. a 
idrottskonsulenter. SISU är den svenska idrottsrörelsens studieförbund.  
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Sabir 
Sabir har precis som Viola en grundskollärarexamen med inriktning mot fritidshem och är 
uppvuxen i Norsborg, norra Botkyrka. Genom sitt mångåriga basketengagemang har han 
också gått flera andra utbildningar. Liksom Viola, som han känner sedan tiden de båda var 
engagerade i Löparakademin,5 har han både inom och utanför föreningslivet engagerat sig för 
barn och unga sedan han själv som 15-åring blev ledare. 

Hamad 
Hamad är uppvuxen i Rågsved och hade idrottande föräldrar. Han yrkeshögskoleutbildade sig 
till systemvetare, ett område som han också arbetade inom i några år. Men han saknade att 
göra något som han själv kände kunde göra skillnad så han började jobba extra på den lokala 
fritidsgården. Till slut sade han upp sig från sitt IT-jobb och kom helt att ägna sig åt arbetet 
med unga. Hans idrottsbakgrund är främst fotboll, men vid tiden för projektet ägnade han sig 
mest åt boxning och mer lättsamt fotbollsengagemang.  

Therese 
Therese är uppvuxen i Skärholmen och senare Rågsved. Hon studerade entreprenörskap på 
gymnasiet och läste parallellt med sin projektanställning på Stockholmsidrotten en kurs om att 
möta barn och unga i svårigheter. Före projektet var hon anställd på ett boende för 
ensamkommande pojkar och hade planer på att utbilda sig till socionom.  

Kevin 
Kevin växte upp främst i Nynäshamn och Jordbro. Han har en samhällsvetenskaplig 
utbildning, med beteendevetenskaplig inriktning, från gymnasiet och visste tidigt att det var 
arbete med människor, framför allt unga, som intresserade honom. Parallellt med arbetet har 
han en filmkarriär, både framför och bakom kameran.  

Luqman 
Luqman är uppvuxen i Vällingby/Hässelby och gick Fryshusets basketgymnasieutbildning 
med samhällsinriktning. Han spelade basket professionellt en period och har också en 
musikkarriär. Han har ingen formell eftergymnasial utbildning men bildar sig på egen hand 
inom sitt område – barn och ungdomar, och hur man kan hjälpa dem att tro på sig själva. 
Luqman har sedan han var liten starka anknytningar till Jordbro genom släktingar, vänner 
(som Kevin) yrkesliv och ideellt engagemang. Idag är han också Jordbrobo.  

Moa 
Moa växte upp i Vällingby men har sina rötter i Sundbyberg där hon numera också bor. Hon 
utbildade sig till idrottskonsulent på Bosön och började direkt därpå att arbeta heltid som 
simtränare i sin klubb i Sundbyberg. I klubben kom hon att bygga ett ledarskapsprojekt för 
ungdomar i Rissne/Hallonbergen och genom det engagemanget rekryterades hon till projektet 
i augusti 2017.    

 
5 Löparakademin är en ideell förening som verkar för jämlik hälsa och social inkludering.  
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Gino 
Gino växte upp i Bradford, England, med arbetskraftsinvandrad mamma, men har bott i 
Sundbyberg sedan början av 80-talet. Gino har spelat fotboll professionellt och senare också 
som amatör för lag i Solna och Sundbyberg. Han utbildade sig till idrottskonsulent på Bosön 
och tog examen vid 49 års ålder. Sedan dess har han arbetat som idrottskonsulent på 
Stockholmsidrotten. Han har sedan han slutat som aktiv varit fotbollstränare och är så 
fortfarande idag i en lokal fotbollsklubb. När projektet avslutades fortsatte Gino att arbeta 
med inkludering på en skola i Sundbyberg.  

Plats  
En faktor som haft betydelse för hur projektet kunnat genomföras och metoder utvecklas, är 
platsens villkor och läge. Dessa skiljer sig väsentligt mellan stadsdelarna. Några har bedrivit 
projektet i stadsdelar där service och skolor lagts ner – stadsdelar som främst de boende och 
välfärdsanställda vistas i. Andra har bedrivit projekt i innerstadens närhet, med tusentals 
kontorsarbetsplatser som närmaste granne. I några stadsdelar finns det idrottshallar, men 
hallarna nyttjas av föreningar som inte är aktiva i de aktuella stadsdelarna. I en av 
stadsdelarna har föreningslivet konkurrens av grannstadsdelen som har mycket stora resurser 
och ett starkt föreningsliv. Det blir då svårt att få en tillräckligt stor volym på verksamheten så 
att det exempelvis går att upprätthålla hela lag för elvamannafotboll.  

Det offentliga samtalet om platsen som problem förenar stadsdelarna.6 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 för risk att delta i brottslighet, men också en större risk för att utsättas för brott 
(Brå 2018).  

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.  

Projektledarna vet hur, i mötet med andra, komplext det är att vara från de här platserna. 
Projektledarna uppskattar och trivs oftast i sina stadsdelar och känner stark solidaritet med 
sina grannar. I mötet med människor som inte har erfarenhet av liknande platser måste platsen 
försvaras och de vet att många boende skäms. Men skammen handlar inte om att de själva 
tycker att de lever på en dålig plats, utan de skäms för att de ses som offer, förtydligar en 
projektledare när skammen kommer på tal. Det betyder inte att den allmänna uppfattningen i 
projektet är att de boende bara ska hålla sig i sina områden och vara stolta över dem. En del 

 
6 Polisen definierar och har uppdragits att prioritera utsatta områden, riskområden och särskilt utsatta områden. 
Av de stadsdelar som ingår i Projekt Storstad definieras ett som särskilt utsatt, tre som utsatta och ett av 
områdena ingår inte alls bland de prioriterade (Polisen 2017) 
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projektledare ser stort värde i att det finns en mobilitet också – allt måste inte erbjudas på 
hemmaplan. Men betydligt mer än vad som är fallet idag.  

Projektledarna förmedlar också generellt en bild av platser som har fått det sämre bara under 
de senaste tio åren. De lyfter att samhället har dragit sig tillbaka; kommunala tjänstemän och 
politiker möter sällan medborgarna där de är. Dialoger om fysisk utformning av områdena 
sker inte längre vid verkliga möten, exemplifierar en projektledare. Istället för att träffa 
medborgarna på plats, erbjuds de exempelvis att tycka till på en kommunal hemsida.  

Kevin berättar om när han växte upp: ”/…/ vi hade ju allting då. Vi hade polisstation och 
Konsum och post. Det var ju som ordentliga saker.” De fick ett eget postnummer som skilde 
Jordbro från de andra, och, som de ser på saken, övergavs de när nu resten av Haninge har 
börjat byggas upp och får nya centrum. 

I tider av klankritik7 och debatt om identitetspolitik kan det också vara nyttigt att få ta del av 
projektledarnas erfarenhet av att de unga i stadsdelarna ofta håller ihop, oavsett var deras 
föräldrar kommer ifrån. Någon uttrycker att de ”känner den här utanförskapheten och man 
känner att det är ’vi mot dom’”. Även om det inte är önskvärt att unga ska känna så, är det en 
realitet att hantera just när det gäller den uppväxande generationen. De är svenskar men de 
betraktas som invandrare. Det är i deras fall inte riktigt klaner och etnisk tillhörighet som står 
i vägen för deras känsla av tillhörighet i storstaden.   

Projektledarna kan också konstatera att det inte är brist på projekt som stått i vägen för 
stadens integration. De är medvetna om att de krafter som får social och etnisk segregation till 
följd inte i första hand göds av en på vissa platser frånvarande idrottsrörelse. Några uttrycker 
därför olust då de menar att de genom sitt projektdeltagande bidrar till att befästa en rådande 
ojämlik ordning.  

2. Rätt grepp – metoder och arbetssätt 
Projekt Storstads projektledare fanns på plats i januari 2017. Två av dem fanns redan i 
organisationen och fyra rekryterades inför projektstarten. Jordbro hade redan från början två 
manliga projektledare, eftersom de enligt egen utsago ansåg att projektet inte var 
genomförbart utan dem båda, i samverkan. Det som präglade den första tiden var 
kartläggningar av stadsdelarnas föreningsliv och andra resurser i form av anläggningar och 
aktörer. Det skulle också upprättas projektplaner för vart och ett av områdena. Projektledarna 
och samordnarna har jobbat mer eller mindre aktivt i samarbetsverktyget SharePoint. 
Verktyget erbjuder olika möjligheter, bland annat samarbetsytor som i det här fallet har delats 
av alla i Projekt Storstad. Där har aktivitetsidéer och förväntade kostnader lagts in för att 
sedan antingen bollas med samordnare eller beslutas av samordnare och ibland ledning.  

Projektledarna har, liksom Stockholmsidrottens reguljära verksamhet, inte haft någon given 
budget att förhålla sig till, då ledningen inte velat fördela medel på andra grunder än rimliga 

 
7 Se exempelvis Aftonbladet 17 september 2018, där till riksdagen nyinvalda Leila Ali Elmi (MP) bemöter 
anklagelser om att ha blivit invald enligt klanmönster.  
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behov, till skillnad från att fördela lika mellan stadsdelar. Projektledarna har haft sina 
ungefärliga planer men planernas mer specifika innehåll har vuxit fram efter hand.  

Projektledarna framhåller samstämmigt att den första tiden var mycket aktivitetsintensiv. 
Några av dem gick ut hårt och rapporterade in mängder med förslag till aktiviteter medan 
andra tog mer tid på sig att kartlägga och planera och smög igång sina aktiviteter. Den mesta 
tiden kom inledningsvis att läggas på det praktiska genomförandet av många olika aktiviteter.  

De projektledare som redan menade sig ha stor kunskap om lokala behov och starka nätverk 
ville ”smida medan järnet var varmt” och inte tappa de personer som de lyckats engagera. De 
med försiktigare framtoning ser i backspegeln att det fanns ett starkt uttryckt önskemål från 
samordnare om stora volymer av aktiviteter. De metoder som följeforskningen uppdragits att 
dokumentera tar sig uttryck i olika typer av aktiviteter som projektledarna under dessa 
omständigheter har skapat i stadsdelarna. Grovt har metoderna delats in i nätverkande, 
tröskelsänkande, trygga rum, träning för livet och nya sätt att bygga upp ledarskap.  

Metoderna har utvecklats för att engagera boende i stadsdelarna för långsiktigt hållbara 
strukturer för livslångt idrottande i förening. Samtidigt har det stått klart för projektledarna att 
många i stadsdelarna behöver mycket stöd och uppmuntran för att inte hamna fel i livet. De 
har också varit medvetna om att många, särskilt barn och unga, har svårt att få råd med de 
avgifter som i vanliga fall krävs för idrottande. Därmed har projektledarna både försökt 
engagera för framtiden genom olika kanaler samtidigt som de har velat kompensera de 
boende, direkt på plats, för att dessa inte bara drabbats negativt av ojämlik tillgång till 
fritidssysselsättning utan också fått minskad framtidstro.  

I flera fall uttrycker projektledarna att de med öppna ögon gått in i ett projekt som skapar 
långsiktig verksamhet, men som egentligen inte har sådana förutsättningar. Just insikten om 
ovan nämnda ojämlikhet har drivit dem att ”passa på ”att ge stöd till dem som de menar bäst 
behöver det.  

Metoderna är generellt kategoriserade av mig – projektledarna sätter inte alltid själva ord på 
sitt arbete på detta vis. Stockholmsidrotten själva har i sin delrapportering till 
Riksidrottsförbundet pedagogiskt ordnat kategorierna utifrån hur de kopplar till Strategi 2025 
(Stockholms idrottsförbund 2025). Eftersom följeforskningen återger arbetssätt och metoder 
enbart utifrån det lokala perspektivet lämpar sig dock inte en sådan kategorisering för 
rapportens syfte.  

Nätverkande som metod 
Själva grundförutsättningen för att komma igång med arbetet i stadsdelarna inom en rimlig tid 
har varit att projektledarna redan hade nätverk där de skulle vara aktiva. Några av dem hade 
stora lokala nätverk, medan andra hade nätverk som rymde såväl centrala politiker som 
tjänstemän på olika nivåer. Enstaka projektledare hade stora nätverk på flera nivåer, inklusive 
Stockholmsidrotten. Att kunna röra sig i dessa ”olika rum” men också i olika samhällssektorer 
har varit en stor tillgång för projektledarna.  
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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. Att själv ses som en ”profil” eller att ha sådana i sina nätverk, underlättar förstås 
för projektledaren som ska locka deltagare till aktiviteter och utbildningar. Här är det 
självfallet viktigt vilket slags profilering som projektaktörerna har, eftersom detta kommer att 
skapa ett slags selektering bland deltagarna.   

Det är inte lätt för projektledarna att beskriva hur nätverkande går till. Sabir förklarar dock 
belysande att det är hans ”grej att bli vän med alla som gäller – man har roligt på jobbet och 
känner att alla är kompisar ” utan att han för den skull menar att de umgås på fritiden. Han 
förklarar vidare att det handlar om att förstå och använda sociala koder och att det är viktigt 
hur man kommunicerar med människor. Men, fortsätter han, det har ju varit något han har 
varit tvungen att göra för att kunna utföra de jobb han haft tidigare på samma plats.  Och 
nätverksträffar (som han känner dem) fungerar inte för honom, det ska vara möten där man 
pratar med varandra, det behöver vara personligt och inte bara informationsutbyte. Om en 
person presenterar sig för honom och berättar vem den är, om sin bakgrund och vad den 
jobbat med – då vet Sabir vad han behöver säga för att den personen ska få en bild av hur den 
kan ”göra jobbet” som också gynnar Sabirs eget arbete. I Hallunda/Norsborg var de under 
nästan halva projektperioden två projektledare. Viola fokuserade på tjejverksamheter och 
hade stora nätverk från sina tidigare projekt. Eftersom de hade delat upp arbetet mellan sig 
försvann inte bara Violas idéer när hon lämnade Stockholmsidrottens projekt, utan också 
hennes nätverk, menar Sabir.  

Hamad har jobbat med lokal förankring med utgångspunkt i den lokala fritidsgården och 
senare med unga vuxna. Genom sitt arbete och sina ideella insatser i Rågsved har han lärt 
känna kommunala aktörer. Det är också sådana som har rekommenderat honom som 
projektledare till Stockholmsidrotten. Det har väglett honom i vem han ska prata med och 
vilka som har rätta drivet – han har inte behövt slösa sin tid, den insatsen var redan gjord när 
han inledde projektarbetet. Han nämner som exempel att han har lätt att komma in i skolorna, 
precis som Sabir. Bostadsbolag är en annan kategori som varit viktig för honom och där han 
redan hade arbetat upp en relation sedan lång tid.  

Projektledarna i stadsdelarna nätverkar förstås inte bara med tjänstemän och andra som verkar 
professionellt i området, de nätverkar med civilsamhället också. De har sett barn och unga 
växa upp och känner till deras omständigheter. De är ofta tillgängliga ”24/7” och här skiljer 
sig dessa projektledares insatser från de reguljära konsulenternas arbete. Invändningen att ett 
sådant arbetssätt kanske inte är hållbart och strukturskapande ur Stockholmsidrottens 
perspektiv besvaras med att här finns inga alternativ. 

Bakgrunden är enligt dem den långa rad av svek som de boende utsatts för i form av projekt 
som skapat förväntningar men som sedan ryckts bort. I sådana sammanhang aktualiseras åter 
det faktum att lokala nätverk är en personlig investering för nätverksparterna och en stor 
tillgång för en satsning som Projekt Storstad. Nätverksbyggande handlar också om att bygga 
tillit, och projektledarna har varit mycket medvetna om hur stor risken är för att också de ska 
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bli betraktade som svikare när projektet är över. Hamad noterar dock hur reguljärt anställd 
personal i stadsdelen investerat mer långsiktigt i Projekt Storstad än vad han annars sett dem 
göra när projekt landar i deras stadsdel. Detta uppfattar han som en effekt av att han är känd 
sedan tidigare och redan visat sig långsiktigt engagerad på platsen.  

Annat nätverkande i projektet har varit att etablera sig i miljöer där idrotten inte tidigare tagit 
plats. Att fysiskt befinna sig på platser med exempelvis kulturaktiviteter har möjliggjort 
möten med idrott på ett odramatiskt vis. Moas nätverkande har handlat mycket om att just 
”hänga” där hon vill lära känna såväl personal som besökare, även där idrotten inte har spelat 
en självklar roll. På samma vis har Maria och Kim genom att ha sina kontor i Folkets hus 
lokaler givits en helt annan tillgång till de boende och deras föreningar än de annars skulle ha 
haft.  

Nätverkandet i stadsdelarna har således byggt på att projektledarna under lång tid byggt 
förtroenderelationer med såväl det offentliga som med civilsamhället. Förtroendet var 
projektledarnas ingångskapital som de själva värderat högt. Några av projektledarna menar att 
detta kapital inte kan omsättas av någon annan än dem själva. Om projektledarna skulle visa 
sig svika det förtroende de har vunnit hos civilsamhället blir det också de, och inte 
Stockholmsidrotten, som förlorar kapitalet. Projektledarna menar att en person kan ha 
fallenhet för att nätverka, men att det tar lång tid att bygga nätverk. I projektet har det också 
varit viktigt att med nätverkandet som metod hitta nya typer av verksamheter att samverka 
med. Det kräver ett visst mått av självreflektion för att kunna utvärdera sitt nätverks styrkor 
och brister och att agera utifrån det. 

Delaktighet där människorna finns och låga trösklar 
Projektledarna har erfarenhet av att projekt ofta för med sig att man ”bara ställer något där” 
och ”här är ni något ni får”, men det som erbjudits har inte varit efterfrågat. Ett sådant 
förfarande skapar inget intresse, menar de. De framhåller att det viktigaste är att involvera 
målgrupperna i vad som faktiskt kan göras. Detta har varit en helt genomgående metod i 
projektet att utgå från de behov som uttrycks.  

Lättillgängliga mötesplatser 
Projektledarna har varit särskilt noga med att tjejernas önskemål och idéer ska komma i ljuset. 
Att närma sig tjejerna och deras idéer har ibland underlättats när det funnits kvinnliga 
projektledare som kunnat delta på platser där tjejer samlats, men det har inte varit en 
förutsättning i alla områden.  

När Therese började arbeta i Rågsved hade hon nytta av att hennes kollega redan hade ett 
upparbetat nätverk med tjänstemän, och förstås med barn och unga i området. Hon berättar att 
hon och Hamad alltid utgår ifrån hur de själva skulle ha ställt sig till ett projekt som detta när 
de var unga. På frågan om hur hon når deltagare i aktiviteterna berättar hon att hon ringer 
runt, pratar med kompisar om att de ska prata med sina småsyskon. Hon går till fritidsgården 
och hänger där och visar att hon finns: ”Vi är här! I tisdags öppnade vi parkour, vilket jag inte 
tror att Rågsved har haft förut. Vi gick till gården – ’Om tio minuter är det parkour’. En del 
undrade vad det är för något, medan andra började volta ut genom dörren. De hakade på!” När 
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tjejerna i Rågsved får önska aktiviteter har de också velat ha dans, självförsvar och handboll, 
berättar projektledarna.  

I Fisksätra hade Maria tidigt i projektet fått kontorsplats på Folkets hus. Det är ett levande och 
öppet Folkets hus där många föreningar möts, och en hel del kvinnor finns ofta på plats. Här 
är det enkelt för projektledarna att träffa deltagare och här finns också utrymmen att hålla en 
del aktiviteter i. Maria har under projektet samarbetat med den lokala ungdomsföreningen 
Ung i Fiskis. Genom dem har hon kunnat rekrytera nya ledare, fånga upp vilka idrotter som 
efterfrågats och bidra till fler aktiviteter. I samarbete med föreningen genomfördes prova-på-
verksamhet i bordtennis, innebandy, segling och orientering. Skateboard fanns på önskelistan 
bland barn och ungdomar, och i slutet av projektet arrangerades en skateboardskola med 
lokala skateboardåkare. I Fisksätra finns sedan tidigare Tjejtorsdagar och Kim blev inbjuden 
att prata med deltagarna och ta del av vilka aktiviteter de skulle vilja ha i sin stadsdel. Flera av 
de önskemål som kom fram har projektledarna sedan kunnat förverkliga tillsammans med nya 
ledare. Kim har utifrån detta jobbat vidare med exempelvis flickgymnastik och friidrott. När 
han möter personer ute i stadsdelen är han också alltid noga med att påminna om olika 
aktiviteter som han hoppas att personerna sprider vidare.   

Att finnas och på plats och synas ute i området lyfter Kevin också upp som en nödvändig 
rekryteringsförutsättning. ”Vi har träning med fotbollslaget och det sitter några småbarn vid 
Maxingevallen. ’Öh, kids, imorgon är det volleybollträning’ – bam bam – ‘den här tiden, gå!’ 
De kommer! Och Luqman är ute och promenerar, ute och spelar basket med ett gäng, det är 
några ungar, ’hey, det är volleybollträning imorgon – glöm inte det!’ Så kommer de.” 

För projektledarna i Rissne/Hallonbergen kom den fritidsgård som Moa rekryterade ledare 
ifrån att bli fortsatt viktig för att rekrytera deltagare till idrottsaktiviteter i områdena. En av 
fritidsledarna kom att bli en nyckelperson för hela projektet då ungdomar också från Rissne 
och Hallonbergen gärna kom till de boxningsträningar han brukade hålla på gården. Över 
huvud taget gick många ungdomar från Rissne och Hallonbergen hellre till den centrala 
gården än till sina ”egna”. Fritidsledaren tränade själv på det lokala gymmet på sin fritid och 
många ungdomar brukade komma dit för att få hjälp med träningen av honom. När Moa 
ordnade aktiviteter som utgick från gården hjälpte han, och ibland också annan personal, alltid 
till genom att följa med eller delta själva i aktiviteten.  

I Rågsved är som på andra håll fritidsgården en viktig plats för att enkelt bjuda in barn och 
unga till aktiviteter, men projektledarna har också jobbat mycket med de unga vuxna som 
”hänger” i centrum. Eftersom Rågsveds ”häng” är synliga och välkända har rekryteringen 
därifrån inte varit så komplicerad. Då har istället ett annat hinder varit att ungdomarna kanske 
inte alltid uttrycker just vad de själva helst skulle vilja göra utan har tagit stor hänsyn till vad 
kompisarna vill. Projektledarna har varit väl medvetna om grupptrycket och försökt hitta 
tillfällen att tala enskilt med särskilt killarna.  

Mammorna har fått uppmärksamhet i Rågsved genom att Hamad tidigt inledde ett samarbete 
med öppna förskolan. Det ledde till att det etablerades mammagympa för besökarna. Annars 
tycks det främst vara de yngre som har nåtts av projektledarnas uppsökande verksamheter. 
Gino berättar att han på förfrågan från SFI-studerande kvinnor drog igång stavgång, men när 
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han annars har försökt träffa äldre för att starta ”gåfotboll” har han inte hittat något forum för 
rekrytering i de stadsdelar han jobbar med. Han kommer att vända sig till 
pensionärsföreningar i andra delar av kommunen istället och bygga upp verksamheten 
därifrån och hoppas på så vis få med sig äldre från Rissne/Hallonbergen vartefter.  

I projektet har dans använts i stadsdelarna som en väg in i rörelse som lockar många. Dans är 
enkel att arrangera om det bara finns pedagoger att tillgå. En nyckelperson resonerar om hur 
utbildning för danspedagoger skiljer sig från den massproduktion av idrottsledare som 
möjliggjorts inom projektet. Danspedagoger har en lång utbildning bakom sig och har sällan 
möjlighet att hålla i workshops utan att det blir en kostnad för arrangören. I projektet har 
danspedagogerna funnits inom nätverken och alla kanske inte heller har haft regelrätta 
pedagogutbildningar bakom sig.  

Det har framför allt varit tjejer som efterfrågat dans och då främst afro-beat och dance hall. 
Vid observationerna har en gästpedagog bjudits in och under exempelvis en timme lärt ut och 
tillsammans med deltagarna genomfört en enklare koreografi. Vid tillfällena har deltagarna 
verkat vara starkt engagerade och fått rikligt med uppmuntran från ledarna. Ett av 
danstillfällena genomfördes under en heldag i en bilhall i Haninge som ett öppet hus.  

Sammanfattningsvis kan de tröskelsänkande och delaktighetsskapande arbetssätten sägas 
bestå av enträget uppsökande och lyssnande. Projektledarna har varit flexibla och sökt skapa 
tillgänglighet både i stora och små sammanhang. De har varit noga med att hitta tillfällen där 
individer vågat uttrycka sina önskemål, men också bjudit in vitt och brett.  

Spontanidrott och lovaktiviteter 
Projektledarna har i flera fall sedan tidigare arbetat med ”organiserad spontanidrott”. Halltider 
erbjuds exempelvis av en kommunal aktör eller förening och det finns ledare på plats. Flera 
av projektledarna har själva vuxit upp med fritidsgårdens kvällsfotboll i den lokala hallen. 
Den organiserade spontanidrotten kräver inte deltagarnas engagemang på samma vis som 
reguljärt idrottande. Deltagarna kanske inte ens byter om inför aktiviteten – de har kul 
tillsammans och betoningen ligger på gemenskap. Det är en lågtröskelverksamhet som håller 
barn och unga aktiva den stund som den pågår.  

I Rågsved genomfördes under projektets första sommar en variant på mobil, spontan och 
öppen lovverksamhet utomhus i stadsdelen. Hamad ordnade så att de ledare som gått den 
lokala ledarutbildningen, med kommunal arvodering, fick leda ungdomar under 
sommarverksamheten. Han köpte in material och de erbjöd volleyboll, brännboll, fotboll och 
tennis fem timmar om dagen, tre dagar i veckan. Eftersom stadsdelen också höll dagkollo vid 
havet åkte de ut till Gålö i samverkan med fritidspersonalen. Hamad berättar att ledarna 
uttryckt att det kändes bra för dem att få ta ansvar och att de ”fick ge tillbaka till området”. 
Han menar att det är något många delar – känslan av att vilja men inte få chansen att bidra till 
sitt område. Så, menar han, det är inte många som tackar nej till den möjligheten när den 
erbjuds. Året därpå utvecklades sommarverksamheten till att genomföras i lokala föreningars 
regi. Då fick föreningarna turas om att ansvara för varsina dagar så att det fanns aktiviteter 
alla veckans dagar. 
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På höstlovet bjöd Hamad in till spontanbasket i Hagsätra. En observation genomfördes då 
målgruppen utgjordes av just de som Hamad och hans ledare ömmar för, men också oroar sig 
mycket för. Hamad konstaterade uppgivet att den annonserade hallen var dubbelbokad och 
aktiviteten fick flyttas till Rågsved. Han hade hela tiden telefonkontakt med några i gruppen, 
de hade enligt Hamad tagit lång sovmorgon och killarna dök inte upp förrän vid 17-tiden. 
Ledarna från Fryshuset höll god min och Hamad berättade efteråt att den här gruppen 
verkligen var svår att aktivera, men de brukade tycka om att göra saker tillsammans när de väl 
var igång.   

Också i Hallunda/Norsborg nådde sommarlovsaktiviteterna nya höjder under 2018. Sabir 
köpte med stöd av kommunala medel in en husvagn som målades uppseendeväckande i graf-
stil – det gick inte att missa att det var Sports Truck som kom rullande. Verksamheten bedrevs 
under fem veckor, något som projektledaren i efterhand bedömer som en något för lång 
period, även om barnen inte tröttnade. Tre veckor är en rimligare tidsperiod, menar han. 
Tjugo ledare anställdes som feriearbetare uppdelade på två perioder. Som avslutning på 
Sports Truck hölls ett utomhus-skumdisko med en känd DJ från området.  

I Hallunda/Norsborg har Botkyrka kommun en historia av att arrangera såväl Höstlovskul 
som Winter games, det senare under sportlovet. Detta har sedan tidigare gjorts med hjälp av 
Sabir, så aktiviteten var redan inarbetad. Arbetsdelningen har varit sådan att kommunen 
tillhandahåller idrottshallar och arvoderar ledare, medan Sabirs roll har varit att engagera 
föreningar från vilka han nogsamt valt ut duktiga och pålitliga ledare för att representera sina 
idrotter vid prova-på-verksamheten under lovet. Att vara en pålitlig ledare i detta 
sammanhang handlar enligt Sabir om att ledaren exempelvis visar att den förstår sitt ansvar 
och inte lämnar sin tilldelade station obemannad. Han har också varit den som har åkt runt till 
skolor och fritidsgårdar och marknadsfört aktiviteterna. Vartenda utrymme är fyllt med 
aktiviteter, barn och ungdomar. Konceptet är hög musik med energi, aktiviteter överallt och 
till synes okomplicerat arrangemang. Innebandyklubbens kafeteria tillhandahåller fika och 
godis, ”fritids”-grupper äter medhavd mat i korridorer och hallar och mängder av olika 
idrotter provas på.  

I Fisksätra uppstod den numera återkommande lovaktiviteten ”fotbollscamp” ur att Maria 
hade ordnat ett möte mellan den lokala fotbollsklubbens och Saltsjöbadens IF:s styrelser. 
Syftet var att undersöka hur Fisksätra IF kunde stärkas med hjälp av grannföreningen. Så 
kläcktes idén om samverkan under loven, då båda föreningarna ansåg att barnen behöver 
träffas på fritiden. De kom överens om att hålla fotbollsläger under höstlovet och att vara 
halva tiden på Saltsjöbadens IP och halva tiden på Fisksätra IP. Ett fyrtiotal barn, ganska 
jämnt fördelade på flickor och pojkar, samlades den första dagen på Saltsjöbadens IP.  Vid 
observationstillfället var det mest barn från Saltsjöbaden. Deltagarna var i åldrarna 7–12 år 
och tilldelades ledare som de fick följa med ut på olika delar av de många planerna. 
Ordföranden för Saltsjöbadens IF berättar vid sidan av planen att han var så glad över att 
Maria tagit initiativet till samarbetet under lovet. Med havet i bakgrunden och barn med bollar 
i fullt solsken är bilden fullkomligt idyllisk. Maria reflekterar senare över hur föreningarnas 
skollovssamverkan har utvecklats. Efter observationstillfället har det genomförts både ett 
påsklovscamp och ytterligare ett höstlovscamp, då också i samarbete med en 
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idrottsövergripande konsulent från Stockholmsidrotten. Hon menar att fotbollslägren har varit 
en framgång, även om färre deltagare kom från Fisksätra än från Saltsjöbaden, och att det inte 
går att förvänta sig annat när andelen utövare av fotboll i Fisksätra bara utgör en tiondel av 
utövarna i Saltsjöbaden. Att bygga upp en sådan här verksamhet tar också tid, menar hon. Vid 
ett första tillfälle handlar det mest om att ge aktiviteten uppmärksamhet och sprida den. Några 
barn och föräldrar behöver närvara för att hjälpa till med spridningen.  

Eftersom friidrott efterfrågades när tjejerna på Tjejtorsdagar träffade Kim, anordnades ett 
friidrottsläger på Fisksätra IP under några dagar sommaren 2018. Syftet var att undersöka hur 
många som ville bli kontinuerligt aktiva. I Saltsjöbadens IF:s regi finns friidrott men vid 
denna tidpunkt var det helt fullt i deras grupper. Så om Fisksätras barn och unga skulle få 
tillgång till friidrott var kanske Fisksätra IF ett alternativ, resonerade projektledarna. Mellan 
40 och 70 barn i åldrarna 6–14 år samlades för att prova på friidrott. Dock kom inga köande 
barn från Saltsjöbaden. Det erbjöds 60 meter löpning, häck, längdhopp, kulstötning och 
stafett, och det skulle vara enkelt och tillgängligt. Fjorton ledare i 16–17-årsåldern 
engagerades men bara hälften av dem hade genomgått Plattformen.8 Friidrottslägret var också 
ett sätt att ge potentiella ledare tillfälle att prova på ledarskap och att bli sugna på att gå en 
utbildning. Om det visade sig finnas intresse skulle ledarna erbjudas utbildning för att leda 
verksamheten under hösten. Såvitt projektledarna visste hade det aldrig funnits friidrott på 
platsen tidigare. Anläggningen var mycket eftersatt och projektledarna hade fått oklara besked 
om vem som hade ansvar för att underhålla den.  

Under höstlovsaktiviteterna i Rissne/Hallonbergen intervjuades ”spindeln i nätet” för 
lovaktiviteten ”Passa vidare”. Hon är anställd vid en av Sundbybergs största föreningar och 
har tillsammans med andra större föreningar och fritidsgården genomfört sommaraktiviteter 
sedan 2016. Tack vare Stockholmsidrotten kunde de under projektperioden genomföra 
aktiviteter under alla lov. De har utvecklats utifrån nya lärdomar över tid och under sommaren 
2018 hölls aktiviteter sex veckor, först tre veckor på Rissne IP och sedan tre veckor i centrala 
Sundbyberg. Konceptet liknar det som Sabir beskrev ovan, föreningar bjuds in och deltar med 
sina medlemmar liksom unga ledare utbildas och arvoderas. Gino berättar att det varma vädret 
gjorde att barn från de centrala delarna av kommunen inte deltog i aktiviteterna. De hade 
exempelvis istället möjlighet att åka och bada med sina familjer. Annars var det många barn 
som deltog i aktiviteterna, särskilt från Rissne, trots att det var vattenbrist och svårt att hitta 
svalka. En utvärdering av sommaraktiviteterna har fått arrangörerna att fundera på om de ska 
nöja sig med två veckor på varje plats i stället. På samma vis som i Hallunda/Norsborg tyckte 
arrangörerna att det blev litet ”uttjatat”. De ska också se över utbildningen av ledare. Trots att 
de bara genomförde en kortversion av Plattformen, sex (arvoderade) timmar, så tycker de 
blivande ledarna att utbildningen var för lång. Gino berättar att utvärderingen visade att 
kvaliteten på ledarskapet samtidigt behöver höjas, varför ledarutbildningarna blir en utmaning 
inför sommaren 2019.  

Det utbildades drygt 70 ledare men det fanns inte tillräckligt med arbetsuppgifter. Gino 
konstaterar att det hade behövt finnas fler idrotter på plats. Han menar att fler föreningar 

 
8 Basutbildning för ledare, barn och ungdom.  
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kunde bli bättre på att visa upp hela bredden av sina verksamheter. På idrottssidan erbjöds 
basket, innebandy, fotboll, parkour och dart. I Sundbyberg har idrottsföreningarna gått ihop i 
en Idrottsallians som fungerar som en samtalspart för kommunen. Gino berättar att han ser en 
koppling mellan vilka som engagerar sig i Idrottsalliansen och vilka föreningar som 
representeras vid lovaktiviteterna. Kommunen bidrar med arvoderingsmedel men också med 
personal. Biblioteket och fritidsgårdar finns på plats med böcker, spel och pyssel. Det blir en 
mötesplats både för både de som vill röra på sig och de som bara vill ta det lugnt och träffa 
andra.  

Jordbro IF höll i sommaraktiviteter utomhus tre gånger i veckan under somrarna, men de stora 
evenemangen som infaller sommartid samarrangerades med andra föreningar. Sommaren 
2018 organiserade de också en resa för ledarna till Gotland. Syftet var att ledarna skulle 
komma samman på en plats de möjligen annars aldrig skulle besöka. En långhelg tillsammans 
där inget annat drog i deltagarna, med olika aktiviteter som cykling, paddling, styrketräning 
skulle bygga ihop gruppen för framtiden. Lägret dokumenterades snyggt med filmmediet och 
publicerades på föreningens Facebooksida. På så vis lyfts ledarna upp och medlemskap i 
föreningen framställs attraktivt. 

Att anordna lovaktiviteter och spontanidrott har i första hand syftat till att erbjuda något för 
alla. Det är också ett sätt att låta ledare prova sin förmåga och för föreningar att locka 
medlemmar. Eftersom lovverksamheter ofta erbjudits i stadsdelarna redan tidigare har Projekt 
Storstad gjort det möjligt att stärka organisationen av verksamheterna och erbjuda mer. 
Målsättningen om att lovaktiviteter också ska få barn och unga från olika delar av 
kommunerna att mötas verkar dock inte infrias.  

Trygga rum för Tjejkvällar och Killsnack  
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.  I projektledarnas nätverk fanns unga 
kvinnor som ville göra något för alla kvinnor i stadsdelen. Under hösten 2017 turades de om 
att hålla programkvällar en lördag i månaden, medan deras vänner hjälpte till med praktiska 
saker som att förbereda och servera maten och fikat. Tjejkvällarna genomfördes i Jordbro 
kulturhus där både aulan och entréhallen med scen togs i anspråk. Den som för kvällen skulle 
hålla i produktionen valde också tema. Kvällarna kunde handla om mäns våld mot kvinnor, 
hälsa, kroppspositivitet, självkärlek och #metoo. Projektledarna stöttade arrangörerna genom 
att tillhandahålla teknik och finnas till hands om de skulle behövas under kvällen. Några mer 
erfarna arrangörer stöttade dem som höll i sina allra första produktioner, och de fyra till fem 
timmar som kvällarna pågick rymde allt från spoken word, musik och interaktivitet med 
publiken till föreläsningar om kost och hälsa och panelsamtal. Programmen var innehållsrika 
med flera pauser för näringsriktiga matbitar och fika. Vid de två kvällar då observationer 
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genomfördes fanns ingen direkt idrottskoppling i programmet. Kvällarna var dock unika med 
att under Stockholmsidrottens paraply skapa ett rum för bara kvinnor där frågor kunde 
avhandlas på ett tryggt vis och där kvinnorna över flera generationer kunde visa varandra sitt 
stöd.  

Publiken var alltså i blandad ålder även om unga kvinnor i gymnasieålder övervägde. 
Eftersom en av arrangörerna gjort sig känd som spoken word-poet kom många också resande 
från andra delar av Storstockholm. Idag finns kopplingen från Tjejkvällarna till projektets 
tematik i att poesiverksamheten ryms bland Jordbro IF:s aktiviteter. Den är faktiskt också, i 
och med att föreningen arrangerade Ortens bästa poet 2018, idrottsföreningens enda 
tävlingsgren. Jordbro IF skapade också senare tjejdagar, My Queens, där tjejer idrottar 
tillsammans, träffas och samtalar med förebilder och avslutar med att äta tillsammans, också 
det en dag i månaden. 

Under samma höst drog också Viola i Hallunda/Norsborg igång tjejkvällar, här med namnet 
#mingäri. De riktade sig till ”dig som är gäri och icke-binäri”. Kvällarna hölls fyra 
vardagkvällar i Hallunda Folkets hus där Viola lagt upp ett program och bjöd på frukt och 
dryck. Viola har ett stort nätverk av på olika vis förebildliga och inspirerande kvinnor. Hon 
bjöd in dem att hålla inspirationsföreläsningar och dans-workshops, improvisationsteater och 
samtal vid något av de fyra tillfällen som #mingäri genomfördes under hösten 2017. Här var 
publiken också generationsöverskridande och även om den inte var väldigt stor blev kvällarna 
viktiga och bra stunder för dem som var där för att delta i ett öppet och tryggt samtal om svåra 
saker. Föreläsningarna kunde handla om föreläsarnas väg till där de är idag och vilka vägval i 
livet som visat sig viktiga. Såväl besökare som föreläsare och ledare ventilerade sina 
funderingar och förhoppningar, liksom sin frustration och oro som varande unga tjejer och 
kvinnor i en manligt dominerad värld.  

Också Rågsved fick sina tjejkvällar. I projektets början hade Hamad svårt hitta fram till 
tjejerna. Hösten 2017 berättade han att de som var i 13–18-årsåldern förvisso gick till 
fritidsgården, men de stängde in sig i ett rum och pratade i flera timmar och han fick inte ens 
komma in. De unga vuxna kvinnorna var enligt honom helt osynliga på kvällarna. Han 
uppfattade att de, till skillnad från männen i samma ålder, tidigt hittar arbete och att de håller 
sig hemma när de inte arbetar. Med tiden började tjejerna på fritidsgården att prata med 
honom och han förstod att han behövde hjälp med att skapa en plattform för tjejerna. Han 
insåg att det tog för lång tid för dem att känna sig bekväma med honom och ta det utrymme de 
behövde för att bli delaktiga i beslut om vilka aktiviteter som skulle genomföras. Hamad kom 
i kontakt med två unga kvinnor som fick bli ”ambassadörer” för idrotten. Han hoppades att 
sedan kunna slussa in tjejerna så att alla kunde vara tillsammans, både killar och tjejer.  

Så småningom startades Gärihäng på söndagskvällar på gården i Hagsätra, som också ingår i 
Hamads område. När Therese blev anställd tog hon tag i det faktum att dessa kvällar inte var 
så välbesökta. Hon trodde att det kunde bero på att de förlades för sent på kvällen och flyttade 
dem till söndagseftermiddagar. Ett annat problem var att det var svårt att samla alla tjejerna på 
en gård. Om Gärihänget genomfördes i Hagsätra var det svårt att få Rågsvedstjejerna att 
komma dit. De Gärihäng som genomfördes blev fina kvällar, berättar Therese, som bland 
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andra hade bjudit in en organisation som på uppdrag av Botkyrka kommun arbetar med 
kampanjen Stoppa ryktet! mot fördomar och ryktesspridning. Ryktesspridning, framför allt 
om tjejer, var för övrigt ett tema som återkom vid tjejkvällar i samtliga stadsdelar.  

Vad som har blivit tydligt i projektet är att även killarna behöver samtalen och de trygga 
rummen. De senaste åren har Hamad lärt känna många som varit på väg åt helt fel håll men 
som idag håller på att få ordning på sina liv och som släppt sin tuffa attityd. Han anser att han 
och andra som engagerar sig för unga i området måste komma mycket närmare dem, både 
tjejer och killar, och att de viktiga åren är dem mellan 13 och 16. Unga vuxna kan han 
påverka om han har en relation till dem sedan tidigare och de har respekt för honom genom att 
han sett dem växa upp. Men grupptryck kan vara svårt att hantera för en ung människa och 
det tar ofta tid innan unga män blottar sig för varandra, enligt Hamads erfarenhet.  

Moa bestämde sig för att erbjuda Tuggarkvällar i Hallonbergen. Situationen för killarna på 
gården var tung vid tidpunkten och hon såg ett stort behov hos dem att få ventilera vad det 
innebär att vara ung kille i stadsdelen. På fritidsgården i centrala Sundbyberg hade hon sedan 
tidigare försökt få igång tjejkvällar men det gick lite trögt även om det fanns hopp om att det 
skulle lösa sig framöver med hjälp av fritidspersonalen. När hon fick kontakt med en 
högprofilerad idrottspersonlighet slog hon till. Hon fick med sig fritidsgården i Hallonbergen 
och bjöd in killarna till fyra tillfällen. Vid de första tillfällena kom ett femtiotal killar för att 
lyssna på föreläsaren och diskutera. Inför den tredje Tuggarkvällen kände hon viss oro för hur 
det skulle gå. Hon tyckte att det varit så lätt att hitta deltagare hittills och var rädd att hennes 
tur skulle vända. Förvisso hade hon kommit till insikt om att det kunde räcka med bara tre 
deltagare för att få ett bra samtal, men hon ville gärna att kvällarna skulle engagera många.  

Aktiviteten genomfördes i fritidsgårdens lokaler i Hallonbergens centrum. Projektledaren 
presenterade följeforskaren för deltagarna och de godkände att en observation genomfördes, 
trots att det ju egentligen var en kväll vikt för killar. Pappan till en av fritidsledarna hade gjort 
och portionsförpackat mängder med pasta med köttfärssås så att alla deltagare skulle få en 
ordentlig middag. En del av killarna samlades på gradängerna så att föreläsaren fick en 
publik, och en del hängde i soffgruppen en liten bit därifrån men kunde ändå höra allt som 
sades i publiken och på scenen. Projektledaren och en konsulent från Stockholmsidrotten höll 
sig tillsammans med följeforskaren lite gömda på gradängens gavel. Det kan hända att många 
av ”tuggarna” inte kände till föreläsaren sedan tidigare, de framstod i vilket fall som 
avslappnade inför att prata med honom. Under kvällens gång fylldes publiken på, medan 
några lämnade. Medelåldern på deltagarna höjdes något vartefter och mot slutet deltog unga 
vuxna som var över 25 år. Det var överraskande att de, liksom de unga vuxna kvinnorna som 
var medverkande vid tjejkvällarna, tycktes ha stort utbyte av samtalen. Den här kvällen 
handlade det bland annat om ”mansrollen” och hur den inte måste handla om att erövra eller 
ständigt bekräftas. Ett annat tema var homosexualitet och homosexuellas situation. Spontant 
lyfte den äldsta deltagaren frågan om erfarenheter av rasism och den diskussionen blev kanske 
den mest livliga under kvällen. Föreläsaren var inte helt beredd på att hantera temat rasism 
men kunde moderera diskussionen någorlunda. Det var inte det enda tillfället under projektet 
då jag bevittnat hur auktoriteter blivit tagna på sängen av ungas medvetenhet om, och 
självklara förhållningssätt till, sin position som diskriminerade på rasistiska grunder.  



27 
 

Ett halvår senare berättar Moa om hur de påföljande Tuggarkvällarna utvecklade sig och 
ställer sig åter frågan om hur den här typen av aktiviteter görs bäst. Hon undrar om det inte är 
bättre att nöja sig med att bara några samlas, och sedan stänga dörren och jobba tillsammans 
med bra kvalitet? Betydelsen av sådana samtal kan i förlängningen sprida sig till andra, 
resonerar hon.   

De trygga rummen är ett sätt att bygga plattformar för ett nytt slags deltagande. Moas fråga 
om volym verkligen är viktigare än ”kvalitet” hänger samman med att projektet i sin helhet 
har tagit på sig två inkompatibla uppgifter. Projektet, som vill aktivera, saknar det 
tidsutrymme som krävs för att bygga starka plattformar, vilket stressar projektledarna. De har 
istället försökt knyta så många som möjligt till sig för att optimera möjligheterna till att 
åtminstone några kommer att fortsätta att bygga idrottens organisering på platserna. Och på 
platser där trygga rum för tjejer har genomförts har också tjejträningar etablerats. Flera av 
”tuggarna” kom att ingå i ett Korp-lag under sommaren 2018.  

Att skapa ett tryggt rum kan, som i exemplen ovan, handla om att vid aktiviteter skilja män 
och kvinnor åt. Några projektledare och nyckelpersoner har lyft fram könsseparata 
verksamheter som uppenbart politiskt känsliga.  

 

Träna för livet 
Olika erfarenheter av att kombinera träning med samtal har inspirerat projektledarna. Bland 
erfarenheterna nämnde projektledarna Thaiboxning med dialogsamtal och Löparakademin. 
Löparakademin började i Husby som Husby Maraton år 2009 och har sedan utvecklat sitt 
koncept och spridits till flera delar av landet. I samverkan med näringsliv, föreningsliv och 
skolor tränar ideellt engagerade ledare tillsammans med niondeklassare under tio veckor för 
att de ska kunna genomföra ett 10-kilometerslopp. Ledarna rekryteras ofta bland tidigare 
deltagare. Under programtiden genomförs workshops så att deltagarna får lära sig hur den 
målsättningsmetodik de lärt sig för löpträningen kan användas i andra delar av livet. Viola och 
Sabir lärde känna varandra när de arbetade i organisationen. Viola berättar att hennes 
erfarenheter lett till att hon jobbar med att implementera sociala aktiviteter som skapar mer 
delaktighet för ett starkare idrottsliv och mer delaktighet i samhället i stort.   

För några av stadsdelarna sammanföll Löparakademins redan planerade program med Projekt 
Storstads planer, så att 10-veckorsprogrammet kunde genomföras tillsammans med de nya 
föreningarna. Detta var dock inte fallet i Sundbyberg, så Moa skapade Löparonsdagar. Hon 
bjöd in en löptränare att hålla i träningarna utomhus under hösten 2017 och hon bjöd in olika 
samtalsledare på teman som exempelvis vad ungdomarna har för erfarenhet av träning, 
energidryckers effekter på kroppen och ”mellanmålssnack”. De pratade också om hållbarhet 
med Världsnaturfonden, och en kväll ägnades åt hbtq-frågor. Programmet avslutades med att 
alla deltagare bjöds på avslutningsmiddag. Det var både killar och tjejer som samlades varje 
onsdag på den centralt belägna fritidsgården. Vid de tillfällen då observationer gjordes blev 
det också lite aktiviteter i gymmet och en eller flera från fritidsgårdspersonalen deltog också 
tillsammans med Moa. Flera av killarna deltog sedan tidigare i fritidsledarens 
boxningsverksamhet på gården, så de var vana att träna tillsammans. En av killarna reste 
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långväga ifrån för att få vara med på alla aktiviteter. Han hade ensam lämnat Afghanistan som 
fjortonåring och hade ännu inte fått något beslut om uppehållstillstånd. Han hade nyligen 
blivit flyttad till en annan kommun men fortsatte att vara med på fritidsgårdens aktiviteter. 
Han berättade att träningen höll tankarna borta från oron och från längtan efter familjen. Det 
var fin stämning vid aktiviteterna och ungdomarna tog ansvar för varandra och hjälpte ofta 
ledarna med praktiska göromål.  

 
I Jordbro rekryterade projektledarna en ung kvinna som programansvarig för Löparakademin i 
samarbete med Jordbro IF. Hon berättar att hon inte hade någon erfarenhet av att leda just 
löpträning, men att hon är en av de ledare som skolats inom ramen för Vägen ut Vi unga. 
Redan som 14-åring började hon tillbringa mycket tid i hiphop- och dansverksamheten och 
sedan blev hon själv ledare för nya deltagare. Hon besökte skolor för att rekrytera deltagare 
till Löparakademins tioveckorsprogram och hennes grupp kom att bli den dittills första 
tjejgruppen. Det var förvisso inte avsikten, men hon tror att gruppen kom att bli sammansatt 
på detta vis då hon själv är tjej. Hon tror att tjejerna tänkte ”kan hon så kan jag” och möjligen 
att killarna inte trodde att det skulle bli så seriöst. Med hjälp av en ledare med erfarenhet av 
att coacha löpning fick de ihop en grupp på 10–15 personer som genomförde programmet.  

 
Den programansvarigas egen idrottsbakgrund var en viktig orsak till att hon tog sig an 
uppdraget. Hon har som så många andra idrottat hela sin barn- och tidiga ungdom. När hon 
kom i tonåren blev hon nyfiken på vad Stockholm hade att erbjuda utöver idrott och släppte 
alla rörelseaktiviteter utom dans en gång i veckan. Något år senare blev hon sugen på att börja 
igen men då vågade hon inte återgå till organiserad idrott eftersom hon trodde att hon inte 
längre dög. Med den egna erfarenheten såg hon vikten av att erbjuda niondeklassare 
löpträning i den form som Löparakademin gör.  

Förutom löpning har boxning, tyngdlyftning och styrketräning i grupp varit sätt att erbjuda 
både en alternativ livsstil och omsorg. Alexander, som betraktas som en nyckelperson för 
projektet i Rågsved, berättade våren 2017 om hur han arbetar tillsammans med Hamad för 
områdets unga. Alexander är 27 år gammal och bodde under en tid av sin uppväxt i Rågsved 
men bor nu i en grannstadsdel. Han arbetar deltid på fritidsgården när han inte tränar själv, 
tränar ungdomar eller håller träningar på gym där han är anställd. Alexander kom till Sverige i 
tidiga tonåren och berättar att det därför i början var svårt att navigera i det nya livet. 

”Det var tufft faktiskt, att lyckas med något man vill. Det var svårt med umgänget – många 
hamnade snett – kanske i kriminellt liv. Jag höll på att lära mig svenska och skaffa mig nya 
vänner. I början var det svårt att veta vilka jag skulle umgås med. Att de skulle dra in mig. Jag 
kom till fritidsgården, jag visste inte vad en fritidsgård var. Jag såg att de tränade här– jag 
visste inte att man fick! Jag var så blyg, men så en dag bestämde jag mig och gick hit. 
Tränaren frågade vad jag gjorde där och då frågade jag om jag fick prova boxning. Jag blev 
inbjuden – det var enkelt! Jag ville lära mig fort och fixa disciplin, man måste fixa skolan och 
hänga med rätt folk, annars fick man inte vara med. Så jag hade det i huvudet att inte bli av 
med det. Jag blev frågad av äldre killar om att göra ärenden för pengar, men då hade jag redan 
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boxningen och valde den trots pengarna. Träningen kändes så bra redan första dagen. Sedan 
började jag hjälpa andra att inte hamna snett. De som inte ville träna i klubben började jag 
träna själv.” (Alexander, 27 år) 

Det Alexander förundrat konstaterar är att det inte riktigt verkar vara särskilt många som bryr 
sig om de unga männen som ”hänger i centrum”. Insatser görs för att det är dyrt att ha dem på 
gatan, men inte för att det i grunden finns ett intresse för deras välmående. I Rågsved är regeln 
att efter den termin en ung person fyller 18 år får hen inte längre vara kvar på fritidsgården. 
Ungdom efter ungdom sällar sig till gruppen ute på torget eller uppe på gatan, unga män som 
inte har klart för sig vad annat de kan göra. Alexander har tagit till sin uppgift att aktivera 
dem, lära dem om kost och att genom träning hjälpa dem med sömnproblemen. När vi träffas, 
våren 2017, har han ordnat jobb åt fem av dem på en arbetsplats där han själv tidigare jobbat 
en kortare tid. Just de fem hade tränat med honom hela sommaren innan, så han tror verkligen 
på träningen. Hans inställning är att det inte finns några dåliga killar, var och en av dem är 
bra. De gör allting i grupp och exakt likadant, för att de är rädda för att andra i gänget ska reta 
dem. Därför ser Alexander alltid till att prata med dem en och en när han får tillfälle. Någon 
kanske inte alls vill boxas eller spela fotboll – han kanske hellre vill spela schack eller dansa. 
Det är få av dem som har föräldrar som vet vilka möjligheter det finns för de här unga 
männen, så var det också för Alexander när han var yngre. Han är envis och låter sig inte 
nedslås av att de kanske inte hakar på allting han erbjuder – han vet att efter några tillfällen 
vågar alla prova på något nytt.  

Styrketräning i alla dess former har generellt varit en aktivitetsform som varit vanlig i 
projektet. Den individuella omsorg som träningsinstruktioner för med sig tycks vara 
efterfrågad och styrketräning kan också utövas under enkla omständigheter. Under 
projekttiden har även ett par aktivitetsytor med utomhusgym anlagts, i Jordbros fall helt tack 
vare projektledarnas insats. I Hallunda/Norsborg har ett gammalt oanvänt gym i en idrottshall 
tagits i bruk av breddföreningen SPEAR:s ledare och idag bedrivs där tjej- respektive 
killträning två gånger i veckan. En av ledarna berättar att när han själv var ung upplevde han 
stark press och stress från människor som ville dra honom åt fel håll. Det var gymmet som 
blev hans fristad och räddning, där fick han vara ifred och fokusera på sig själv. Av den 
anledningen har han engagerat sig i att erbjuda unga att ta hand om sig själva och varandra, 
och ge dem vad han själv fick.  

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.  
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Evenemang 
Att engagera sig vid evenemang och cuper har varit viktigt för projektledarna i alla stadsdelar. 
I flera fall har projektledarna haft huvudansvar för aktiviteterna. Poängen med dessa dagar har 
varit att få människor att samlas och göra saker ihop. I några fall har aktiviteterna tidigare 
varit sådana som tidigare varit årligen återkommande, men som utvecklats med hjälp av 
projektledarna. 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. I Botkyrka och Fisksätra har projektledarna stöttat föreningar att 
arrangera ”konceptcuper” som Sambacup och Tillsammans Cup. Sambacup lyfter flickors 
fotbollsspelande utan att kora vinnare, med fokus på glädje och gemenskap till sambamusik. I 
norra Botkyrka kom 50 flickor, som inte tidigare varit medlemmar i någon förening, att delta i 
cupen vilket Sabir menade var en riktigt stor framgång. Flera av flickorna började spela 
fotboll i föreningar efter detta.    

Tillsammans Cup är en ideell förening för integration, och i dess namn kan den som vill 
arrangera en fotbollscup som genomförs på nationaldagen 6 juni, för att ungdomar som inte 
känner varandra ska träffas och spela fotboll ihop som en manifestation för mångfald. 
Fisksätra arrangerade Tillsammans Cup under båda projektåren med 350 unga deltagare. Runt 
evenemanget arrangerades aktiviteter med andra föreningar så att alla fick prova fler idrotter.  

I andra stadsdelar har projektledarna utvecklat egna evenemang eller byggt vidare på tidigare 
traditioner. I Rågsved slog sig projektledaren ihop med den tidigare Rågsvedsfestivalen och 
lade till idrott till kulturfestivalen som går av stapeln på sensommaren. Under två dagar hölls 
öppna idrottsaktiviteter med inbjudna idrottsföreningar parallellt med musikuppträdanden.  

I Jordbro är det Birger Jensen Cup som är det stora inarbetade evenemanget och som 
projektledarnas nätverk ligger bakom. Bakgrunden är att föreningen Vägen ut Vi Unga ville 
hylla den fritidsledare som, innan föreningen bildades, visade de unga tillit och gav dem 
tillgång till lokaler för både kultur och idrottande. När den pensionerade fritidsledaren sedan 
gick bort organiserade föreningen en cup till hans minne och sommaren 2018 arrangerades 
den för nionde gången i ordningen. Ett trettiotal lag från när och fjärran brukar anmäla sig och 
spelar mot varandra i två åldersklasser: 10–14 år i den ena, 15 år och äldre i den andra. 
Genom åren har näringslivet tagit ett stort ansvar för att stötta genomförandet av cupen, som 
mer liknar en festival än en fotbollscup. Här finns också många prova-på-aktiviteter och 
musikuppträdanden, och Jordbrobor deltar över generationsgränser. Under projektets sista 
sommar höll Jordbro IF aktiviteter på Jordbrodagen och arrangerade dessutom bumperball-
cup och vattenkrig som enskilda evenemang för att skapa så mycket aktivitet som möjligt för 
barn och ungdomar i området. I och med Projekt Storstad har resurser kunnat läggas till, 
vilket projektledarna menar har varit nödvändigt då de anser att kommunen inte är tillräckligt 
intresserad av att stötta insatserna i stadsdelen.  

Att skapa evenemang är något av projektledarnas paradgren, och de är noggranna med 
dokumentationen av vad de gör. På Jordbro IF:s Facebooksida publiceras filmer från 
aktiviteterna löpande. Ett exempel på hur evenemangskompetensen använts var när ett 
byggföretag höll montagevisning för allmänheten. Banker och mäklare hade ställt upp sina 
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montrar i utkanten av bostadsrättsbygget och kommunalrådet fick köra lyftkranen som satte 
ett element på plats. Därefter blev det tal, och ungdomar från Jordbro IF arrangerade 
badmintonspel ute i det fria för att visa upp Jordbro IF:s verksamhet. I lägenhetsbeståndet 
fanns nämligen några lägenheter för etablering av nyanlända som kommunen hade finansierat, 
vilket gjort projektet till ett unikt integrationsprojekt enligt såväl bolagets representant som 
kommunalrådet. Syftet med Jordbro IF:s deltagande var att visa dem som skulle flytta in att 
det finns idrott för alla i närområdet. Vare sig byggbolag eller kommuntjänstemän hade med 
sig ljudanläggning, vilket projektledarna löste, som likaså filmade händelsen.  

Bygga ledarkompetens 
Eftersom det övergripande målet för Projekt Storstad varit att skapa långsiktigt hållbara 
strukturer för idrott i förening så har behovet av nya ledare varit omfattande. Till största delen 
har det handlat om att hitta ledarämnen för att sedan utbilda och stötta dem. Målområdet som 
rör skapandet av nya slags utbildningar har ägnats mycket energi under projekttiden. ”Tillit” 
är ett nyckelord för att förstå framgångarna med ledarrekrytering i projektet. Till 
framgångsfaktorerna kan också läggas ”volym”. Hundratals unga har gått ledarutbildningar i 
Projekt Storstads regi. Projektledarna har arbetat intensivt med att identifiera potentiella 
ledare men dessa har också bjudits in brett så att alla ska känna sig välkomna. Ibland har de 
som inkluderats kanske inte lämpat sig för just ledarroller och har istället erbjudits andra 
utbildningar. 

  

Ungdomsgården som ledarförsörjare 
Som tidigare beskrivits vände sig Moa till Stockholmsidrotten när hennes simklubb visade 
otillräckligt intresse för ledarförsörjning. På våren 2017 hade knatteverksamheten ledarbrist.  
Då satte Moa tillsammans med Gino ihop ett åttaveckorsprogram som hon kallade ”Unga 
ledare”. Hon gick till ungdomsgårdarna och fick ihop 22 intresserade ungdomar i åldrarna 15–
18 år. De träffades två timmar i veckan under åtta veckor och inledde utbildningen med att 
arbeta gruppstärkande på Bosön. Vid varje träff ägnade de en timme åt ”prat” och en timme åt 
simning. Utbildningens fokus låg främst på ledarskapet. För Moa var det viktigt att de skulle 
få med sig kunskaper om hur man blir en bra medmänniska och kunna kommunicera det från 
bassängkanten eller på basketplanen.  

Moa berättar att i och med den här satsningen upplevde hon för första gången hur hon blev 
hundraprocentigt dedikerad till sitt arbete. ”De blev mitt liv, de här ungdomarna”. Kraven 
som ställdes på deltagarna var inte omfattande. Moa menar att för att vara knatteledare 
behöver de bara kunna hantera vattnet, flyta på både mage och rygg samt behärska bröstsim. 
Det visade sig under utbildningen att alla deltagare var simkunniga. Moa och Gino, som redan 
var projektledare vid det här laget, lyfter fram både de goda kommunala kontakterna, 
exempelvis fritidsgårdens personal, och det faktum att Moa lockade med att de kunde få jobb 
om de gick utbildningen, som viktiga faktorer för att rekryteringen blev lyckad. Efter 
utbildningen fick ledarna sommarjobb som simtränare och under hösten blev några av dem 
timanställda i klubben. Erfarenheten blev helt avgörande för Moa – det var i den här typen av 
arbete som hon kände att hon kom till sin rätt. Men hon oroade sig litet för hur 
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ledarskapskulturen skulle utvecklas i simklubben – skulle de ta tillvara det här arbetssättet nu 
när hon inte längre var kvar? Efter ”Unga ledare”-satsningen rekryterades Moa som 
projektledare till Projekt Storstad.  

Plattformen på turné och anpassade utbildningar 
Alla blivande barn- och ungdomsledare erbjuds en basutbildning av Svenska idrottsrörelsens 
studieförbund (SISU). Av tradition hålls Stockholmsdistriktets utbildning på Bosön. 
Stockholmsidrotten ville göra utbildningarna mer tillgängliga för potentiella ledare i 
stadsdelarna och erbjöd därför basutbildningen Plattformen i de stadsdelar där projektet 
genomfördes. Dessa blev genom sin lättillgänglighet populära även bland blivande ledare i 
andra stadsdelar. Plattformen ges normalt över en helg men har i vissa fall modifierats och 
förkortats under projektet. Ibland har projektledarna genomfört utbildningar ihop med 
varandra för att ungdomarna ska få se sig lite omkring i Stockholm och träffa unga från andra 
områden. Therese berättar med stolthet om en Plattformen som genomförts precis innan vi 
träffades en marsdag 2018: 

 ”… då hade vi 30 platser och 28 kom och var med i 2 dagar – vilket är skitmycket för folk för 
att vara härifrån. Utbildaren skrattade väldigt mycket – här har man väldigt mycket humor om 
jag får säga så. Hon var inte van vid att folk klappar åt varandra för allt de gör!” 

Snabbkurs för ledare 
 Ett par månader in i följeforskningsuppdraget genomfördes en observation vid en utbildning 
som genomfördes i Jordbro med hjälp av en samordnare. Ett tjugotal ungdomar har samlats i 
”Kulturhuset mitt framför näsan”, en kommunal förvaltnings- och samlingslokal inhyst i en 
nedlagd skola mitt i Jordbro. Det är lördag eftermiddag och utbildningen ska sträcka sig över 
två timmar. Samordnaren ställer i ordning lokalen och Luqman, en av projektledarna, ber 
deltagarna att ta av sig ytterkläderna och stoppa undan mobilerna. Han delar in dem i grupper 
och de sätter sig vid borden. En kille och tjej, som inte träffats förut och hamnar vid samma 
bord, hälsar och presenterar sig genom att ta varandra i hand. Deltagarna tipsas om knep för 
att få barns eller personer med kort uppmärksamhetsspann att delta aktivt. Sedan serveras lite 
fakta om svensk idrotts organisering – från Riksidrottsförbundet till föreningar. Samordnaren 
berättar om utmaningen med att alltför unga slutar idrotta i förening allt för tidigt eftersom 
många ledare har för lite kunskaper om riskerna med för tidig specialisering. Projektledarna 
och samordnaren turas om att föreläsa och ställa frågor till deltagarna för att se till att de 
hänger med. Särskilt projektledarna verkar lite oroliga för att nivån ska vara för hög. Sedan är 
det dags att göra övningar för att alla ska hålla sig alerta. Den här gången görs åttor i luften 
med höger hand och detsamma med vänster fot. Därefter beordras deltagarna att sitta ner, det 
går undan. Deltagarna får veta att det finns resurser till att arbeta extra fokuserat i Jordbro 
ända fram till slutet av 2018, och de applåderar.  

Luqman berättar att samordnaren hjälper projektledarna med att prata med kommunen. Han 
menar att projektledarna är duktiga på att ta in synpunkter på vad ”kidsen vill” men att 
samordnaren är bra på orden som man behöver för att få kommunens stöd. ”Och passa på nu 
och berätta – vilka utbildningar vill ni ha? Det finns nästan inga begränsningar!” 
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Sedan blir det tid för gruppdiskussioner – samordnaren vill att de sitter och diskuterar om det 
alltid funnits något för dem att göra när det gäller idrott. De får fem minuter på sig. Under 
tiden går projektledarna runt och hjälper till att få igång diskussioner. De är genomgående 
bekräftande och fysiska i kontakten med deltagarna – det tas i hand och läggs armar om och 
uppmuntras – och deltagarna verkar mysa.  

Tjejerna är mest aktiva, men skillnaderna tycks inte vara extrema. Vid 
diskussionsredovisningarna framkommer att det visserligen har funnits möjligheter att idrotta 
men ledare har saknats, det har också varit långt till aktiviteter och det har inte funnits ett 
varierat utbud. Någon menar att även om det funnits idrott har de inte haft råd att vara med. 
Luqman undrar om den här församlingen är överens om att aktiviteterna ska vara gratis. Jaa! 
håller de flesta med. Men en kille tycker att det kanske inte måste vara gratis för alla men för 
dem som inte har råd. En tjej berättar att hon var den enda tjejen när det var spontanfotboll 
och att hon kände sig ovälkommen och sökte sig till en annan plats.  

Så blir det kortfilmsvisning och i filmen sitter en man och orerar om hur det pjoskas med 
ungdomar ”nu för tiden”. Sedan ställer samordnaren frågan om vad de själva gör idag för att 
barn och ungdomar ska känna sig inkluderade. ”Tre minuter!” 

Vid ett bord leds samtalet av en tjej, de två enda killarna vid bordet tar ingen plats: ”Du leder 
ett fotbollslag, va?” Frågan är ställd till en ung hijabi. Hon svarar jakande och killarna vid 
bordet ser inte ut att tro sina öron. Den andra tjejen berättar att hon inte idrottat mycket själv 
men hon har hållit i tjejkvällar. Killen framför mig blir sedan tilltalad: ”Du är fett tyst, du 
säger ingenting”. Han kryper ihop ännu mer än tidigare, han sitter närmast dubbelvikt på sin 
stol. Det är smärtsamt att bevittna.  

Samordnaren bryter och det blir mer ”girl power”: ”Jag har hört av projektledarna här att i 
Jordbro har Löparakademin lyckats med något som inte gjorts någon annanstans – de har 
genomfört ett program med bara tjejer”. Efter en kort diskussion om den erfarenheten lanseras 
ytterligare en övning för att deltagarna inte ska tappa koncentrationen. Därpå visas en 
filmsnutt ur ett barns perspektiv om hur det inte är roligt att bli pressad av föräldrar eller andra 
vuxna. Deltagarna får prata i storgrupp om vad de sett på filmen, men de tycker att det är svårt 
att förstå vad de ska prata om så det blir litet rörigt. Med lite uppmuntran från samordnaren 
kommer de igång och en tjej konstaterar att elitsatsning inte skapar inkludering. En annan 
deltagare förklarar: ”Men här ska vi bara jobba för att få igång rörelser. Vill man driva barnen 
till en viss gräns, då kan man vara med någon annanstans”.  

Fotbollsledaren berättar att laget som hon och hennes ledarkompis (tjejen som var ensam på 
spontanfotbollen) leder, mötte Vendelsö idag. ”Bara svennar och jättemånga föräldrar! Vi 
hade inga föräldrar, vi måste åka kommunalt med alla tjejer”. En projektledare föreslår att det 
kan vara så att hennes spelares föräldrar inte kan komma, att det var så för honom när han var 
liten. Ledarkompisen berättade att det var så för henne också men att hennes mamma stöttade 
henne på andra vis. Projektledaren resonerar om hur en del föräldrar måste prioritera sina 
arbeten, att det går före att vara med på träningen eller heja på vid matcher. Men kanske går 
det att arvodera föräldrar som hjälper till, så att de ibland kan låta bli att ta ett extra 
arbetspass? 



34 
 

Så är det dags för en övning igen: Ledarkompisen och Luqman får gå upp på scenen – det ska 
bli Evolutionsleken. Han ger instruktioner om hur leken ska lekas. Med hjälp av sten-sax-
påse-tävlingar ska deltagarna utvecklas från amöbor, via kackerlackor och kaniner till 
människor. Alla samlas på golvet och kommer igång. Leken är oerhört stökig, högljudd och 
spännande.  

När alla åter sitter på sina platser igen delar samordnaren ut plocksaker9 på borden och undrar 
om det är någon som vet något om ADHD. 

”Jag är själva definitionen på ADHD!” ropar en kille.  

Samordnaren pratar om vilka styrkor personer som diagnosticeras med ADHD brukar ha, och 
vad som brukar vara svårt för dem. Luqman uppmanar till att inte låta bli att delta eller 
inkludera genom att skylla på ADHD utan istället använda styrkorna som den 
funktionsvariationen ger. Luqman vill att deltagarna ska tänka på det både här, gentemot 
varandra och gentemot barnen de kommer att leda.  

Samordnaren övergår till att prata om autism och vi får tips om knep i kommunikation med 
autister. Projektledaren sammanfattar med att vi alla är olika och att här i Jordbro vill vi vara 
öppna och lösningsorienterade. ”Det är vårt mind set! När ni är ute och representerar Jordbro 
IF då är ni vårt ansikte utåt – tänk på det!”  

En sista övning handlar om att hantera uteslutning av någon i laget, någon som kanske är 
busig. ”Fem minuter!” 

Killarna vid bordet intill har helt tappat koncentrationen nu, och det är bara tjejerna som 
diskuterar. Samordnaren ropar att det snart är mat.  

Den andre projektledaren, Kevin, uppmuntrar och tycker att alla är grymma som orkat sitta så 
länge. Han berättar om vilka aktiviteter som föreningen har satt igång och vad som planeras. 
Sedan avslutar han med att säga att han ju har sett de församlade växa upp. Han har sett dem i 
skolan och han har sett hur lärarna ibland tror… Meningen avslutas inte. Han avrundar med 
att han och Luqman ju har sett andra sidor av dem. ”Det är första gången jag har sett er 
samlade!” Kevin delar ut diplom och tyg-goodie-bags till alla och sedan får de wraps och 
Vitamin well-flaskor.  

Den här utbildningen arrangerades för att skapa vi-känsla i den nystartade föreningen Jordbro 
IF, och för att projektledarna skulle kunna finna guldkorn bland deltagarna för vidare 
utbildning och stöttning för ledarskap. Utbildarna valde att hålla utbildningen på en nivå där 
alla kunde vara med, något som kanske fick en negativ effekt på gruppdynamiken då 
deltagarna hade olika möjligheter att delta i diskussionerna. Den stora vinsten var att alla 
kunde inkluderas till aktiviteten, även om inte alla kunde inkluderas i alla moment. 
Projektledarna understryker vikten av att alla får med sig ett diplom från utbildningar, liksom 
att andra artiklar och utrustning är ”på riktigt”. De menar att de här ungdomarna ofta utsätts 
för vad de kallar ”mellanmjölk” – de får saker som blivit över från tidigare events. Istället ska 

 
9 Tennisbollsstora ”pilla med”-leksaker, ofta av plast, för den rastlöse att låta händerna att ägna sig åt.  
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det vara ”riktiga grejer”, med exempelvis klubblogotyper eller artiklar som både bekräftar och 
skapar vikänsla.   

 

Planera utbildningen tillsammans 
Eftersom det fanns erfarenheter av misslyckade utbildningar, där personer utanför projektet 
inte haft ett bemötande som fungerat bra för deltagarna, har det inom projektet utvecklats 
varianter av ledarutbildningar, som exempelvis den tidigare beskrivna. Ett sätt att göra 
utbildningarna mer tillgängliga för oerfarna deltagare är att låta dem delta i planeringen av en 
utbildningsdag. Sabir berättar att han några gånger har bjudit in några av de ungdomar som 
ska delta i en utbildning till kansliet. De kan då sätta sig tillsammans med den som är 
utbildningsansvarig och kanske en föreläsare. Det är ett sätt att fånga upp de ungas synpunkter 
och att göra det mer lärorikt för dem, menar han.  

De träffas några veckor före utbildningstillfället och går igenom upplägget och då kan 
ungdomarna exempelvis göra klart för utbildaren att ”så länge orkar vi aldrig sitta”, och 
tillsammans bestämma när de teoretiska passen ska vara och hur långa de ska vara. Dessutom 
kan de gå igenom på vilken konkretionsnivå de praktiska övningarna ska läggas, och om det 
till exempel ska vara tips och knep. Efter att de har gått igenom dagarna på detta vis är det 
enligt Sabir inte svårt att få ungdomar att kliva upp tidigt och komma till en utbildning som 
börjar klockan 8 en lördagsmorgon, eftersom de har varit med och planerat det hela.  

Att bjuda in deltagarna att vara med och utforma utbildningarna tjänar två syften. Det ena är 
uppenbarligen att utbildningen blir bättre anpassad till deltagarna. Det andra är att deltagarna 
får en inblick i organisationen och förståelse för helheten. 

I projektet har nya former för utbildningar onekligen utvecklats. De bär på folkbildande inslag 
där unga på kort tid får information och kunskap som vad idrottsrörelsen är, hur man ska vara 
som ledare och olika neuropsykiatriska diagnoser. Tilltron till att deltagarna ska ha ett 
koncentrationsspann som sträcker sig över 10 minuter är låg och i alla stadsdelar har också 
projektledarna erfarit att de som går utbildningar tycker att de är för långa. Projektledarna 
understryker också vikten av mat och dryck, ”inga torra kakor och saft”, en inställning några 
av dem i handling genomgående givit uttryck för i projektet. Med anledning av hur 
uppbyggnad av ledarkapacitet går till – utbildning erbjuds till alla som vill – kanske 
utbildningsanordnaren behöver vara uppmärksam på hur gruppen är sammansatt. Vi såg under 
snabbkursen hur kompetenta unga kvinnor oavsiktligt dominerade på ett sådant vis att de unga 
männen tappade självförtroendet. Att bekräfta de ungas kompetens med diplom och 
klubbkänsla är andra viktiga komponenter i utvecklingen av utbildningar. 

Om ledarnas drivkrafter 
De intervjuade projektledarna och nyckelpersoner med ledarerfarenhet uttrycker i många fall 
att de känner lojalitet och tacksamhet till sin egen ”ort”, men att de också fått insikt om vikten 
av att ha förebilder. De beskriver hur de vill betala tillbaka, för allt de själva fick när de växte 
upp på platsen. På frågan om vad de tycker att de har fått från platsen lyfter de bland annat 
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den mångsidighet som utvecklas i en stadsdel där människor har så vitt skiftande bakgrunder, 
och att den dessutom rymmer stark gemenskap, olikheterna till trots. 

De har också fått lära sig att både ge och ta plats. Starka förebilder lyfts också fram som något 
som uppväxten i områdena givit dem. För en intervjuad är kärleken till ens plats och dess 
befolkning så viktig att karriären planerats för att optimera vad som kan ges tillbaka.  

De intervjuade menar att det finns unga i området som tidigt hamnar i problem och att de ser 
som sin roll att erbjuda alternativ till dåliga val. Oavsett hur de ser på orsakerna till att några 
av deras vänner och grannar hamnat fel, delar de inställning till hur arbetet för att erbjuda 
alternativ ska gå till. Den skiljer sig radikalt från de politiskt allt mer dominerande kraven på 
hårdare tag.    

Sabir, som tycker att vi ska akta oss föra att ”tycka för mycket synd om” ungdomarna, 
berättar:  

”Men samtidigt måste man vägleda dem. Hur man lägger upp det i skolan, alltså man måste 
jobba med deras självkänsla. Men i skolan sänker vi dem hela tiden. För de får ju bara höra 
skit. Sätt dig! Och allt, visst det behövs, men då måste vi också ha personal som jobbar med 
det andra, som lyfter dem också.”  

Förvisso, fortsätter han, finns på en del skolor personal som tar hand om ”det andra” och som 
finns till hands på raster. Men vissa barn är i behov av att någon hämtar upp dem, tar dem på 
bio och äter hamburgare med dem. Det är ett ansvar som flera av de intervjuade lyfter fram att 
de ser som sitt. En av projektledarna berättar om en erfarenhet som sitter djupt och utgör en 
bakgrund för engagemanget i dag. Då han själv var ung brukade hämta upp en kille som 
behövde det, och som gick på samma skola inne i Stockholm som han själv. Han lärde upp 
honom i sin idrott och tog hand om honom.  Efter en tid slutade han att lägga den tiden på 
honom ” för jag var inte samma kille som jag är idag, jag var själv ung – idag är han en av de 
största gängledarna/…/ de här smågrejerna betyder verkligen mycket” 

Viola resonerar också likadant – det handlar om att se individer, att inte se ungdomarna som 
offer, för de har antagligen alltid setts som offer. Hon har själv erfarenhet av att förstå, utifrån 
sättet på vilket människor har pratat med henne, att de trott att hon haft det svårt bara för att 
hon är från Fittja. Viola intresserar sig för vilka drömmar och intressen ungdomarna har. 
Istället för att bara intressera sig för vad som är utmaningar behöver vi intressera oss för vad 
de tycker är roligt, menar hon. ”De är inte offer som ska skyddas från sina egna handlingar 
eller sin egen miljö”. Särskilt det allmännas förhållningssätt till unga vuxna menar hon är helt 
kontraproduktivt. Där hon ser behov av andningshål och utrymme för kreativitet, ser 
kommunpolitikerna behov av än mer fokusering på cv-skrivning, arbete och utbildning. 
Hamad, som tidigare arbetat i ett projekt med unga vuxna i just cv-skrivningsfåran, vittnar 
även han om hur det i samma projekt var lekar som handlade om att bejaka varandra eller 
andra aktiviteter som exempelvis idrott, som fått dem att lyfta blicken och också se sina egna 
möjligheter.  
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Att ha blivit given förtroende och visad tillit har varit avgörande för den syn på 
ansvarstagande och ledarskap som utvecklats i några av stadsdelarna. Moa hade tröttnat på 
den negativa bild av sig själva som barn och ungdomar måste förhålla sig till, exempelvis i 
medias bevakning av platsen. Hon drivs av att tvinga andra att ta del av vilka de unga på 
platsen verkligen är. Då ger hon plats för dem att visa sig ansvarstagande och kompetenta.  

Att visa tillit uppmärksammades tidigare i avsnittet om hur Vägen ut Vi unga skolat sina 
föreningsmedlemmar- och ledare. Kedjan av tillitsskapande började enligt Jordbros 
projektaktörer med den fältassistent som, tvärsemot kommunala direktiv, gav ungdomarna 
tillgång till lokaler. Föreningens grundare menar att fältassistenten var speciell: ”Han var inte 
´hjälpa´– han var dansk, han gav mig nycklarna!´” Detta arv förvaltas nu bland annat i 
projektledarnas arbete. Det är ett arv som också bygger på en bestämd uppfattning om 
gränssättning. Grundaren berättar:  

”Det är typiskt att du hör fritidsledare säga ´vi ska främja och förebygga´, det ska vara 
KASAM.10 Vi ska använda teorin från den här och den här. Men i verkligheten kanske någon 
har ett knogjärn, batong, är helt pårökt och så vidare, KASAM försvinner i grejer. Främja och 
förebygga försvinner här i situationen. Jag tycker att många vuxna i det moderna samhället 
har tappat äganderätten att på riktigt utveckla andra och ta ansvar. Många vuxna vill hellre att 
ungdomarna ska tycka att de är coola. Mer tycka om dem än att faktiskt gå emot och 
konsekvent och säga så här gör vi/.../Vuxenvärlden ställer inte krav längre. Om du ska bygga 
en verksamhet och ha ledare som är förebilder, och inte är det, då kan du inte jobba. Det du 
gör är det de gör, inte det du säger.” 

Ledarna och nyckelpersoner i projektet drivs alltså både av omsorg om individerna och av att 
de saknar ledarskap i skolan och hos en del föräldrar. Men vilken syn på ledarskap har de 
nyrekryterade ledarna? Aygül, som var sjutton år när intervjun genomfördes, reflekterar över 
de egenskaper som de äldre och erfarna ledarna har, och som hon uppskattar. Hon lyfter fram 
att de alltid är tillgängliga och att de är mer som vänner, inte bara ledare. De skapar 
gemenskap och är inte ute efter att deltagarna alltid ska tävla. För henne själv är ”coolheten” 
en tillgång för rekrytering av deltagare i hennes verksamheter. Hon berättar att ”det är roligare 
att jobba med dem som du kan styra upp! För att då ser de mig som en förebild. Det är många 
barn som har sett mig som förebild och de har kommit fram till mig och ’jag vill bli som du’”. 
På frågan om vad det är hos henne de ser upp till, svarar Aygül att det är hennes engagemang 
i festivaler och sådant. Utan att alls ha en glamourös framtoning och genom att vara generös 
med hur man gör för att ”bli som hon” hittar hon deltagare i alla åldrar via nätverk och 
Instagram. På frågan om man inte också måste ha vissa kläder och attribut för att räknas som 
”cool” svarar Aygül att de i hennes stadsdel absolut inte måste ”fixa sig”. Om någon är 
”fixad” så förstår hon och hennes vänner direkt att den personen är från ett annat område, 
förklarar hon.   

 
10 KASAM utgör akronym för ”känsla av sammanhang” ett begrepp som används inom socialt arbete, ur 
sociologisk salutogen teoribildning.   
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Lina har också axlat förebildsmanteln och hon lyfter fram att den kan vara för alla. På frågan 
om hur det kommer sig att hon, som själv är ung, vill engagera sig för unga svarar hon: 

”Den frågan har jag ställt mig själv. Hur kommer det sig att jag tog på mig den rollen? Jag har 
alltid älskat att ha en större roll, även när jag var liten. Först såg jag upp till min syster. Sedan 
var det Kevin jag såg upp till otroligt mycket. En av musiklärarna jag hade. För han 
diskuterade med oss. Vi fick prata. Jag vill att folk som är unga ska ha någon att se upp till. 
Jag kanske inte är den bästa personen för alla men jag tror att jag kan nå ut till dem jag jobbar 
med. Nästa generation kommer att ta över, man kan inte vänta på att ’någon’– du är också 
någon! Du måste också göra någonting. Det har alltid intresserat mig.” 

För de projektledare som själva har barn har drivkraften också legat i att de ser sig ha 
kapacitet att göra något för både sina egna och andras barn. Så kom både Maria och Gino att 
driva de lokala fotbollsföreningarna, ofta i rejäl uppförsbacke.  

 

 

  

 

3. Bana in rörelsen 
Att bidra till en organisering av idrott som finns kvar när projektet är slut har varit Projekt 
Storstads viktigaste målsättning. Projektledarna har satt sina goda namn på spel för detta. Det 
är förstås en viktig drivkraft, men också en stressande omständighet. Det har tidigare nämnts 
att projektledarna i de olika stadsdelarna valt olika strategier beroende på vilka 
omständigheter som råder. Strategi 2025 nämner ”moderna föreningar” som engagerande, och 
det finns inget som säger att gamla föreningar inte kan moderniseras. Vi får här möta exempel 
på hur nya föreningar har etablerats och hur projektledarna försökt utveckla de redan 
befintliga. Moderna föreningar för livslångt idrottande för alla är som tidigare nämnts 
organiserade för att vara ett alternativ till elitisering och kommersialisering. De ska erbjuda 
bredd för att förhindra tidig specialisering. De ska också erbjuda alternativ till tävlan och de 
ska vara till för alla, vilket i projektet främst har betytt att föreningarna erbjudit verksamhet 
till låg kostnad. I tre stadsdelar, Jordbro, Hallunda/Norsborg och Rågsved, bedömdes 
jordmånen för att starta nya föreningar som god. I Rissne/Hallonbergen påbörjades arbetet för 
att starta en förening men efter överväganden lades planerna på is. Där har istället möjligheter 
för breddning av en redan etablerad förening, Rissne IF, stadgats. I Fisksätra har stöttning 
givits till en befintlig fotbollsförening, Fisksätra IF, för att den ska erbjuda fler idrotter. I de 
nya föreningarna har projektledarna själva deltagit i föreningarnas inre arbete och ofta varit 
styrelseledamöter i det inledande skedet.  
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Nya moderna föreningar  
Det som kännetecknar dessa föreningar är att de, förutom att ha initierats av projektledare från 
Stockholms idrottsförbund, rekryterat många nya unga ledare för att starta flera olika lokalt 
efterfrågade idrotter i en och samma förening. Detta har följts av att flera sektioner och 
därmed också medlemskap i relevanta specialförbund har inrättats. Under projekttiden har 
alltså tre nya föreningar startats. Jordbro IF i Jordbro, SPEAR i Hallunda/Norsborg, och San 
Siro i Rågsved.  

  

  San Siro långt borta och nära. 

 

Jordbro IF – Movement and mindset 
”… då motion är en viktigt del av människans hälsa så erbjuder vi kostnadsfria aktiviteter till 
invånarna i Jordbro” (Facebook april 2018). 

Föreningen startades tidigt i projektet och har kommit att driva mängder av framför allt 
spontanidrottsaktiviteter och events. Redan en kort tid innan projektet påbörjades hade 
projektledarna i Jordbro en projektidé där ett ”perfect mindset” var centralt i utvecklingen av 
en verksamhet som ska stötta unga. Det finns spår av projektidén i föreningens värdegrund 
och i upplägget av verksamheten: att jobba för delaktighet och gemenskap med ett jämställt 
och jämlikt arbetssätt. Föreningens målsättning är att ge Jordbrobor möjlighet att börja röra på 
sig. Projektledarna anslöt också föreningens verksamheter till några specialförbund, men har 
aldrig bedrivit tävlingsaktiviteter (förutom inom poesi genom ”Ortens bästa poet”-
arrangemanget hösten 2018). Ledare har rekryterats och utbildats lokalt.  

I en närstudie genomförd av etnologistudenten Niklas Öström vid en fotbollsturnering under 
en lovaktivitet där både lågstadiebarn och unga vuxna spelare i högre divisioner samlades, 
frågade Öström arrangörerna, tre ledare i övre tonåren, om hur de kunde möta behoven både 
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hos barn och hos unga vuxna med stor fotbollskunskap. Det fanns ju också ett visst mått av 
tävlingsmoment i turneringen. Här, liksom också i andra liknande situationer inom ramen för 
Projekt Storstad, svarade ledarna att det var på de spontanidrottandes villkor som aktiviteterna 
genomfördes. De andra får anpassa sig, var tanken. Ledarna var också fullt på det klara med 
såväl Jordbro IF:s värdegrund och ledarrollen. De berättade att det fanns uppförandekoder 
både för dem själva och för deltagarna. I fall där ledare eller deltagare bröt mot överenskomna 
regler måste den som brutit mot dem visa att den förstått öveträdelsen innan den var 
välkommen igen (Öström 2018).   

Eftersom medlemskap bara kostar 20 kronor har ekonomin byggt på stöd från projektet och 
sponsorer. Det har erbjudits aktiviteter tre gånger i veckan. Deltagarna har fått prova på dans, 
löpning, basket, fotboll och volleyboll. Tjejkvällar och tjejdagar har också hållits löpande. 
Dessutom har flera ledarutbildningar givits och ett femtontal ledare har varit aktiva under 
projekttiden. Föreningen har arbetat mycket med att skapa ”klubbkänsla” med kläder och 
skor, och hittat lösningar för detta med hjälp av sponsorer. Med stöd av kommunen och 
Stockholmsidrottens anläggningsstöd förverkligade de också Jordbros första utomhusgym, 
vars invigning förstås blev ett evenemang i sig med kommunalrådet på plats.   

Projektledarna själva saknade inledningsvis kunskaper om hur idrottsrörelsen organiseras och 
hur en förening drivs. Kevin tog sig an de adminstrativa uppgifterna och både han och 
Luqman har suttit i styrelsen för föreningen. Ambitionen var hela tiden att överlämna  
styrelsearbetet till övriga medlemmar innan projekttiden tog slut. I slutet av 2018 hade 
överlämnandet ännu inte fullbordats och projektedarna var frustrerade. När projektet är slut 
kommer de inte att ha möjlighet att lägga den tid på föreningen som krävs för att upprätthålla 
samma verksamhetsfrekvens som under projekttiden. Projektledarna berättar att de därför 
kommer att låta föreningsverksamheten gå ner i en mer lågintensiv fas. Föreningen kommer i 
första hand att vara aktiv vid skollov och evenemang. Efter två års arbete kan de konstatera att 
föreningsetablering är ”ungefär som att starta ett företag”. Det tar två år innan man kan avgöra 
vad som fungerar och inte, menar Kevin. Han tror att det behövs några år till för att 
föreningen ska stärkas och hålla i längden. Eftersom projektet så tätt förknippas med Strategi 
2025 har Kevin svårt att förstå logiken i att just Projekt Storstads stadsdelar skulle lyckas ”gå 
från triangel till rektangel” på två år, när det är många år kvar innan idrottssverige förväntas 
ha genomfört den förflyttningen.  

Hur kommer det sig då att de föreningsaktiva inte har kommit in i arbetet med styrelsen så 
pass att de kan driva föreningen projektledarna förutan? Kevin menar att föreningens 
aktiviteter fick en lägre frekvens redan innan projektslutet på grund av en åtstramad 
projektbudget. De hade behövt mer aktiviteter för att hålla deltagarnas intresse uppe: ”Du vet 
den här generationen – den kräver extra mycket uppmärksamhet”. Att föreningen nästan helt 
har finansierats av Stockholmsidrotten och sponsorer är förstås en faktor som gjort föreningen 
sårbar för projektavslutning.  
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SPEAR IF i Norsborg 
”Spear är en modern idrottsförening som erbjuder öppna, tillgängliga och roliga aktiviteter för 
alla. Spear arbetar med en framtidstro som ständigt är i utveckling.” (Facebook april 2018) 

Projektledaren Sabir berättar att Spear startades för att kunna erbjuda idrotter som inte fanns i 
området. Föreningen engagerar 150 barn och ungdomar med organiserad spontanidrott. Sabir 
har en farbror som tillsammans med sin familj både varit aktiv och fungerat som instruktör för 
unga i många år. Idag håller han, inom ramen för Spear i judoträning för barn mellan 5–12-
åringar där en tredjedel är flickor. Föreningen erbjuder också MMA två gånger i veckan. Den 
träningsgruppen, berättar Sabir, är väldigt åldersblandad; närmare trettio personer i åldrarna 
10 till 40 år tränar tillsammans. 

I den lokala idrottshallen har ett gym stått oanvänt i många år. Spear har numera så kallade 
”spontangym”-aktiviteter i lokalen, med både killgrupp och tjejgrupp två gånger i veckan. I 
gymmet möts deltagare i alla åldrar. Sedan Spear tog lokalen i bruk har innehållet förbättrats 
och anpassats, bland annat efter vad tjejerna har önskat som exempelvis större variation på 
tyngderna och möjlighet att dra för gardiner för att slippa insyn. 

I föreningen bedrivs också olika fotbollsverksamheter. Till en av dem försöker föreningen 
fånga in spelare som slutat ”för tidigt”, och den drivs i samarbete med en av mötesplatserna 
för unga vuxna. Sabir menar att det är en svår grupp och att det finns en anledning till att 
deras gamla föreningar har släppt dem. Det är jobbigt ”att ha dem” och det krävs att ledarna 
har mycket tålamod. En annan verksamhet är fotboll för barn. När den etablerades uppstod en 
konflikt med andra lokala föreningar som upplevde att Stockholmsidrotten konkurrerade med 
dem. Behovet av dialog blev uppenbart för Sabir.  

Att vara medlem i föreningen och delta i aktiviteter kostar 700 kronor per termin. Det betyder 
att föreningen kan betala lokalhyra till kommunen och arvodera ledare. Sabir berättar att 
engagemanget i föreningen har tagit mycket tid. ”Startar man en förening kan det inte göras 
halvgjort”, resonerar han. Planen var att få igång föreningen ordentligt och lägga projektets 
sista halvår på att jobba mer med andra föreningar. Dessa hade dock inte tålamod att vänta på 
Sabirs engagemang. De hade via omvägar ”hört att det fanns en konsulent från 
Stockholmsidrotten i norra Botkyrka, men han ägnar sig mest åt sin egen förening, tydligen.” 
Kritiken tog Sabir hårt, eftersom han har en lång historia av att samverka med de lokala 
föreningarna.  Han visste inte hur han annars skulle ha löst det. Under hösten 2018 lade han 
bland annat tid på att hjälpa olika föreningar med ansökningar hos kommunen.  

  

San Siro i Rågsved  
San Siro är Italiens största fotbollsarena och rymmer med litet marginal till exempel hela 
Luleås befolkning. I Rågsved ligger San Siro nedanför banvallen ett stenkast från 
Huddingevägen och Lidl och har hetat så i folkmun sedan 60-talet. Numera benämns den 
spontant tillkomna parken som San Siro, även i kommunala plandokument. 
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Det var främst Rågsveds Boxningsklubb, Rågsved IF (som har både fotboll och friidrott) och 
Rågsved United (fotboll) som var aktiva idrottsföreningar när projektet drog i gång i Rågsved. 
Projektledaren såg inledningsvis möjligheter att stötta dem att utvecklas i en riktning mot den 
”moderna föreningen”. Särskilt Rågsveds IF, som hade många medlemmar, såg han som en 
stark kraft. Han var litet orolig för att arbetet med att starta upp en ny förening skulle ta för 
mycket tid från honom, eftersom han var ensam som projektledare i sin stadsdel.  

På grund av Hamads tvekan var San Siro IF sist ut av de föreningsplaner som förverkligades. 
I arbetet med att följa processerna i Projekt Storstad framträder en bild där mycket av grunden 
till de nya eller utvecklade föreningarna redan var lagd innan projektet började. Vad projektet 
har bidragit med har varit avgörande för möjligheten att satsa och ta ett ordentligt grepp om 
de lokala behoven. I Rågsved exemplifieras den nödvändiga grunden väl av projektledarnas 
tidigare engagemang och nätverk, som exempelvis Alexander som tar så stort ansvar för 
ungdomar i området och vars insatser beskrevs i avsnittet om att träna för livet. Projektledarna 
och Alexander startade San Siro IF och styrelseledamöter och ledare utbildades i 
Stockholmsidrottens regi. Men det kom att bli en alldeles för kort tid för föreningen att ”sätta 
sig”. En tid innan projektet var slut valde Hamad att låta föreningen med sina nya sektioner gå 
in i Rågsved United. 

Stötta befintliga föreningar 
I Fisksätra har projektledarna valt att arbeta med Fisksätra IF, en fotbollsförening som har 
funnits sedan 1975. Många vittnar om att det är en förening som har haft sina upp- och 
nedgångar över tid. Fisksätras kvinnliga projektledare hade blivit varse detta i en nedåtperiod 
några år tidigare när hennes egen son ville börja spela i ett lag nära hemmet. Hon hittade efter 
idogt sökande en verksamhet, som drevs med svag organisation och där mycket behövde 
göras. Laget hennes son skulle spela i var litet och tränarna var själva tonåringar som dök upp 
ibland, ibland inte. Hon berättar att hon tog tag i både laget och föreningen och bedrev ett 
intensivt föreningsutvecklingsarbete under några år, mot slutet också som ordförande. På så 
vis lärde hon känna Stockholmsidrotten och sitt eget driv för de här frågorna. Det var ju det 
här hon ville arbeta med! Hon blev anställd som föreningsutvecklare hos Stockholmsidrotten 
trots att hon hade en helt annan yrkes- och utbildningsbakgrund än vad som är vanligt inom 
kansliet. Strax därpå kom erbjudandet om att arbeta i Projekt Storstad i sin egen stadsdel – 
Fisksätra. Hon klev av allt eget föreningsarbete och arbetade inledningsvis ensam som 
projektledare, och kartlade behov och planerade verksamheten för Projekt Storstad. När vi 
träffades första gången i september 2017 hade hon och den nytillkomna manlige 
projektledaren påbörjat samarbetet med Fisksätra IF. Föreningen hade tappat några lag och 
hade bara 120 medlemmar. Vice ordförande hade fått ta över ordförandeskapet då den 
ordinarie ordföranden blivit sjukskriven, och trots att styrelsen var fullt tillsatt var det många 
som inte orkade bära sina uppgifter eller ens dök upp. Under projekttiden har föreningen 
byggt upp ny kapacitet och Fisksätra BBK, som också har saknat organisatorisk kraft, beslöt 
under projektets sista år att gå in i Fisksätra IF.  

Den manlige, senare anställde, projektledaren berättar att han alltid använder sig av samma 
arbetssätt. Han vill alltid sätta upp tydliga målbilder för sig själv och arbetet i Fisksätra blev 
inget undantag. Så även om han kom in senare än Maria blev det en snabb kartläggning av 
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läget och av vad ”Fisksätra vill” i de områden som han tog sig an. Han ställer sig alltid frågan 
hur det är nu, och varför det är så – och där ”rotar jag runt och utifrån så mycket info jag har 
gör jag metod.”  

Maria och han valde att dela upp arbetet emellan sig på så vis att han arbetade mest operativt 
och Maria något mer strategiskt.  

Under vintern 2017 stöttade Maria Fisksätra IF i att utveckla en gymnastiksektion med Styrka 
och Pulsträning två gånger i veckan. Verksamheten vänder sig till flickor och kvinnor från 14 
år och uppåt och leds av två kvinnor som själva är från Fisksätra. De håller till i danssalen i 
Folkets hus och är noga med att erbjuda direkt access från omklädningsrum till danssal så att 
alla ska känna sig trygga. Gymnastiksektionen erbjuder också tjejgymnastik och för denna har 
de fått tillgång till Fisksätra sporthall varje söndag mitt på dagen. Att just gymnastik blev det 
första steget till flersektionsidrottsförening berodde bland annat på att Kim fick möjlighet att 
träffa de tjejer som samlades på fritidsgårdens tjejtorsdagar och frågade dem vilka idrotter de 
skulle vilja prova. Gymnastik var en av dem, men de hade också andra önskemål som var 
svårare att möta. Under hösten 2018 fick de också igång futsal11 för seniorer och för 
ungdomar i åldersgrupperna 14 och16 år. Också här har de fått tillgång till halltider i Fisksätra 
sporthall. Det svåraste var den juridiska biten när föreningen skulle breddas från att bara vara 
en fotbollsförening till att omfatta också andra idrotter. Där tog projektledaren hjälp av en 
jurist vid RF, men hon tyckte ändå att det var komplicerat. Bordtennis, innebandy, skateboard 
och orientering är andra idrotter som Fisksätra IF testar och som i förlängningen kan flytta in 
hos Fisksätra IF. Under hela projekttiden har de sökt möjligheter att stötta föreningen i att 
hitta finansiering till att kunna anställa en kanslist. De tror inte att den här föreningen kommer 
att orka i längden annars. Vad Maria trycker särskilt hårt på är att samarbetet med 
Saltsjöbaden IF är viktigt och en självklar strategi. Hon beskriver den som en stor, stark och 
bred förening som Fisksätra inte ska konkurrera med, utan dra nytta av. Maria ser svårigheter 
i att det finns en osynlig mur mellan stadsdelarna, som bland annat tar sig uttryck i att barnen 
som vill gå vidare till andra lag hellre väljer något annat än Saltsjöbadens IF, trots att 
styrelsen där visar stort intresse för samarbete. Det finns enligt projektledaren en stark 
”ortenidentitet” i Fisksätra och då är inte Saltsjöbaden ett alternativ för många. Hennes 
upplevelse är att Saltsjöbadens idrottsengagerade visar intresse för Fisksätra och vill ha bort 
den där muren. Samtidigt är hon medveten om att det finns de som tycker att det är skönt att 
den finns.  

Trots att projektledarna i Fisksätra har varit tydliga med att de inte är föreningsaktiva utan 
enbart ska stötta föreningen har det varit svårt att hålla sig ”utanför”. De har anordnat många 
aktiviteter och tagit tag i andra aktörers initiativ för att inte tappa dem som visar engagemang. 
Men, menar de, i längden går det inte att arbeta så. Och det faktum att föreningens funktioner 
inte var stabila när mängder av aktiviteter genomfördes har gjort att potentiella idrotter för 
föreningen har förlorats. En omvittnad aktivitetshets har gjort det svårt att samtidigt stötta 
föreningen i arbetet med att ”sätta” den reguljära strukturen. 

 
11 Futsal är ett slags fotboll som spelas med färre utespelare och på mindre yta än vanlig fotboll. Översätts ibland 
som ”inomhusfotboll” vilket inte är helt korrekt.   
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I Rissne/Hallonbergen har projektledarna arbetat parallellt för att påverka organisering av 
idrott. Gino har främst arbetat på en övergripande nivå för att bland annat finna former för 
bättre samverkan mellan olika verksamheter inom ramen för Idrottsalliansen i Sundbyberg. 
Att mogna och inte bara se till sin egen förenings intressen kommer att gynna alla, menar 
Gino. Han har själv varit verksam inom idrottsrörelsen lokalt och i distriktet i många år och 
har ett nätverk också bland tjänstemän i kommunen. 

Den andra strategin har varit att skapa intresse för idrott bland unga genom att tillgängliggöra 
olika aktiviteter där unga möts. På så vis skapade Moa engagemang och ledarskap som kunde 
aktiveras för organisering på ”vita fläckar”, ett uttryck som används av Stockholmsidrotten 
för att beteckna platser där idrottens organisering är svag.  

Beslutet att inte försöka starta en ny breddförening i Rissne/Hallonbergen kom sig av Ginos 
erfarenhet av svårigheter att skapa föreningsengagemang i området. Att utsätta de redan svaga 
föreningarna för ytterligare konkurrens skulle inte fungera, bedömde Gino som själv sitter i 
styrelsen för Rissne IF. Vid en kartläggning av föreningslivet i projektets inledning fann han 
att det endast var Rissne IF bedrev verksamhet som riktade sig till barn och unga i området, 
inklusive Hallonbergen. Det fanns fotbollsföreningar som bedrev seniorverksamhet och som 
inte såg någon mening med knatteengagemang.  

När projektet avslutades hade Rissne IF ändrat sina stadgar och öppnat upp för att bli en 
flersektionsförening. Däremot fanns vid 2018 års utgång inga nya idrotter etablerade i 
föreningen. Projektledarna hade försökt stötta en förening i Hallonbergen att komma igång 
med knatteverksamhet och tjejgym, liksom Gino stöttat etableringen av en ny seniorförening i 
samma stadsdel. Det har dock varit återkommande problem med ledarinsatser som stått i 
vägen för långsiktiga lösningar i föreningarna. Moa har gjort några försök att starta en 
kampsportsorganisation inspirerad av Fight for peace,12 men har inte känt att hon fått stöd från 
de kommunala aktörer som hade behövt bidra till arbetet för att förverkliga idén.  

I Projekt Storstads slutskede kom Moa i kontakt med Project Playground, en ideell förening 
grundad av den då blivande prinsessan Sofia. Verksamheten startade i Sydafrika år 2010 i 
syfte att skapa aktiviteter för barn och unga. I samband med att många flyktingar kom till 
Sverige 2015 ville föreningen med sin holistiska hållning bidra till en bättre situation för 
ensamkommande och fick tillgång till lokaler i Hallonbergen. Sedan 2017 finns 150 unga som 
inte kan finansiera sin fritid i verksamheten. Moa har engagerat sig i organisationens 
idrottsliga delar, och från och med januari 2019 arbetar hon inom Sundbybergs Social- och 
arbetsmarknadsenhet med att stödja ungas väg in i arbetslivet parallellt med sin anställning 
som utvecklare för idrott i Project Playground. Ett stort fastighetsbolag har givit Project 
Playground tillgång till en lokal som Moa beskriver som något av ett palats. Där finns alla 
faciliteter både för att bara vara och för träning. Inom ramen för Project Playground kommer 
hon att kunna arbeta i riktning mot det kampsportskoncept hon tidigare försökte starta själv.  

 

 
12 Organisation som genom boxning och martial arts stödjer ungdomar ”för livet”. Finns i 25 länder. www. 
fightforpeace.net  
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Central organisation i förändring? 
Projekt Storstad var upplagt för att utveckla metoder så att idrottsrörelsen bättre kunde skapa 
förutsättningar för livslångt idrottande i förening på platser där den mer eller mindre var 
frånvarande. Organisering och styrning av projektet har inte varit följeforskningens fokus, 
utan där har metodutveckling stått i förgrunden. Det är dock intressant att förstå på vilket sätt 
organiseringen av projektet har haft betydelse för organisationens lärande, med avseende på 
resan mot Strategi 2025.   

Organisatoriska förutsättningar 
I anslutning till att Projekt Storstad sjösattes genomfördes en omorganisation av 
Stockholmsidrotten. Detta har inneburit att vissa konsulenter idag arbetar 
”idrottsövergripande” (IÖ) över ett större avgränsat geografiskt område. Parallellt med IÖ 
finns föreningsutvecklare som är specialiserade på några eller flera idrotter samt 
föreningsutvecklare som enbart utvecklar fotbollsföreningar i avgränsade geografiska 
områden. Under 2017 och 2018 har också Projekt Storstad funnits, med konsulenter som kan 
sägas ha arbetat idrottsövergripande med, i sammanhanget, små avgränsade geografiska 
områden. Enligt projektledarna har de också haft större frihet än andra konsulenter att 
samverka med aktörer som inte självklart har idrott på agendan.  

Projekt storstad skiljer sig från resten av verksamheten i det att personalen inte nödvändigtvis 
haft sin bas på Stockholmsidrottens kansli i Solna. De ombads inledningsvis att arbeta på 
kontoret i varje fall en gemensam dag i veckan, något som aldrig helt genomfördes. De 
förväntades delta på kanslimöten och de kallades under första året till regelbundna Projekt 
Storstadsmöten. På annan tid hittade de flesta projektledarna så småningom arbetsplatser i de 
stadsdelar där de verkade. Några valde att istället mer regelbundet arbeta med kansliet som 
bas.  

Intresset för projektet har från ledningens sida varit omfattande och projektledarna fick 
inledningsvis mycket positiv uppmärksamhet. Strategin var att skapa möten och intresse för 
utvecklingsarbetet hos konsulenter i den reguljära verksamheten, så att både projektledande 
och reguljära konsulenter skulle lära av varandra. Några av projektledarna saknade också 
kunskaper om idrottsrörelsens organisering. 

Utan- och innanförskap på jobbet 
På många sätt uppger projektledarna att det skett ett ömsesidigt utbyte av kunskap och 
erfarenheter mellan Projekt Storstad och den reguljära verksamheten. De som varit 
regelbundet på kontoret tycker att de har haft stor nytta av att komma dit och kunna fråga om 
allt. Några projektledare har också utvecklat samarbeten med både idrottsövergripande 
konsulenter och föreningsutvecklare, på en vardaglig basis.  

Andra projektledare kände att de inte hörde till på kontoret, beroende på att kontoret var 
socialt homogent. De kände sig mer hemma i de lokala sammanhangen. I och med att de 
sällan kunde vara på kansliet, oavsett om de trivdes där eller inte, skapade de färre egna 
relationer till de anställda. Mycket av vad de gjorde förmedlades i största välmening av 
samordnare och chefer. Det önskvärda, menar en projektledare, hade varit om bilden av 
varandras arbete fått växa fram i ömsesidigt intresserad dialog. Det bekräftas av såväl ledning 
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som projektledare att en konsekvens av den stora uppmärksamhet som projektet inledningsvis 
fick kom att bli att personal i den reguljära organisationen kan ha känt sig osedd och indirekt 
kritiserad med ett mått av avund som följd. Detta kan i sin tur ha bidragit till den känsla av att 
inte höra till som några projektledare berättat om.  

De projektledare som hade en känsla av att inte höra till berättar att en konsekvens av att ha 
andra erfarenheter än majoriteten är att inte dela världsbild. Detta, menar de, måste 
respekteras men också diskuteras. 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. Inte ens de projektledare som kände sig hemma på 
Stockholmsidrottens kontor kunde skapa tillräckligt med intresse för sin verksamhet hos de 
reguljära konsulenterna.  

Betydelsen av vem man är, om man rasifieras som ”svart eller vit”, och konsekvenserna detta 
får för ens arbete har diskuterats flitigt i projektet. Ovan redogjordes för hur några 
projektledare kände sig illa till mods på den socialt homogena arbetsplatsen. De skilde sig 
från majoriteten avseende social bakgrund, men också i att deras hudfärg avvek. Vid 
diskussioner om projektets delsyfte, att bryta utanförskap, har frågan om den rasism som 
många i målgruppen och flera av projektledarna själva möter i sin vardag, varit ett självklart 
tema. Projektledarna har sinsemellan inte alltid samma uppfattning om orsaker eller 
åtgärdspaket, men att rasismen och debatten om den har effekter på fältet är de flesta eniga 
om. Det betyder också att de som rasifieras som ”vita” eller majoritetssvenskar fått veta att de 
är sådana. Privilegiet att inte behöva fundera över hur man kommer att bemötas i olika 
sammanhang har blivit uppenbart i projektet. Att hudfärg är ”en fråga” har inte varit självklart 
för alla i organisationen tidigare, och kan ha bidragit till att relationerna ibland har varit 
ansträngda. Också inom projektorganisationen har detta varit ett tema. Att som projektledare 
bli medveten om och ifrågasatt med anledning av ens privilegier som majoritetssvensk har 
också varit smärtsamt, och det har efterfrågats forum för att prata om det. En lärdom som kan 
dras av detta är att organisationer i denna typ av förändringsprocesser där representation 
aktualiseras också kan behöva involvera hela organisationen på ett djupare plan. 

Lärande i organisationen  
Det finns konsulenter vars insatser projektledarna genomgående ser som stora tillgångar och 
dessa återkommer i alla stadsdelar som goda exempel. När projektledarna berättar om vad de 
kan se för löften om långsiktighet i sina verksamheter är det ofta till dessa konsulenters arbete 
som hoppet sätts. Ibland är det konsulenternas färdigheter och sätt att närma sig människor 
som lyfts upp som positiva exempel. När konsulenter i den reguljära organisationen förstår sig 
på de omständigheter som råder i områden som projektet verkar i, breddas tilliten och 
projektledarnas arbete gynnas. Tidigare har föreningarna i Projekt Storstads stadsdelar knappt 
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haft något samarbete med Stockholmsidrotten, i vissa fall har de ingen kunskap alls om 
förbundet. De kan behöva mycket hjälp. När den reguljära organisationen har brustit tror 
projektledarna att det har att göra med de skilda världsbilder som lyftes tidigare: ”De kommer 
från en värld där alla föreningar har anställd personal”, föreställer sig en projektledare. 
Dessutom, konstaterar en annan, är också föreningslivet projekttrött, och Stockholmsidrottens 
konsulenter kan oförtjänt drabbas av föreningars misstro mot vad de uppfattar som 
myndighetsutövare.  

Projektledarna menar att för att lyckas behöver en konsulent ”komma ut” och träffa de viktiga 
aktörerna i stadsdelarna. Under hösten 2018 genomförde en konsulent en satsning 
tillsammans med en lokal förening i Flemingsberg vars arbetssätt liknar flera av de processer 
som Projekt Storstad arbetat i. Några lyfter fram arbetet som exempel på att 
Stockholmsidrotten lärt sig av sitt Projekt Storstad och att organisationen är på väg att ändra 
litet på sig.  

Inom projektet har det funnits förutsättningar för att dela erfarenheter och nyvunnen kunskap 
mellan stadsdelarna. Här fanns en mötesstruktur med regelbundna träffar som möjligen kunde 
ha använts mer interaktivt. Men det är en svår konst att använda tiden tillsammans effektivt, 
och projektsamordnarna behövde också dela information med projektledarna. Några av de 
sistnämnda har dock givit uttryck för att de gärna tagit mer del av varandras arbete. Inte minst 
av denna anledning kan dialog vara en bättre prioritering vid möten än informationsdelning. 
Under projektet uppstod ett visst mått av konkurrens mellan stadsdelarna, en utveckling som 
mer dialog möjligen kunde ha vänt till lärandeprocesser.  

En ytterligare struktur för kunskapsutbyte har funnits inom ramen för nätverksträffar inom 
den nationella Storstadssatsningen hos Riksidrottsförbundet. Man har träffats i de olika 
distrikten, presenterat sina verksamheter och diskuterat brännande frågor. Vid de tre träffar då 
observationer gjorts har det blivit tydligt att projektledare från de olika distrikten successivt 
lärt känna varandra och inspirerats av varandras verksamheter. Också i dessa sammanhang 
skymtade inledningsvis ett visst mått av konkurrensmentalitet, men den har med tiden givit 
vika för ett genuint intresse för varandra. En sådan utveckling bygger kapacitet för förbundets 
fortsatta arbete.  

Behovet av projektledarnas samlade erfarenheter, nya kunskaper och verktyg för samverkan 
för arbete i stadsdelar där idrottsrörelsen inte är så stark, blev tydlig i samband med en 
nätverksträff i oktober 2018. Två ”idrottseventspoliser” hade bjudits in för att hålla föredrag 
om arbetet mot supportervåld. En uniformerad polis inledde med att kräva att de manliga 
projektledarna tog av sig kepsarna, med hänvisning till sin påstådda konservatism. 
Projektledarna slet omedelbart av sig sina kepsar. Då skrattade polisen och sa att han bara 
skämtade. Av detta skulle deltagarna förstå att han demonstrerade den maktposition som han 
var medveten om att han besatt i relation till åhörarna. Lite senare under föredraget sade 
Maria ifrån, hon hade länge suttit och känt sig nervös över det vapen som den uniformerade 
polisen exponerade. Den senare försvarade sig med att han måste vara beväpnad då han var i 
tjänst. En annan, civilklädd, polis i rummet lyfte på sin flanellskjorta och visade att han också 
var beväpnad. ”Vi har faktiskt våldsmonopol. Det skulle också vara tjänstefel av oss att inte 



48 
 

vara beväpnade nu”, framhöll den civilklädde. Han menade också att detta borde få deltagarna 
att känna sig mycket tryggare än om de varit obeväpnade, att polisen fanns för att skapa 
trygghet. Maria stod på sig och berättade att hon regelbundet träffade en polis i sitt arbete och 
att han aldrig bar vapen vid deras möten. Poliserna menade att detta var tjänstefel. Någon 
framhöll att alla inte kände sig trygga med polisen, och då tycktes båda poliserna känna sig 
manade att förhålla sig helt frågande. En annan projektledare förtydligade med att säga att det 
förekom att hen blev kontrollerad av polisen med anledning av sitt utseende. Poliserna 
försäkrade att de ”arbetade jättemycket med sådana frågor” och att sådant inte fick 
förekomma. Vid fikat strax efteråt kom den ena berättelsen efter den andra om hur illa till 
mods projektledarna hade känt sig under föredraget. Dels av vapnen men också av den 
inledande förnedringsmanövern med kepsskämtet, och av att föredraget höll så låg nivå. I 
rummet satt många personer med lång erfarenhet av att misstänkliggöras av 
polismyndigheten, medan de inbjudna poliserna tycktes helt ovetande om detta problem. För 
projektledarna hade det varit relevant att träffa poliser för att samtala om hur de kan samverka 
för att förbättra relationerna med de boende i stadsdelar där de är verksamma. I det fortsatta 
utvecklingsarbetet i linje med Strategi 2025 kan det bli nödvändigt att ytterligare utveckla 
dialogen om vilken kunskap som saknas och hur sådan kunskap kan utvecklas. Händelsen 
med polisernas föredrag är ett exempel på hur långt ifrån varandra viktiga aktörer kan stå.  

 

Samverkan med civilsamhället 
I stadsdelarna saknas tillit till företrädare för majoritetssamhället och till de institutioner där 
de boende sällan är representerade. Många projektledare har själva erfarenhet av hur svårt det 
är att hantera att projekt tar slut, och vet också hur projekttrötta stadsdelarna är. De tar 
projekttröttheten som en självklar utgångspunkt och är mycket noga med att inte lova saker 
eftersom flera av dem bor i områdena och därför skulle bli tvungna att stå där med 
”skammen” efteråt. Projektledarna har konkret påverkat möjligheterna att föra dialog med 
dem som bor i områdena. De boende undrar varför de ska engagera sig, komma med förslag 
och bidra när de har erfarenhet av att det i slutänden ändå inte blir något av det de satsat kraft 
i. I detta material går det också i att se att aktiviteter har satts igång som inte har gått att 
upprätthålla. Inte minst etableringen av nya föreningar. 

Till bilden av områdena hör också den om ”de oengagerade föräldrarna”. Men tidigt i 
projektet fanns redan en ”motberättelse” etablerad, då projektledarna ju i flera fall känner sina 
områden och grannar väl. De är i princip eniga om att många föräldrar antingen tvingas att 
lägga all sin tid på extra jobb eller/och saknar kunskap om vad idrotten kräver och hur bra den 
är för barnen, samt för deras studieresultat. Att föräldrarna generellt skulle vara oengagerade i 
sina barn är bara fördomsfullt, menar de. Därmed har projektledarna insett att de har ett stort 
ansvar när det gäller att kompensera föräldrarnas tidsbrist och okunskap. Flera av dem ser 
också att det kan löna sig att stödja skolan i att guida föräldrarna till insatser för barnens fritid, 
eftersom skolan når barnens föräldrar på ett mer självklart sätt. 

Föreningslivet behöver en hel del hjälp i stadsdelarna. Det vittnas om flera föreningar som 
aldrig sökt aktivitetsstöd eller som inte vet att det finns konsulenter att ta hjälp av. Men det 
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finns också etablerade föreningar som utgör en stor tillgång för projektet. Jordbro har 
exempelvis haft Vägen ut som en viktig bas. Projektledare och några av projektets 
nyckelpersoner har själva varit unga deltagare och fått sin ”skolning” där. Sedan har de i sin 
tur hämtat ledare till Jordbro IF:s verksamhet därifrån.  

 

Kommunerna och framtiden 
Vid valet av vilka stadsdelar som Projekt Storstad skulle arbeta med var ett kriterium att den 
kommunala förvaltningen skulle visa intresse så att det efter projekttiden skulle finnas 
förutsättningar för fortsatt samverkan.  

I Sundbyberg finns en förenings- och idrottsstrateg och kommunens idrottspolitiska inriktning 
är att den satsar på breddidrott. Strategens roll är att vara en länk mellan civilsamhälle och 
förvaltning. Stadens idrottsföreningar har bildat Idrottsalliansen för att verka tillsammans och 
vara en samtalspart och remissinstans för kommunen. Vid mötena deltar alltid strategen som 
sedan tidigare också har ett etablerat samarbete med Stockholmsidrotten. För verksamheter 
som vänder sig till åldrarna 7–20 år råder nolltaxa i de kommunala anläggningarna. Under 
projekttiden har projektledaren och strategen träffats minst en gång i veckan och strategen 
menar att kommunens geografiska sammanhållning gör att de olika stadsdelarna intresserar 
sig för varandra.  

Både tjänstemän och projektledare framhåller samarbetet med kommunen som avgörande, 
även om projektledarna arbetat med olika ingångar i kommunal verksamhet. Genom 
kommunen har de, förutom samverkan i det strategiska arbetet och med fritidsgårdar, fått 
tillgång till SFI-grupper och föreningslivet utanför idrotten. I Sundbyberg finns dock, liksom i 
andra kommuner där Projekt Storstad är verksamt, ett politiskt motstånd mot att upplåta 
lokaler för könsseparerad verksamhet. På så vis har den efterfrågade aktiviteten kvinnosim 
inte kunnat arrangeras, trots att det skulle gått att ha både mixad och separat verksamhet 
samtidigt då det finns två bassänger. För framtiden finns det kommunalt stora intresset för 
Project Playground, och från 2019 är Moa anställd i kommunen för att samverka med 
organisationen och med konsulenter från Stockholmsidrotten. Det väl etablerade samarbetet 
med den idrottsövergripande konsulenten tror Gino kommer att fortsätta vara en nyckel för 
framgång för utvecklingen i Rissne/ Hallonbergen.   

I Haninge hade kommunen år 2015 föresatt sig att bli den inflytelserika nättidningen Sport 
och Affärers ”Årets idrottskommun 2018”.13 Kommunen har riktat in sig på att tillhandahålla 
spontanytor och konstgräs i alla kommundelar. Målgruppen har varit unga och inriktningen 
har varit ”prova-på” liksom tillgänglighet för funktionsnedsatta. Anläggningen av 
utomhusgymmet har Haninge kommun kunnat bygga genom samverkan med Projekt Storstad 
i Jordbro, samt genom bidrag till events. Projektledarna har haft sitt kontor i Kultur- och 
föreningshuset som är inrymt i den numera nedlagda Jordbromalmskolan. Där har 
projektledarna också haft vardaglig kontakt med förvaltningspersonal och en lokal 

 
13 Sport och affärer beskriver sig som en oberoende affärstidning på nätet och ska fungera som en länk mellan 
idrott, näringsliv och samhälle. Läs mer på https://www.sportaffarer.se/ 
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samordningsgrupp. I övrigt har samverkan med den kommunala förvaltningen främst skett 
genom ungdomsgården. Jordbro IF har rekryterat ledare som projektet kunnat arvodera, så att 
både tjejträningar och träningar för killar har kunnat hållas i den träningslokal som finns 
inrymd i ungdomsgården. Nedskärningar inom den kommunala ungdomsverksamheten har 
lett till att gården själv har svårt att avvara personal för spontanaktiviteter i sporthallen på 
fredagskvällarna. Vid tiden för projektavslutet hade gården av oklara anledningar dessutom 
förlorat sina tider i hallen. 

Hur det framtida samarbetet med kommunala aktörer i Jordbro och Stockholmsidrotten ska 
utvecklas var oklart vid projektslutet. På lokal nivå finns kunskap om vad projektet har 
påbörjat och vilka behov som kvarstår, men det finns ingen uttalad plan för hur 
landvinningarna ska förvaltas. Kommunen blev inte rankad bland de bästa idrottskommunerna 
2018, däremot nominerades Jordbro IF av Sport och affärer till Årets idrottsförening samma 
år.  

I Stockholms stad, på enheten Kultur, fritid och demokrati, tillsattes en styrgrupp i stadsdelen 
Enskede-Årsta-Vantör för att bättre samordna resurserna i Rågsved och Hagsätra. Parallellt 
med Hamads uppdrag för Stockholmsidrotten har en fritidslots arbetat i ett ettårigt projekt i 
stadsdelen. Operativt har Hamad och lotsen samverkat med idrottskoordinatorn för södra 
Stockholm. Det är just med målgrupperna barn och unga som staden och Stockholmsidrotten 
har gemensamma ambitioner, och det var genom enhetschefen för områdets fritidsgårdar som 
Stockholmsidrotten fick kontakt med Hamad. Han tilldelades också en arbetsplats i 
kommunala Rågsved Community centers lokaler, men strax efter inledningen av projektet 
blev lokalen vattenskadad varpå han, och senare också Theresa, blev tvungna att sitta på olika 
platser. Också i Stockholm har den kommunala samverkan främst skett via fritidsgårdarna, 
men med den extra kraft som förvaltningscentralt intresse ger. Från förvaltningshåll betonas 
det stora värdet av att lokaler som står tomma när kommunen inte bemannar har kunnat 
nyttjas tack vare Projekt Storstads aktiviteter.  

Hamad menar att Projekt Storstad landade i Rågsved i rätt tid. Hans arbete hade medvind tack 
vare stort engagemang både från stadsdelsförvaltningen och idrottsförvaltningen genom 
idrottskoordinatorn. En av utmaningarna var att skapa rimliga förväntningar på vad projektet 
kunde åstadkomma och med vilka medel. Hamad kände det ibland som om han kom till 
möten där deltagarna främst såg honom som en pengapåse. Det kan vara en viktig uppgift att 
från uppdragsgivarnas håll vara ännu tydligare i kommunikationen med samverkansparter om 
vad uppdraget rymmer. I samband med att såväl Projekt Storstad som fritidslotsprojektet 
avslutades hölls en workshop för att undersöka hur ungdomar och staden kunde fortsätta att 
samverka om fritid och rörelse i framtiden.  

I Nacka har kontakterna med Stockholmsidrottens projektledare främst berört en 
utvecklingsledare med idrott som fokusområde samt en föreningsstrateg på Enheten för kultur 
och fritid. Kommunen har sedan lång tid samverkat med Stockholmsidrotten, främst inom 
ramen för utbildnings- och diplomeringsverksamheten ”Utmärkt förening”, som ska säkra 
jämställda och jämlika fritidsverksamheter i kommunen. De anser sig vara väl insatta i 
Strategi 2025 sedan processens inledning och menar att de verkar i linje med denna från sin 
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kommunala position. För tjänstemännen är det dock oklart varför Fisksätra blev utvalt till 
Projekt Storstad. Fisksätra har varit föremål för många projekt och de menar att det finns 
andra stadsdelar som har större behov. Enligt dem måste det bero på att kommunen har 
skickat olika signaler till Stockholmsidrotten. Kommunen själv hade parallellt med Projekt 
Storstad kontrakterat En frisk generation14 för att arbeta familjeinriktat i Fisksätra. Projektet 
har därför försökt att samverka med En frisk generation för att undvika konkurrens. En frisk 
generations idé är att genom samverkan med föreningslivet under en period, finansierad av 
exempelvis en kommun, presentera rörelsefrämjande aktiviteter och på så sätt få familjer att 
gå vidare in i föreningslivet. Detta koncept är helt i stil med Stockholmsidrottens verksamhet 
på samma plats. Vad som är anmärkningsvärt är att kommunen genom andra gratisaktiviteter i 
stadsdelen underminerar civilsamhällets organisering som inte kan erbjuda gratis 
verksamheter. Det är en udda situation, där den för svenska förhållanden långt (längst?) 
drivna privatiseringen av välfärdstjänster konkurrerar ut civilsamhällets institutioner. Det bör 
nämnas att den subventionerade verksamhet som Stockholmsidrotten möjliggör på samma vis 
riskerar att konkurrera med föreningslivet. Just i Fisksätra sker dock ingen större 
subventionering då Fisksätra IF på samma vis som andra föreningar tar ut avgifter för både 
medlemskap och aktiviteter för att kunna arvodera ledare. Kommunens treåriga satsning 
(2018–2020) på En frisk generation kan möjligen vara en resurs för föreningslivet, men det är 
oklart hur rustad organisationen är för att samverka med föreningar som själva har stora 
utvecklingsbehov.  

I Botkyrka finns en idrottsutvecklare på Kultur- och fritidsförvaltningen med uppgift att 
stödja föreningar och andra civilsamhällesrepresentanter i initiativ för rörelse och folkhälsa. 
Samverkan med Stockholmsidrotten är utvecklad och bland annat har Idrottslyftet möjliggjort 
de tidigare beskrivna aktiviteterna Summer- och Wintergames sedan 2013. Från samma tid 
stammar också det senaste idrottspolitiska handlingsprogrammet som varit under uppdatering 
under projekttiden. I Botkyrka innebär projektavslutet att det finns en breddförening att såväl 
tillgå som stötta. Den är väl förankrad hos tjänstemän, bland annat genom ett 
stadsdelsnätverk, samt på nämndnivå. Att projektledaren kommer att ingå i det team som 
arbetar med liknande stadsdelar på Stockholmsidrotten kommer rimligen att vara en fördel för 
stadsdelen. Förutsättningarna för att arvet från Projekt Storstad ska kunna förvaltas ser goda 
ut i Botkyrka. En oro som uttrycks från projektledarhåll är svårigheterna för föreningarna att 
få ekonomin att gå ihop när hallhyror ska betalas. I Botkyrka råder inte nolltaxa och många 
familjer har svårt att få råd med medlemsavgifter och aktiviteter.   

 
14 En frisk generation är en stiftelse som erbjuder prova-på-rörelse till hela familjer. Stiftelsens beskyddare är 
prins Daniel. Verksamhetens erbjuds i samverkan med kommuner och näringsliv. 
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4. Sammanfattning  
Projektet är slut och det går att konstatera att det inte är möjligt att avgöra om det skapats 
hållbara strukturer för livslångt idrottande i förening efter två år. En del talar emot detta, 
samtidigt som det på några håll kan ha lagts en livskraftig grund. Däremot har det gjorts stora 
insatser för människor, framför allt unga, som bor i områdena. Många har fått känna tillit till 
andra, tillit till sig själva och sina kroppar och vad de kan åstadkomma tillsammans med 
andra. Det finns en viss frustration hos projektledarna när det gäller hur detta arbete värderas 
och hur det kan tas tillvara. Projekt Storstad är i viss omfattning filmdokumenterat på initiativ 
från Riksidrottsförbundet och stadsdelarna själva (i olika hög grad) och dessutom har det 
genomförts flera studier och utvärderingar. För projektledarna är det viktigt att organisationen 
ska ”minnas” vad som gjorts när de flesta av dem nu lämnat organisationen, något som 
självklart också är viktigt för idrottsrörelsen. Nedan följer en sammanfattning av 
följeforskningens resultat.  

Inledningsvis (s. 3–8) konstaterades att utvecklingsresorna mot Strategi 2025 har sin 
bakgrund i att idrottsrörelsen under Riksidrottsförbundet ville göra sig mer tillgänglig och 
attraktiv för många. Att utveckla spridningsbara metoder i Projekt Storstad har setts som ett 
viktigt bidrag till idrottsrörelsens förändringsambitioner. Eftersom det har visat sig att de 
samhällsnyttiga uppgifter som idrottsrörelsen anses kunna bära tidigare främst hanterats vid 
sidan av den reguljära verksamheten, har Projekt Storstad sökt skapa alternativa och 
kompletterande verksamheter. Syftet har varit att de nya sätten att arbeta ska bana in 
idrottsrörelsen att möta ett förändrat samhälle.  

Projektet har syftat till att verka mot utanförskap och segregation. Inom rörelsen benämns 
detta som ”inkludering” och inriktningen är främst socioekonomisk och etnisk. Det noterades 
inledningsvis att det också finns andra drivkrafter bakom idrottsrörelsens kursändring. 
Idrottsrörelsen som vi känner den idag är hotad av idrottens kommersialisering – den har ett 
intresse av att vara rik på medlemmar för att även fortsatt vara en institution som mottar och 
kontrollerar omfattande offentliga medel. Men idrottsrörelsen bör reflektera över att många 
lockas till föreningsidrotten just för att den är en arena för tävling, prestation, berömmelse och 
social förflyttning. Detta är i sig en inkluderande kraft i ett samhälle som fungerar likadant.  

Projektets mål har varit att utveckla nya metoder för en ”bestående infrastruktur för idrott”. 
Organiseringen var avsedd att bygga på ideellt föreningsliv, men inte nödvändigtvis enligt den 
rådande normen för vad en ideell idrottsförening är. Målgrupperna utgörs därmed dels av 
människor som bor i områdena där projektet verkat, dels av idrottsrörelsen som ska förändra 
sitt arbetssätt med hjälp av metodutveckling. Den metodutveckling som dokumenterats inom 
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ramen för detta arbete har kunnat utkristalliseras ur verksamheterna på stadsdelsnivå. Totalt 
tio lokalt rekryterade projektledare, fyra kvinnor och sex män, har varit verksamma i 
projektet. Hälften hade formell utbildning för arbete inom idrottsrörelsen eller 
fritidspedagogik, medan hälften hade annan yrkes- och utbildningsbakgrund. Platserna där de 
varit verksamma har socioekonomisk problematik samtidigt som deras styrkor sällan lyfts 
fram. Dessutom har de varit projektutsatta i långa tider, och några projektledare är tydliga 
med att de är medvetna om detta. De menar att de i och med projektengagemanget har satt 
sina namn på spel. Fördelarna med att ha lokal förankring har dock framhållits som helt 
övervägande när det gäller att få saker uträttade på platserna.   

Metoder i stadsdelar 
På sidorna 16–38 redogjordes för projektet metodutveckling. I projektet har stadsdelarna inte 
arbetat utifrån givna budgetar utan utifrån grova projektplaner vilka sedan fyllts med 
bruttolistor på aktivitetsförslag med påföljande beslut om bifall eller avslag. Det kan 
konstateras att det varit svårt för projektledarna att planera utan ramar för resurserna, även om 
avsikten var att inte begränsa idéerna till budgetramar. Projektet har varit mycket 
aktivitetsintensivt, särskilt under det första året. Övergripande metoder som har utkristalliserat 
sig i projektet har i följeforskningen identifierats som nätverkande, tröskelsänkande och nya 
sätt att bygga upp ledarskap.  

Nätverk och sänkta trösklar 
Nätverkandet i stadsdelarna har byggt på att projektledarna under lång tid byggt 
förtroenderelationer med såväl det offentliga som med civilsamhället. Förtroendet var 
projektledarnas ingångskapital och om projektledarna skulle visa sig svika det förtroende de 
har vunnit hos civilsamhället, blir det också de som förlorar kapitalet. I projektet har det också 
varit viktigt att med nätverkandet som metod hitta nya typer av verksamheter att samverka 
med. Det är i sig en kompetens att utvärdera sitt nätverks styrkor och brister och att därpå 
agera. Ibland kan en person som kommer utifrån ha lättare att se de ”nätverksbubblor” som 
lätt uppstår.  

De tröskelsänkande och delaktighetsskapande arbetssätten har bestått av att möta invånarna på 
lättillgängliga mötesplatser, erbjuda spontanidrott och lovaktiviteter, liksom de har 
tillhandahållit trygga rum för samtal, träning för livet och evenemang. Vissa av aktiviteterna i 
den tröskelsänkande verksamheten står långt ifrån regelrätt idrottande. Projektledarna har 
arbetat enträget uppsökande och lyssnande. De har varit flexibla och sökt skapa tillgänglighet 
både i stora och små sammanhang och varit noga med att hitta tillfällen där individer vågat 
uttrycka sina önskemål, men också bara bjudit in vitt och brett. 

I alla stadsdelar har projektledarna varit engagerade i att anordna lovaktiviteter och 
spontanidrott. Det är ett sätt att nå skolbarn- och ungdom, men också att låta nya ledare pröva 
sin förmåga. Dessutom erbjuder det möjligheter för föreningar att hitta nya medlemmar. 
Eftersom lovverksamheter redan tidigare ofta erbjudits i stadsdelarna har Projekt Storstad 
utgjort en möjlighet att stärka organisationen av verksamheterna och erbjuda mer.   

De trygga rummen är ett sätt att bygga upp nya nätverk och ingångar för ett nytt slags 
deltagande. Tyvärr har projektet saknat det tidsutrymme som krävs för att bygga starka 
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plattformar, vilket har stressat projektledarna. De har istället försökt knyta så många som 
möjligt till sig för att optimera möjligheterna till att åtminstone några kan fortsätta att bygga 
idrottens organisering på platserna. Men det går nu att konstatera att de trygga rummen har 
resulterat i ökat deltagande. Detta är värt att lyfta fram i sammanhang där skilda aktiviteter för 
killar och tjejer samt män och kvinnor kritiseras.  

I projektet har olika former för att ”träna för livet” använts. Att kombinera disciplinering av 
kroppen och livet i grupp är en metod som de flesta projektledarna ser som helt naturlig. Den 
är ett effektivt sätt att få unga att på ett engagerande och seriöst sätt lära känna sin egen 
förmåga och hitta en sundare livsstil. Flera av projektledarna beskriver hur de själva kommit 
dit där de är idag genom denna typ av målsättningsarbete. Några deltagare har också fått 
arbete under projekttiden tack vare projektledarnas och andra nyckelpersoners engagemang 
för dem som individer.   

I samtliga stadsdelar har projektet varit involverat i olika evenemang och cuper. I flera fall har 
projektledarna haft huvudansvar för aktiviteterna. Poängen med dessa dagar har varit att få 
människor att samlas och göra saker ihop. I några fall har aktiviteterna varit sådana som 
tidigare varit årligen återkommande, men som utvecklats med hjälp av projektledarna. 
Evenemangen har haft olika syften, som att uppmärksamma flickor och fotboll, blanda 
människor som inte känner varandra i nya lagkonstellationer och att få dem att prova nya 
idrotter under en dag. Vissa har arbetat mycket med dokumentationen av evenemangen, dels 
som ”minne” för organisationen, men också för att publicera och skapa intresse för 
verksamheten.  

Bygga ledarkompetens 
Utbildningsområdet har också varit föremål för utveckling i projektet, och Stockholmsidrotten 
och projektledarna har visat på kreativitet för att kunna möta det stora behovet av ledare till 
den större och bredare verksamheten. Utifrån projektledarnas beräkningar har över hundra 
ledare utbildats på olika vis inom ramen för projektet. De har hittat nya sammanhang att 
rekrytera från, och de har tillgängliggjort utbildningar både geografiskt och innehållsmässigt 
med hjälp av målgruppens delaktighet. I denna rapport har bland annat återgivits hur man 
arbetat med ungdomsgården som ledarförsörjare, hur Plattformen varit på turné och hur en 
snabbkurs i ledarskap kan gå till. Exempel på hur unga kan involveras i planeringsarbetet har 
beskrivits och drivkrafter har diskuterats.  

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.  

I samtal med nyckelpersoner, nya unga ledare och projektledare har uppmärksamhet ägnats åt 
de drivkrafter som ligger bakom att de engagerar sig som ledare för andra, ofta unga. 
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Genomgående teman är lojalitet och tacksamhet till den egna ”orten”, men också insikten om 
vikten av att ha förebilder. De beskriver hur de vill betala tillbaka för allt vad de själva fick 
när de växte upp på platsen. På frågan om vad de tycker att de har fått från platsen lyfts bland 
annat den mångsidighet som utvecklas i en stadsdel med människor med skiftande 
bakgrunder, men som ändå rymmer stark gemenskap. Om ledarskap är något för alla råder det 
delade meningar om, men i projektet har andan varit att alla ska få försöka.  

Framtidsorganiserat  
För att projektet inte skulle stanna vid att just bara bli ännu ett projekt, var målet att 
organisera verksamhet som kunde leva vidare projektledarna förutan. Långsiktighet skulle 
också säkras genom samverkan med kommuner och civilsamhälle. Organiseringsutvecklingen 
behandlas på sidorna 38–51. 

Nya former för föreningar och organisationens lärande 
I den övergripande projektplanen uttrycks att Stockholmsidrotten önskar att nya former av 
föreningar växer fram, men bland projektledarna har tolkningen av uppdraget varit att det 
fanns en stark önskan om att nya (”moderna”) föreningar skulle skapas. Det har bildats nya 
föreningar i Jordbro, Hallunda/Norsborg och i Rågsved. I Fisksätra och i Rissne/Hallonbergen 
arbetade projektledarna istället med att utveckla befintliga föreningar på både lokal och 
kommunövergripande nivå.  

Det som kännetecknar de nystartade föreningarna är att de, förutom att ha initierats av 
projektledare från Stockholmsidrotten, rekryterat många nya unga ledare för att starta flera 
olika lokalt efterfrågade idrotter i en och samma förening. Detta har följts av inrättandet av 
flera sektioner och därmed också medlemskap i relevanta specialförbund. För projektledarna 
har det varit ett krävande arbete att bygga upp nya föreningar samtidigt som de ska 
uppmärksamma befintliga föreningars behov. De tre föreningarna har gjort beundransvärda 
insatser i sina stadsdelar och kunnat erbjuda mängder med aktiviteter. De har dessutom lyft 
många unga ledare till att bli andra ungas förebilder.  

Två år har dock ansetts vara för kort tid att genomföra föreningsuppbyggnaden på. Det som 
tycks ha varit det största hindret har varit att få styrelserna att fungera på egen hand, utan 
projektledarnas insatser. Arbetsmodellen gick ut på att hålla många aktiviteter igång för att 
attrahera deltagare och ledare och att samtidigt utbilda och besätta en styrelse. I backspegeln 
kan det konstateras att uppbyggnaden av den föreningsadministrativa kapaciteten fick för lite 
omsorg under dessa förhållanden. I denna riktning har också tidigare forskning pekat; det är 
svårt att besätta styrelser i det svenska föreningslivet idag.  

Att starta nya föreningar genererade också dåliga relationer med det befintliga föreningslivet, 
då den subventionerade verksamheten i praktiken konkurrerade med det lokala föreningslivet, 
även om det självfallet inte var avsikten. Eftersom projektledarna var lokalt rekryterade är det 
inte konstigt att deras grannar var uppmärksamma på hur lojaliteter och nätverk kom till 
uttryck. I en av föreningarna togs ytterst små avgifter ut för medlemskap så att alla skulle 
kunna vara med. Samtidigt ville man arvodera sina ledare, vilket resulterade i att föreningen 
inte kunde bära sina kostnader utan Stockholmsidrottens hjälp.  



56 
 

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.  

Det går vid projektets avslut inte att säga om någon av föreningarna kommer att klara sig utan 
det ekonomiska och personella stöd som Stockholmsidrotten har erbjudit. En av föreningarna 
har redan upphört och verksamheten har gått in i en befintlig lokal förening. En annan 
förening säger sig fortsätta i mindre omfattning efter projektets avslutning. Ljusast ser det ut 
för den förening där projektledningen inte längre är engagerad i styrelsen. 

I de två stadsdelar där projektledarna valde att satsa på att utveckla befintliga föreningar 
byggde besluten på deras egna erfarenheter av hur svårt det varit att få ens dessa att fungera. I 
båda fallen har det varit fotbollsföreningar som genomgått stadgeändringsprocesser så att de 
numera är breddföreningar, varav endast den ena erbjuder nya idrotter idag. Båda dessa 
stadsdelar ligger också så till geografiskt att projektledarna sett det meningsfullt att sträva 
efter att skapa möten mellan närliggande och mer resursstarka stadsdelar. De har också delat 
denna strävan med föreningsrepresentanter från grannstadsdelarna, som i vissa fall söker fler 
medlemmar till sina föreningar. Projektledarna berättar att de har egna erfarenheter av 
föreningsutveckling (i motvind) och nätverk i föreningslivet. Parallellt med 
föreningsutvecklingen har projektledarna arbetat intensivt med olika metoder för att 
tillgängliggöra idrott och erbjuda prova-på-tillfällen. Vid projektslutet fanns i båda 
stadsdelarna organisering som kan bli uthållig, både genom en breddförening och nya 
samverkansorganisationer. Den kommunala entusiasmen inför organisationer med kungliga 
muskler har haft betydelse för att möjliggöra denna samverkan.  

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.  

En ytterligare dimension av långsiktighet är den reguljära organisationens lärande i 
förändringsarbetet. Organisationen har inte varit i fokus för följeforskningen men har berörts i 
flera olika sammanhang. Här finns många möjligheter för framtiden där erfarenheter från 
projektet kan användas som utgångspunkt både för praktik men också i diskussioner. Då kan 
det vara till nytta att vara noga med att skapa trygga miljöer för samtal, eftersom svårigheter 
som projektet mött både i fält och i organisationen kan vara känsliga att hantera. Det är en 
pedagogisk utmaning att inkludera alla i ett förändringsarbete där normer aktualiseras.  
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Civilsamhälle och kommuner 
Projektet skulle genomföras i samverkan med såväl civilsamhället som kommunerna, vilket i 
allra högsta grad har hörsammats. Både nätverk och föreningsliv har aktiverats liksom 
kommunala aktörer varit mer eller mindre involverade. Stadsdelarnas behov av stöd för bland 
annat mer tillgänglig idrott har flera bakomliggande orsaker och i rapporten har flera av dessa 
berörts. Att platserna är så kallade ”vita fläckar” på idrottsrörelsens karta betyder inte 
nödvändigtvis att människorna på platserna har efterfrågat idrottsrörelsens engagemang. Att 
det är svårt att väcka föreningsengagemang i stadsdelarna blir i första hand ett problem för 
idrottsrörelsen, eftersom det är i föreningsform som den verkar. Det har varit en balansgång 
att både marknadsföra projektet och att inte lova för mycket. Både civilsamhället och 
kommunala verksamheter har lång erfarenhet av vad projekt kan föra med sig både av 
kortsiktighet och upplevelse av svek. 

Vikten av att kommunerna efterfrågade och var införstådda med projektets syfte och 
målsättning har också betonats av Stockholmsidrotten. Det är möjligt att inledande 
diskussioner om projektet i kommunerna har hållits på andra nivåer än de som i praktiken 
därefter blivit involverade. I några fall har tjänstemännen inte känt till bakgrunden till att 
Projekt Storstad har landat i den aktuella stadsdelen. Oavsett hur väl förankrat projektet har 
varit har kommunerna generellt varit tacksamma för det extra stöd som Stockholmsidrottens 
engagemang har erbjudit. Materialet ger stöd för att det finns ett samband mellan kommunal 
förankring och strukturella förutsättningar för att fortsätta att verka på den inslagna vägen.   

Flera av projektledarna framhåller att projektet lämnat spår efter sig också på individnivå, där 
spåren i förlängningen får strukturell betydelse. Genom projektet och dess ledares 
engagemang har flera personer fått utbildningar och erfarenheter som stärkt deras självkänsla 
och möjligheter på arbetsmarknaden. En del har också fått arbete genom rekommendationer 
från projektaktörer. 

Avslutning med diplom 
Projekt Storstad är avslutat och har i januari 2019 fått som konsekvens att verksamheten till 
delar implementerats som ”arbete i idrottssvaga områden”. Stockholmsidrotten har tillsatt ett 
team av tidigare projektledare men också av konsulenter och samordnare som redan var 
anställda i organisationen. Uppgiften är att arbeta i linje med Projekt Storstads modeller, men 
med utgångspunkt från kansliet i Solna och med andra områden än de som omfattats av 
projektet. 

Rekommendationer för framtiden är, utöver de som nämnts i sammanfattningen, att diskutera 
inte bara nya former för idrottsföreningar utan också innehållet. Att idrotten närmar sig 
”kulturen” och vice versa är kanske ett tecken i tiden. Det har i den här studien upprepade 
gånger visat sig att de unga deltagarna inte ”känner” de sektorsgränser som fritidsbyråkratin 
sätter upp. Om ”vad idrott är” inte rimmar med samhälleliga mål om inkludering och 
demokrati, och idrottsrörelsen ändå vill arbeta med de frågorna, så tycks kulturella inslag ingå 
i ett framgångskoncept.   

En sista rekommendation är att reflektera över beteckningen för det nu implementerade 
storstadsarbetet. ”Arbete i idrottssvaga områden” riskerar att ytterligare befästa den 
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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? 

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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