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Sällan eller aldrig talar man om 
idrottens potential för att göra Sverige mer 
jämställt, integrerat och tryggt. 
 



 
 
FÖRORD  
 
Vår nyfikenhet kring idrottens roll i samhället fick oss att ta initiativ till en serie möten 
med ledande företrädare för ett antal idrottsförbund. Det som från början var en 
önskan om att bredda vår kunskap och få idéer inför framtiden blev till slut en rapport 
om att bryta mönster.  
 
Grunden för rapporten är de långa samtal vi haft med några av de tyngsta ledarna i 
idrottssverige samt några utredningar som riksdagens utredningstjänst, RUT, hjälpt oss 
med. Dessa möten med förbunden har gett oss många intryck och idéer inför 
framtiden. Vi har inte hela sanningen. Istället har vi börjat arbetet med att belysa ett 
politiskt område som på ett tydligare sätt behöver lyftas fram.  
 
De nya moderaternas politik handlar om att se verkliga samhällsproblem och föreslå 
lösningar. I våra möten med idrottssverige har vi samtalat om samhället och dess 
framtida utmaningar. Dessa samtal har gett mersmak och vår nyfikenhet har ökat. 
Utmaningarna inför framtiden handlar inte bara om eventuell reformerad lagstiftning 
utan framförallt om attityder och samarbetsformer. Att bryta mönster, helt enkelt.  
 
Ofta har vi blivit imponerade av det arbete som förbund och föreningar gör. Samtidigt 
har vi ibland ställt oss frågan varför vi inte kommit längre? 
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Förslag för ökad integration: 
 

- BRYT MÖNSTER- Uppmuntra 
idrottsklubbar att i högre 
utsträckning driva fritidsgårdar. 

 
- BRYT MÖNSTER - mer golf i 
förorter, mer hästsport bland killar, 
mer andrahandshandel för att ge 
fler möjlighet att pröva olika idrotter. 

 
- BRYT MÖNSTER. Låt ungdomar 
själva utforma sitt idrottande, tillåt 
matchlinne med t-shirt under.  

 
- BRYT MÖNSTER. Uppmana idrotter 
att lära av varandra. Basketens 
jämställdhetsarbete, Rugbyns 
sociala arbete, herrfotbollens 
integrationsarbete är tre bra 
exempel att lära av. 

  
- BRYT MÖNSTER. Lyft också fram 
nysvenska idrottares familjer och 
tränare. Vi behöver både Kalla, 
Klyft och Jadama.  

 
Förslag för förbättrad 
brottsbekämpning 
 

- BRYT MÖNSTER. Graden av socialt 
ansvarstagande hos en idrottsklubb 
skall kunna påverka storleken på 
klubbens ekonomiska stöd.  

 
- BRYT MÖNSTER. Skapa utrymmen 
för spontanidrott i förorterna. 

 
-  BRYT MÖNSTER. Inkludera 
idrottsrörelsen på ett betydligt bättre 
sätt när det gäller påföljden 
ungdomstjänst. 

Förslag för förbättrad 
jämställdhet: 
 
- BRYT MÖNSTER. Jobba aktivt 

med attityder och språkbruk.  
  
- BRYT MÖNSTER. Idrotten bör 

anpassas efter tjejer och killars 
olika förutsättningar.  

 
- BRYT MÖNSTER. Basketen och 

rugbyn är exempel där pojkar 
och flickor under första åren 
spelar tillsammans och 
betoningen ligger på glädje. 
Dessa förbunds verksamheter är 
beundransvärda och väl värd att 
ta efter. 

 
- BRYT MÖNSTER. Inför rättvisa 

mellan pojkar och flickor när det 
gäller tillgång till träningstider. 

 
- BRYT MÖNSTER. Arbeta aktivt 

med HBT-frågor även inom 
herridrotten.  

 
- BRYT MÖNSTER. Reformera 

lagstiftningen och möjliggör för 
alla goda krafter att erhålla 
kommunalt stöd.  
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1. INLEDNING 
 
Rapportens syfte   
Vår ambition är att belysa idrottens 
stora potential och ge förslag på hur 
idrottsrörelsen i högre utsträckning kan 
bidra till ökad jämställdhet och 
integration i samhället samt bidra i det 
brottsförebyggande arbetet.  
 
Bakgrund 
Till grund för rapporten ligger möten 
med ledande företrädare för 
specialförbunden för 
fotboll, ishockey, 
golf, ridsport, rugby, 
och boxning, samt 
ledningen för 
Riksidrottsförbundet 
(RF). Aktuell 
avgränsning av 
antalet förbund är 
gjort utifrån storlek och/eller att 
förbundet är intressant ur ett 
integrations- jämställdhet och/eller 
brottsförebyggande perspektiv. Därtill 
har riksdagens utredningstjänst (RUT) 
utrett möjligheten för idrottsföreningar 
att driva fritidsgård, samt privata 
idrottsaktörers möjlighet att få 
kommunalt bidrag.  
 
Det faktum att 3,5 miljoner svenskar på 
olika sätt är engagerade inom 
idrottsrörelsen borde innebära ett stort 
politiskt intresse för idrottsfrågor. Men 
så ser det inte ut. En och annan 
toppolitiker dyker upp på stora 
idrottsevenemang, men idrottsfrågan 
dyker sällan upp på den politiska 
dagordningen och den idrottspolitiska 
debatten tenderar att inskränkas till 
finansieringsfrågor (läs Svenska spels 
framtid). De få gånger idrott tas upp i 

samhällsdebatten handlar det om 
dopning eller huliganism.  
 
 
Sällan talar man om idrottens potential 
för att göra Sverige till ett mer jämställt, 
integrerat och tryggare samhälle. Att 
potentialen förbises är svårt att förstå 
mot bakgrund av den stora roll som 
idrotten spelar i många svenskars liv. 
 
Idrotten är i särklass vår största 
folkrörelse. 2,6 miljoner svenskar tillhör 

RF. Till detta ska 
läggas alla 
hundratusentals 

svenskar som 
regelbundet 

besöker tex gym 
och simhallar. 
Såväl antalet 

specialförbund 
som antalet RF- föreningar ökat stadigt, 
uppdelat på 2,2 miljoner aktiva 
idrottsutövare, 400 000 
förtroendevalda och, inte att 
förglömma, 900 000 passiva 
stödmedlemmar. Ingen annan 
folkrörelse kan mäta sig med idrottens 
storlek och bredd. Kategorin 
kulturföreningar ligger med sina 
800 000 medlemmar på en andra 
plats. Den i media ständigt 
uppmärksammade miljörörelsen har 
mindre än 300 000 medlemmar. Ändå 
tar idrotten sällan plats i den politiska 
debatten. 
 
 

Sällan eller aldrig talar 
man om idrottens potential för 
att göra Sverige mer jämställt, 
integrerat och tryggt. 



 

 

7 

2. KAN IDROTTEN GÖRA 
SKILLNAD?  
 
Inledning 
Idrott är mycket mer än bara en stunds 
förnöjelse och spänning för utövare och 
publik. Idrotten fostrar och danar 
karaktärer. Dess betydelse för unga 
människor som under uppväxtåren 
söker mening och identitet kan inte nog 
betonas. För de grupper av ungdomar 
som rör sig i riskzonen för att hamna i 
ett permanent utanförskap kan 
idrottandet och enskilda idrottsledare 
vara den direkta skillnaden mellan ett 
liv i missbruk och kriminalitet, och ett 
ordnat socialt liv.  
 
Berättelserna där vuxna idrottsutövare 
beskriver sina första tränare som 
extraföräldrar som betytt oändligt 
mycket på ett såväl personligt som 
idrottsmässigt plan är många och ofta 
gripande. Här finns det dock fortsatt en 
viss skillnad mellan svenska idrottsmän 
och idrottsmän i andra länder. Tidernas 
kanske bästa fotbollspelare, Pele, 
Maradona, och Zidane, berättar ofta 
om sina fattiga uppväxtvillkor. Liknande 
historier berättas av boxare, friidrottare 
och de tennisspelande systrarna Venus 
och Serena Williams.  
 
I folkrörelsernas Sverige handlar 
berättelserna om idrottsframgångar 
fortsatt om engagerade familjer. 
Sentida exempel är Carolina Klyft och 
Charlotte Kalla som stöttas av släktingar 
på läktarna.  

Berättelserna om engagerade föräldrar 
ingår i berättelsen om Sverige, och är 
ett självklart inslag i den svenska 
idrottskulturen. 
 
Men kan alla identifiera sig med de 
svenska idrottsfamiljerna? Vi vet av 
erfarenhet att identifikation är mycket 
viktigt för unga människor under deras 
uppväxt. Känner barn i trasiga familjer 
igen sig i bilden av idrottsfamiljer som 
är så vanlig i media och därmed 
normbildande? Känner nysvenska barn, 
vars mor- och farföräldrar finns långt 
bort, att berättelserna om farfar Kalla 
och lilla Charlotte kunde ha handlat om 
dem?  I vårt mångkulturella och bitvis 
mycket segregerade svenska samhälle 
behöver vi alla våra hjältar att se upp 
till, inte minst under barndom och 
tonårstid.  
 
Masireh Jadama – en idrottshjälte 
Ett exempel på en idrottshjälte är 
Masireh Jadama från Göteborgs-
förorten Angered.  Han brännskadades 
svårt i diskoteksbranden 1998 när han 
var 15 år och tvingades sluta spela 
fotboll. Efter några års isolering och 
depression bestämde han sig för att bli 
ungdomsledare inom fotbollsrörelsen 
som han älskade men inte längre kunde 
delta i som spelare.  Hans mål var 
tydligt satt: att fostra fem proffspelare i 
framtiden, ett mål som vid den aktuella 
tidpunkten bemöttes med ett hånleende 

Idrotten fostrar 
och danar karaktärer. 
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från sin omgivning men idag har 
besannats. När Jadama turnerar som 
föreläsare understryker han att hans 
arbete inte bara handlar om fotboll 
utan om att jobba med hela människan. 
Budskapet till de förortsungdomar han 
arbetar med är att satsa på fotboll men 
också att prioritera skolarbete och avstå 
från droger. 
 
Det räcker inte att man en gång i tiden 
växte upp i en förort eller har en viss 
hudfärg eller etnisk bakgrund. För att  
kunna ikläda sig rollen som talesperson 
för det nya Sverige som håller på att ta 
form i förorterna måste man vara 
verksam på daglig basis i deras 
verklighet.  

 
Det finns ingen motsättning eller konflikt 
mellan bilden av familjen Kallas 
engagemang i den lokala skidklubben 
och Jadamas engagemang i Angered. 
Ibland förs resonemang kring svenskhet 
och vad som är svenskt. Därför är det 
viktigt att konstatera att Charlotte Kalla 
och Masireh Jadama är precis lika 
svenska, att deras engagemang och 
insats betyder mycket för unga killar 
och tjejer men att de representerar olika 
delar av vårt lands idrott. Problemet är 
att vi fortfarande tenderar att tänka på 
svensk idrottsrörelse utifrån ett 
traditionellt folkhemsperspektiv. Om 
man har ambitionen att belysa svensk 

idrottsrörelses roll i arbetet för ett mer 
inkluderande och tolerant samhälle är 
det viktigt att idrottens förebilder 
speglar hela vårt samhälle.  
 
 
Integration 
Den svenska integrationspolitiken har 
gått från idén om ett folkhemsideal med 
en folkkyrka, ett folkhem, ett folk, till 
drömmen om ett mångkulturellt 
samhälle.1 Skillnaden mellan den 
svenska drömmen om ett samhälle där 
alla får plats, och verkligheten, är dock 
fortfarande stor. I bland annat 
storstädernas förorter finns idag en 
känsla hos många unga människor av 
utanförskap och diskriminering, Ur 
denna känsla av hopplöshet sker en 
ständig nyrekrytering till missbruk och 
kriminalitet.  

                                                 
1
 I debatten beskrivs dessa strävanden i termerna 

assimilering och integrering 

 

 

Skillnaden mellan 
vår svenska dröm om ett 
samhälle där alla får plats, 
och verkligheten, är 
fortfarande stor. 
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Idrotten har i detta sammanhang visat 
prov på stor förmåga att kunna nå 
ungdomar från socialt utsatta miljöer. 
Vissa idrotter har visat förmåga att 
bidra till en bättre integration. 
Framgångsfaktorerna är, vid sidan av 
ungdomarnas egna ansträngningar, 
ansvarstagande vuxna ledare. 
Internationellt finns många exempel på 
hur idrotten kan uppmuntra tolerans och 
peka på det orimliga i 
främlingsfientlighet.2  

 

Jämställdhet 
Idrotten bidrar i sina bästa stunder till 
ökad jämställdhet i samhället. Ett 
exempel på detta är damfotbollen. När 
Tina Nordlund tog emot diamantbollen, 
priset för årets bästa svenska kvinnliga 
fotbollsspelare, år 2000 och lakoniskt 
konstaterade ”att detta var ju kul- att få 
ett pris alltså”, med hänvisning till att 
herrfotbollen hade priser för såväl bästa 
spelare som försvarare/ mittfältare/ 
anfallare/ tränare/ hederspris mm, 
ändrade fotbollsförbundet sin praxis. 
Numera går självklart årets kvinnliga 

                                                 
2 Ett historiskt exempel är Jean Mari Le Penn,  

ökänd fransk ultranationalist med budskap som ”4 
miljoner invandrare- 4 miljoner arbetslösa” på sina 
valaffischer. När Frankrike arrangerade fotbolls- 
VM 1998 gick det franska landslaget, där mer än 
hälften hade rötterna i bland annat Afrika, till final. 
Hela nationen kokade av nationell yra medan Le 
Penn inte kunde besvara frågan om det franska 
landslaget bestod av riktiga fransmän eller ej. Som 
för att ytterligare ge Le Penn en näsknäpp avgjordes 
finalen av den franske invandraren Zedine Zidane. 
Plötsligt var en nordafrikansk muslim fransk 
nationalhjälte och föredöme för generationer av 
unga idrottskillar och tjejer.  

 

och manliga spelare i respektive 
kategori tillsammans upp på scenen för 
att motta sina respektive pris.   
 
Fotbollen åskådliggör svårigheten att 
bedöma hur väl idrotten lyckas med sitt 
jämställdhetsarbete. Från politiskt håll 
bör vi uppmärksamma de faktorer som 
vi kan och bör påverka. Det finns ingen 
rimlig orsak till att 8-åriga fotbollsflickor 
ska spela på sämre planer eller träna 
senare på kvällen än jämngamla 

fotbollspojkar. Så länge idrott handlar 
om barn och unga ska villkoren vara 
lika. Att tjejer får sämre plantider, 
mindre uppmärksamhet och stöttning är 
inte acceptabelt. Kommer vi åt 
orättvisor inom barn- och 
ungdomsidrotten kommer detta på sikt 
att påverka även elitidrotten. Det gäller 
att se var politiken kan göra skillnad.  
 
Utvecklingen går dessbättre framåt. Det 
är mindre än 20 år sedan den 
berömda fadäsen då Sveriges mest 
prisade idrottsjournalist, Mats Olsson3, 
beskrev den tidens mest kända 
friidrottsprofil, häcklöperskan Frida 
Johansson, med orden ”Frida Johansson 
gjorde säsongsdebut med en ganska 
medioker tid. Att se henne springa ger 
uttrycket 400 meter häck en helt ny 
innebörd.” Johansson blev, fullt 
förståligt, arg och ledsen. Olsson bad 
sedermera om ursäkt och idag undviker 
sportjournalister generellt denna form 
av klavertramp.  

                                                 
3
 Bland annat belönade med stora journalistpriset  

Kommer vi åt orättvisor inom barn- och ungdoms-
idrotten kommer detta på sikt att påverka även elitidrotten. 
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Liknade attityder, och sexualiseringen 
av kvinnors idrottande lever dock kvar i 
internationella sammanhang. Den ryska 
tennisspelaren Anna Kournikova var 
aldrig i närheten av att vinna en stor 
turnering. Detta till trots var hon under 
några år världens mest omskrivna 
tennisspelare tack vara sitt vackra yttre 
och påstådda romanser med diverse 
välbetalda ryska NHL proffs.  
 
Jämställdheten har kommit relativt långt 
i Sverige och detta syns i 
rapporteringen kring svensk idrott. En 
jämförelse av höjdhopparna Stefan 
Holm och Kajsa Bergkvist visar på 
detta. Dessa två höjdhoppare tävlade 
sida vid sida under ett drygt decennium 
och var världsettor under långa 
perioder. Den mediala uppmärksamhet 
som dessa båda fick under sina 
karriärer är jämförbara. Glädjande nog 
handlade rapporteringen också i allt 
väsentligt om idrottsrelaterade frågor 
som form, framgångar och skador.  
 
En inbyggd orättvisa som många 
upplever kring kvinnor och mäns 
idrottande är det faktum att 
idrottsanläggningar och föreningar som 
drivs i aktiebolagsform inte har rätt till 
kommunalt stöd. Detta innebär att 
idrotter som engagerar många kvinnor, 
exempelvis dans och ridport, inte får 
samma ekonomiska stöd som fotboll 
och ishockey.4 

                                                 
4
 Se bilaga ett 

 
Det kan initialt verka logiskt att privata 
företag inte får kommunalt stöd ovanpå 
verksamhetsintäkterna. Mot detta kan 
anföras att framgångsrika 
ishockeyklubbar som Färjestad BK och 
HV 71 (båda för herrar), med en 
omsättning på många hundra miljoner, 
kan få olika former av direkt och 
indirekt stöd i deras fall från Karlstads 
respektive Jönköpings kommuner. 
Privata stall eller dansstudior drivna i 
aktiebolagsform och med en i 
jämförelse med herrhockeyn blygsam 
omsättning förvägras denna möjlighet.  
  
Stora privata vård- och skolföretag som 
drivs i aktiebolagsform och har ett 
taxerat värde på många hundra 
miljoner bygger hela sin verksamhet på 
kommunala skattemedel genom 
systemen med skolpeng och vårdpeng. 
Dessa välfärdsföretag har betytt mycket 
för utvecklingen av vår gemensamma 
välfärd. Vår analys är att idrotten, med 
sina möjligheter att påverka bland 
annat integration, jämställdhet och 
brottsförebyggande, är en del av denna 
välfärd varför förbudet att exempelvis 
privata stall, som tar ett socialt ansvar 
för unga tjejer, är inkonsekvent och fel. 
Då vår nuvarande lagstiftning så 
uppenbart drabbar unga kvinnors 
idrottande kan man på goda grunder 
ifrågasätta denna lagstiftning ur såväl 
rättvisesynpunkt som ur ett 
jämställdhetsperspektiv. Lagen bör 
därför som en konsekvens av detta ses 
över. 

Anna Kournikova vann aldrig en stor turnering. Ändå 
var hon under några år världens mest omskrivna tennisspelare. 
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Stöd till privata ridhus och 
dansstudior 
Om ridskolan eller dansstudion bedrivs 
i privat regi som näringsverksamhet 
med vinstintresse hindrar i princip 
likställighetsprincipen och 
kommunallagen att det betalas ut 
kommunalt stöd. Däremot kan stöd utgå 
för privata dansstudior och ridhus om 
verksamheten bedrivs av en förening. 
En grundförutsättning är att föreningen 
ska höra hemma i kommunen och att 
verksamheten i princip ska vara ideell 
och öppen för alla intresserade på lika 
villkor. Därutöver kan kommuner 
uppställa kriterier5 där det exempelvis 
krävs att föreningen ska vara uppbyggd 
och fungera enligt demokratiska 
principer, att föreningen inte får främja 
diskriminering, våld och rasism samt att 
det inte får förekomma bruk av alkohol 

                                                 
5
 Exemplet är hämtat från Stockholms stad.  

eller droger.6 Stödet behöver inte 
utbetalas i form av kontanta bidrag 
utan även andra typer av stöd är 
tillåtna. Det kommunala stödet ska 
fördelas på ett ur likställighetssynpunkt 
godtagbart sätt så att inte en viss 
organisation obehörigen gynnas eller 
missgynnas framför någon annan.7 
 

                                                 
6
 Bidrags- och föreningsstöd, Stockholms stad, 

Bidragsregler - stockholm.se 
7
 SOU 2007:72 s. 226 

 

Då vår nuvarande 
lagstiftning så uppenbart 
drabbar unga kvinnors 
idrottande kan man på 
goda grunder ifrågasätta 
denna lagstiftning. 
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Den uppdelade idrotten - två sätt 
att betrakta verkligheten 
Pojkar och flickors idrottande skiljer sig 
åt. Av de idrotter som granskas i denna 
rapport är det i princip bara 
basketsporten där styrkeförhållandena 
mellan flickor och pojkar sett till antalet 
utövare, ekonomiska resurser, medial 
uppmärksamhet etc är lika fördelad. 
Förenklat uttryckt kan man säga att 
flickor dansar och rider medan pojkar 
spelar hockey, fotboll och boxas.  
 
Det finns två sätt att se på dessa 
skillnader. Ett sätt är att inte lägga 
någon värdering i det faktum att flickor 
och pojkars idrottande skiljer sig åt. 
Fokus skall, enligt detta synsätt, ligga 
vid att se till att de idrotter som 
attraherar flickor respektive pojkar får 
en rättvis fördelning av bland annat 
ekonomiska resurser.  
Ett alternativt förhållningssätt är att 
betrakta det faktum att pojkar och 
flickor engagerar sig i olika idrotter som 
något vi långsiktigt bär ändra på. I 
denna analys skiljer sig pojkar och 
flickor bara åt på individnivå. 
Skillnaderna beror alltså på något 
annat än kön, exempelvis våra 
gemensamma föreställningar om vad 
som är normalt och önskvärt hos pojkar 
respektive flickor – hårda 
tacklingssporter för tuffa pojkar och 

vacker dans och omsorg om hästar för 
flickor. Vår analys av dessa två synsätt 
är att det ena inte utesluter det andra. 
Samhället bör med självklarhet 
eftersträva en rättvis fördelning av 
resurser mellan olika idrotter, utifrån ett 
rättviseperspektiv snarare än ett 
jämställdhetsperspektiv. Samtidigt är 
det ett långsiktigt viktigt arbete att på 
olika sätt öppna dörrar för flickor och 
pojkar att utvecklas i idrott utifrån 
intresse snarare än kön. 
 
Brottsförebyggande 
I kretsar av företrädesvis unga män i 
förorten sprids en föreställning att 
kriminalitet är den enda vägen för unga 
andra generationens invandrare att nå 
materiell och social status. All 
kriminologisk forskning visar att detta är 
en myt. Kriminalitet kan ibland 
kortsiktigt ge vinster, men i längden 
innebär en kriminell livsstil alltid 
fängelsestraff och ett liv där droger, 
stress och en för tidig död är vanligt.  
 
Inom sociologin talar man om en 
särskilt utsatt grupp ungdomar8 som har 
det tufft hemma, en skolgång som inte 
fungerar och inga vettiga 
fritidsintressen. För att kunna hjälpa 

                                                 
8
 Avser forskning kring begreppet 

trippeldisfunktionalitet. 
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dessa in i samhället behöver man i 
bildlig mening en krok att hänga upp 
samhällets hjälpinsatser på.  
 
Det behövs engagerade förebilder som 
når igenom den unges skal av 
aggression och nonchalans. Det kan 
vara en pappa, en lärare som bryr sig 
lite extra, eller en idrottsledare. En 
boxningstränare kan göra skillnad i en 
ung pojkes liv och hindra ett i värsta fall 
livslångt utanförskap. Det är i detta 
perspektiv som idrottens roll i samhället 
blir mycket större än bara några 
timmars motion och förnöjelse.  
 
 
 
 

Ungdomstjänst och idrottens 
sociala ansvartagande 
Redan idag tar idrottsklubbar emot 
unga människor som dömts till 
ungdomstjänst.9 Påföljden är dock ny 
och det har bitvis varit svårt att få igång 
ett samarbete mellan rättsvårdande 
myndigheter och idrotten.  
 
Vi bör dock ha i åtanke att 
idrottsrörelsen delvis finansieras genom 
stats- och kommunbidrag. Det är alltså 
fullt möjligt att använda 

                                                 
9
 Sedan 1 januari 2007 är ungdomstjänst en 

fristående påföljd för unga lagöverträdare under 21 

år. Till ungdomstjänst döms i första hand de 

ungdomar som inte är i behov av vårdinsatser inom 

socialtjänsten. Ungdomstjänst består av oavlönat 

arbete och programverksamhet, som mest 150 och 

som minst 20 timmar. Syftet är att förebygga fortsatt 

kriminalitet hos den unge. 

finansieringssystemet för att uppmuntra 
socialt ansvarstagande. Att samhället 
subventionerar idrottsrörelsen med 
skattepengar beror till stor del på att 
idrotten ger vinster för samhället i dess 
helhet. Ungdomar som idrottar hamnar 
mer sällan i kriminalitet och missbruk. 
 
Det vore mot denna bakgrund rimligt att 
idrottsklubbar som tar ett stort socialt 
ansvar, till exempel genom att ta emot 
ungdomar som dömts till ungdomstjänst 
belönas när bidragen fördelas. Ett 
sådant system skulle på ett bättre sätt 
värna skattebetalarnas pengar i så 
motto att det blir tydligt vad samhället 
förväntar sig från idrottsrörelsens sida i 
utbyte mot att offentliga medel satsas 
på idrotten. 

En boxningstränare kan göra skillnad i en ung pojkes liv. 
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3. SAMTAL MED FÖRBUND OCH 
FÖRENINGAR  
 
 
Möte och samtal 
En av rapportens bärande delar är 
möten med ledningen i RF, sex olika 
idrotters riksförbund och en 
lokalförening. Vi har vid dessa möten 
samtalat kring jämställdhet, inkludering, 
integration och brottsförebyggande. I 
detta kapitel följer en sammanfattning 
av dessa möten. 
 
 

 
RIKSIDROTTSFÖRBUNDET (RF) 
Riksidrottsförbundet representerades av 
dess ordförande Karin Mattson Weijber 
och Lars Hogedal.  
 
Integration 
RF arbetar aktivt med frågor som berör 
integration. Idrott är en väg in i samhället 
för nysvenska pojkar och flickor. 
Exemplen är många och idrotten spelar 
en viktig roll inte minst i storstädernas 
förorter. Detta framhöll RF vid mötet och 
underströk vikten av att långsiktigt arbeta 
med dessa frågor bland annat så att 
nysvenskars erfarenheter också får göra 
avtryck i ledarsammanhang såväl som i 
idrottens styrelser och nämnder.  
 
Jämställdhet 
RF, som historiskt sett styrts av äldre 
män, leds sedan 6 år av en relativt ung 
kvinna. Ordförande Karin Mattson 
vittnade om hur genuint trött hon är på 
att få frågor om vad hon ”som kvinnlig 
ledare” känner och tycker? Hennes 
fyndiga standardsvar på frågan är att 
hon för egen del har mycket liten 
erfarenhet av att vara manlig ledare. 
 

RF arbetar aktivt för att kvinnor och män 
ska ha samma möjligheter, rättigheter 
och skyldigheter på alla nivåer och 
inom alla områden, och har en väl 
genomarbetad jämställdhetsplan. Enligt 
förbundet är jämställdhet inom idrotten 
en fråga om demokrati, resurser och 
intressen.  
 
Brottsförebyggande 
RF konstaterar att den kraft som alla 
ideellt arbetande idrottsledare kan 
mobilisera är i det brottsförebyggande 
perspektivet en ovärderlig tillgång i 
samhället. Forskning visar att en av de 
viktigaste faktorerna i det 
brottsförebyggande arbetet bland unga 
är närheten till en vuxen person och ett 
socialt sammanhang. Både dessa 
faktorer erbjuder idrotten när den 
fungerar som bäst. Det finns ett mycket 
stort antal exempel på ideella ledare 
som tagit hand om unga killar och 
tjejer, stöttat och satt gränser och fått 
dessa att fokusera sin energi på att 
utvecklas inom sin idrott. Dessa är 
exempel på brottsförebyggande arbete 
när den är som bäst och mest konkret.  

”Jag har mycket lite 
erfarenhet av att vara manlig 
ledare.” 
 

- Karin Mattson Weiber, 
ordf RF, som svar på 
frågan hur det är att vara 
kvinnlig ledare. 
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ISHOCKEYFÖRBUNDET  
Vi träffade ishockeyförbundets 
generalsekreterare Jörgen Lindgren och 
ordförande Christer Englund.  
 
 

Integration 
Hockey är en idag är sport för unga 
infödda svenskar från övre 
medelklassmiljö. Tidigare var sporten 
en arbetarsport men allt dyrare 
utrustning och övriga kostnader har 
gjort att färre har råd att spela hockey. 
Det mer begränsade urvalet av spelare 
är ett bekymmer för förbundet på sikt. 
Situationen i Stockholm kring 
kostnadsläget och tillgången till halltider 
omöjliggör i princip för alla barn som 
inte har föräldrar med tid och pengar 
att spela ishockey. Förbundets önskan 
är fler utomhusrinkar och en större 
andrahandsförsäljning av skridskor och 
övrig utrustning ibland annat 
storstädernas förorter för att fler ska 
kunna pröva att åka skridskor och spela 
med klubb och puck. 
 
Mycket få nysvenska ungdomar tränar 
hockey. Detta förklarar förbundet med 
att de stora invandrargrupper som 
kommit till Sverige de senaste 
decennierna kommer från länder där 
ishockey är en helt obekant sport.  

 

Oavsett om förklaringen stämmer är det 
uppenbart att vanliga svenska namn 
som Mohammed, Lucic och Goran i 
stort sett lyser med sin frånvaro.  
 
Jämställdhet 
Damhockeyn förde fram till OS 2006 
en tynande tillvaro. Ett OS- silver och 
seger mot USA gav dock ett litet 
uppsving.  
 
Att jämföra herr- och damhockeyn är 
dock som att jämföra natt och dag. 
Hockeyklubbar som Färjestad och HV 
71 äger stora och flotta arenor, 
spelarna är självklart professionella och 
klubbarna omsätter hundratals miljoner 
kronor. Detta ska jämföras med 
damhockeyn där den yttersta eliten 
periodvis med stöd från SOK kan ta 
tjänstledigt inför stora turneringar men 
annars förväntas jobba heltid, betala 
sin egen utrustning etc. Publikt är 
damserierna långt ifrån herrarnas 
motsvarighet. 
  
Ett område där hockeyn, liksom de 
flesta andra idrotter, har kommit långt 
är i frågan om tolerans för 
homosexualitet. Flera av damhockeyns 
stjärnor är öppet homosexuella utan att 
detta väcker någon större 
uppmärksamhet.  
 

 

Vanliga svenska 
namn som Mohammed, 
Lucic och Goran lyser 
med sin frånvaro.  
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Frånvaron av öppet homosexuella 
spelare på herrsidan är märklig och 
anmärkningsvärd. Det är osannolikt att 
det aldrig funnits en enda homosexuell 
bland alla tusentals svenska 
hockeyspelare. Sanningen torde istället 
vara den att enskilda spelare av olika 
skäl väljer att dölja vem man i realiteten 
är, eller att lämna sporten. 
 
Brottsförebyggande 
I fattiga och socialt utsatta miljöer där 
det finns droger och en känsla av 
utanförskap och hopplöshet är 
ungdomskriminaliteten störst. Ishockeyns 
utmaning inför framtiden är få med 
även barn med föräldrar som saknar tid 
och pengar. Detta är nödvändigt för att 
sporten fortsättningsvis ska få tillräckligt 
många spelare för att kunna fostra 
världstalanger och sätta samman ett 
landslag som kan mäta sig med de 
bästa hockeynationerna. Eftersom 
hockeyspelande ungdomarna sällan 
kommer från utsatta miljöer når 
hockeyförbundet mycket få ungdomar i 
riskzonen för kriminalitet. Mot bakgrund 
av detta är hockeyns roll i det 
brottsförebyggande arbetet för 
närvarande ganska begränsad.  
 
FOTBOLLSFÖRBUNDET 
Fotbollsförbundets generalsekreterare 
Mikael Santoft och säkerhetsansvarig 
Anders Sigurdson tog emot oss.  
 
Integration 
Herrfotbollen har till skillnad från 
damfotbollen lyckats attrahera 
nysvenskar. Namn som Ibrahimovich, 
Maistorovich, Bairami och Safari 
blandas i herrarnas A-landslag med 
namn som Mellberg, Svensson, Berg 
och Larsson. Detsamma gäller övriga 
landslag (U-21, junior och 

pojklandslag) och i de allsvenska 
klubbarna spelartrupper. Fotbollens roll 
i förorterna kan knappast överskattas. 
För ett barn i Rosengård ger det hopp 
att Zlatan, som växte upp på samma 
plats, idag är en av världens mest 
kända fotbollsspelare.  
 
Jämställdhet 
Damfotbollen når, med något enstaka 
undantag, inte nysvenskor. Den 
internationella fotbollen är en spegling 
av vår ojämställda värld. Herrfotbollen 
är nationalsport i alla världsdelar. 
Fattiga afrikanska länder producerar 
världsstjärnor på löpande band10 och 
deras landslag betyder oerhört mycket 
för befolkningen i deras hemländer. 
Fotbolls- VM för herrar är, efter OS, 
världens största idrottsevenemang. Det 
faktum att Sydafrika sommaren 2010 
arrangerar detta mästerskap ger 
kontinenten ett unikt tillfälle att synas i 
ett sammanhang som inte handlar om 
krig, våld, AIDS, svält och 
könsstympning. Kontrasten till 
damfotbollen är i detta sammanhang 
slående.  
 
Damer spelar fotboll i rika västländer 
samt i Asien. Tyskland och USA är 
världsledande och deras landslag är 
heltidsanställda. I många länder 
förbjuds kvinnor att spela eller titta på 

                                                 
10
 Drogba (Eifelbenskusten), Eto (Kamerun) etc. 
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fotboll.11 Detta faktum slår igenom även 
i Sverige. Medan herrfotbollen erbjuder 
unga invandrarkillar en väg in i det 
svenska samhället är tjejfotboll fortsatt 
en sport för infödda svenska tjejer. Här 
har fotbollen en stor utmaning framför 
sig.  
 
Brottsförebyggande 
Herrfotbollen rekryterar sina talanger 
från bland annat socialt utsatta miljöer. 
Dess betydelse i det brottsförebyggande 
arbetet kan, med tanke på hur många 
killar fotbollen når, knappast 
överskattas. Ungdomar i socialt utsatta 
miljöer i Sverige skiljer sig inte från 
ungdomar från socialt utsatta miljöer i 
andra länder. Fotboll är en populär 
sysselsättning i dessa miljöer, sporten är 
billig och dess mediala genomslag 
monumental. Drömmen om att bli 
fotbollstjärna lever starkt hos många 
unga nysvenska killar. Detta gör att 
fotbollen helt naturligt arbetar 
brottförebyggande. Klubbar tar emot 
ungdomstjänstdömda, talar om etik och 
moral med sina spelare och vilka 
värderingar som är förknippat med den 
enskilda klubben. Motsvarande mönster 
finns inte, som vi tidigare konstaterat, 
hos tjejerna.  
 

                                                 
11
 Ex Saudiarabien 

 
 
BASKETFÖRBUNDET 
Basketförbundet representeras av dess 
ordförande Hans von Uthmann, 
generalsekreterare Lena Wallin-Kantzy 
och barn- och ungdomsansvarig Aila 
Ibanez Menguc. 
 

Integration 

Basketen är världens största idrott. 
Detta beror på att idrotten i motsats till 
bland annat fotbollen lyckas nå såväl 
kvinnor som män runt omkring i hela 
världen. Basketförbundet hävdar att i 
många länder där damfotboll anses 
vara något suspekt är basket 
accepterat. Vad detta beror på kan 
man bara spekulera kring men i 
praktisk tillämpning innebär detta att 
basketen i Sverige når såväl unga tjejer 
som killar med olika social och etisk 
bakgrund. Här är basketsporten unik. 
Vid samtalet slogs man av med vilken 
självklarhet förbundet jobbar med 
frågan kring integration. Ett exempel är 
det tydliga strategi som finns kring unga 
muslimska tjejers idrottande och med 
vilken självklarhet dessa tillåts spela 

I grunden handlar det 
om var du drar din gräns när 
det gäller din kroppsliga 
integritet och att denna gräns 
inte ska hindra dig från att 
idrotta. 
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med t- shirt under matchlinne.12 För ett 
förbund som jobbar med frågor om 
integration är förekomsten av t- shirt 
under matchstället lika naturligt och 
odramatiskt som förekomsten av sport-
BH. Det handlar grundläggande om var 
varje person drar sin gräns när det 
gäller den egna personliga integriteten 
och att denna gräns inte ska hindra den 
enskilde från att idrotta. 
  
Jämställdhet 
Basketsporten når tjejer och killar med 
olika social och etnisk bakgrund. 
Sporten är inte en av de riktigt stora i 
Sverige och landslagen har aldrig tagit 
någon seniormedalj. De senaste åren 
har dock ungdomslagen på damsidan 
tagit medaljer och varit framgångsrika. 
Flera av de stora damstjärnorna är 
välbetalda proffs utomlands. Även 
herrsidan har slutligen fått en svensk 
spelare till NBA.13 
 
Brottsförebyggande 
Basketens förmåga att nå både unga 
tjejer och killar från olika sociala 
sammanhang och med olika etisk 
bakgrund gör att de spelar en viktig roll 
i det brottsförebyggande arbetet. Det är 
i detta sammanhang ingen tillfällighet 
att Fryshuset i Stockholm14 valt att satsa 
på basket i sitt arbete för ökad 
integration, jämställdhet och stärkt 
brottsförebyggande arbete.  
 
                                                 
12
 Kulturella uttryck i vissa muslimska länderna 

innebär att kvinnor inte bör visa arm och axel 

offentligt och dessutom bör täcka sitt hår. 
13
 Jonas Jerebko  

14
 Fryshuset i Stockholm är en mycket stor 

fritidsgård i Stockholm grundad av Anders Carlberg. 

Fryshuset är bland annat känt för sitt arbete mot våld 

och droger (Lugna Gatan), för integration och 

jämställdhet (Sharafs hjältar).  

 
 

BOXNINGSFÖRBUNDET 
Vid mötet deltog Svenska 
boxningsförbundets generalsekreterare 
Håkan Stigzelius.  
 
 

Integration 
Herr- respektive damboxningen har 
integrationsproblem men av helt skilda 
slag. Herrlandslaget i boxning består 
idag till överväldigande majoritet av 
första eller andra generationens 
invandrarkillar. Boxningen når på ett 
unikt sätt unga killar i riskzonen. För 
dessa killar är boxningen en väg in i 
samhället. Det betyder säkert mycket för 
en invandrad ung pojke att sätta på sig 
det blågula landslagslinnet i en 
ungdomslandskamp. I damboxningen 
är problemet det omvända; här saknas 
nysvenskarna. I motsats till sina manliga 
motparter är damboxarna ofta 
högutbildade. Ett exempel är Åsa 
Sandell som de senaste åren, vid sidan 
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av sitt arbete som kulturchef på en 
svensk tidning, bland annat gått en VM-
match i proffsboxning mot Laila Ali.15 
 
Jämställdhet 
Boxningen har kommit ganska långt i 
sitt jämställdhetsarbete. Boxningsträning 
blev tidigt en populär träningsform för 
unga tjejer. När så damboxningen 
växte fram som en ny internationell 
idrott blev Sverige en framgångsrik 
damboxningsnation. Detta innebär att 
damboxningens status växte snabbt på 
bekostnad av herrboxningen vars 
internationella framgångar varit ganska 
begränsade de senaste årtiondena.  
 
Flera av de kvinnliga stjärnorna har 
också en mer eller mindre uttalad 
politisk medvetenhet kring 
jämställdhetsfrågor och feminism. 
Boxningen som sport har en lång 
tradition av att dess utövare uttalar sig 
kring samhällsfrågor, gärna i form av 
lite tillspetsade formuleringar. Denna 
tradition har damboxningen fortsatt 
genom att dess utövare ofta ger uttryck 
för en tydlig politisk medvetenhet. Det 
finns en koppling en koppling mellan 
kurser i feministiskt självförsvar och 
boxningsträning.  
 
 
Brottsförebyggande 
Boxningen når unga socialt utsatta män 
och är en viktig aktör i det 
brottsförebyggande arbetet. Förbund 
och klubbar gör en beundransvärd 
insats i det brottsförebyggande arbetet. 
Förbundet underströk vid möten vikten 
av att arbeta med hela människan och 

                                                 
15
 Dotter till världens förmodligen mest kände 

idrottsman, provokatör och vapenvägrare 

Mohammed Ali. 

alla delar av den aktives liv.  De 
arbetar med värderingar i det dagliga 
träningsarbetet, och markerar tydligt att 
brott inte accepteras och att de 
boxningstekniker de unga lär sig måste 
förvaltas ansvarsfullt och inte användas 
utanför boxningsringen. Man arbetar 
också medvetet för att ge socialt utsatta 
ungdomar en social gemenskap. 
Exempelvis anordnar man många resor 
vilket ger en god gruppgemenskap och 
tid och möjlighet att låta ungdomar ta 
ansvar för gemensamma uppgifter, som 
städning och matlagning, under 
resorna. Man undviker så långt det är 
möjligt att ta ut avgifter för dessa resor 
och låter istället förbundet betala, så att 
pengar aldrig blir ett hinder för någon 
att följa med. Detta ger ungdomar från 
socialt utsatta miljöer en sysselsättning 
och ett socialt nätverk som uppmuntrar 
dem att avsluta sina studier och hålla 
sig borta från kriminalitet. 
  
 
RIDSPORTSFÖRBUNDET 
Ridsportsförbundet representerades av 
ordförande Bo Helander, och 
verksamhetschef Kicki Ronnerberg-
Bäckman. 

 
 
Integration 
Integration i någon egentlig mening kan 
man knappast tala om när det gäller 
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ridsport. Finns inga ridskolor i Rinkeby. 
En ridlektion kostar mellan 150- 200 
kronor. För en ung tjej vars ambition 
med sitt hästintresse är att vara med 
djuren i stallet, få vänner i form av 
andra ridintresserade tjejer och kunna 
ta del av en social gemenskap finns 
goda möjligheter för stora grupper 
unga tjejer. Men om vi utgår från att 
ridtjejer inte skiljer sig från idrottande 
ungdomar överlag blir det mer 
problematiskt. Sporten är dyr och 
kräver att utövaren har gott om tid.  
 
 
Jämställdhet 
Ridsport är kanske den mest 
ojämställda idrotten. I stallen finns 
nästan bara tjejer. Stallens betydelse 
för tusentals unga tjejer under deras 
uppväxt kan knappast överskattas. Det 
är i stallet de har sitt stora fritidsintresse, 
sina vänner och vuxna förebilder. 

 
Ridsport är, som tidigare konstaterats, 
en sport för unga tjejer från familjer 
med stabil ekonomi. Killar väljer, med 
några få undantag, bort ridsporten. 
Detta är synd då ridsporten lär unga 
människor att ta ansvar, erbjuder en 
social gemenskap och ett intresse som 
man kan utöva genom hela livet. 
Ansvarstagande och social förmåga är 
två egenskaper som värdesätts av i 
exempelvis chefssammanhang vilket 
förbundet påminner om vid mötet.  
 
Brottsförebyggande 
Unga tjejer från ordnad medelklassmiljö 
tillhör generellt sett inte någon av de 

stora riskgrupperna för att hamna i 
utanförskap och kriminalitet. Det är ur 
denna grupp som exempelvis elever 
med bäst betyg hämtas. Ridsportens 
betydelse ur ett brottsförebyggande 
perspektiv är ganska begränsad. Här 
finns dock en stor framtida potential.  
 
Det finns redan idag bland annat 
behandlingshem för unga16 där djur 
och natur är viktiga inslag då 
erfarenheten visar att närheten till djur 
har en positiv inverkan på behandling 
och rehabilitering. Kombinationen 
närheten till ett djur och social 
gemenskap med såväl jämnåriga som 
vuxna med motsvarande intresse skulle 
kunna bli en riktig framgångsfaktor 
bland socialt utsatta tjejer och killar.  
 
Det som hindrar sporten att bidra till 
såväl ökad integration som jämställdhet 
och att arbeta brottsförebyggande är i 
första hand ekonomi men även gamla 
föreställningar kring kvinnligt och 
manligt. Det finns ett betydande 
motstånd hos killar att uppsöka stall och 
ägna sig åt ridsport.  
 
Som studieprojekt skulle en satsning 
syftande till att få pojkar i riskzonen att 
ägna sig åt ridsport under en period av 
sitt liv vara spännande och intressant. 
Vad skulle krav på ansvar, närheten till 
ett djur, naturupplevelse och social 
gemenskap kunna ge dessa rotlösa och 
socialt utåtagerande unga män? 
Förhoppningsvis kommer vi en dag till 
en punkt när dylika forskningsprojekt är 
socialt och ekonomiskt möjliga. 
 
 
                                                 
16
 Värmlandskollektivet och Hasselakollektivet är två 

exempel på detta.  

Ridsport är kanske den 
mest ojämställda idrotten. 



 

 

21 

GOLFFÖRBUNDET 
Golfförbundet representerades av 
generalsekreterare Gunnar Håkansson.  
 
Integration 
Golf är unikt i så motto att på 
golfbanorna samsas ung och gammal, 
amatör med proffs. Sportens 
handikappsystem och spelets karaktär 
innebär att människor högt upp i åldern 
kan spela golf. Sporten lider fortfarande 
av en överklasstämpel. Detta beror 
dock primärt inte på att sporten är dyr. 
Ett sett nybörjarklubbor kostar knappt 
en tusenlapp på en sportaffär, betydligt 
mindre om man köper begagnat, och 
för några hundralappar kan en ung tjej 
eller kille anmäla sig till en nybörjarkurs 
på en golfklubb. Många golfklubbar 
har numera låga eller inga 
medlemsavgifter.  
 
Sporten har mycket få nysvenska 
utövare. Golfbanorna befolkas främst 
av infödda svenskar som ”ärvt” 
golfintresset av sina golfspelande 
föräldrar. Här finns en stort potential för 
golfklubbarna att väcka intresse hos 
nya målgrupper. 
  
Jämställdhet 
Vid en ytlig betraktelse framstår golfen 
som en mycket jämställd idrott. Svensk 
golfs stora fixstjärna även i ett 
internationellt perspektiv, Annika 
Sörenstam, har till och med utmanat 
herrarna och spelat på deras främsta 
proffstour.  
 
Golfförbundet själva gör dock en mer 
ödmjuk analys av situationen. De ser ett 
problem i att banorna är anpassade för 
att en man av genomsnittlig storlek och 
styrka ska kunna spela, vilket riskerar 
att göra spelet mindre intressant för 

kvinnor. Vidare styrs klubbarna fortsatt 
av medelålders män. Klubbchefer och 
banchefer är nästan alltid män.  
 
Kvinnor och tjejer tenderar att hamna i 
receptioner, kök och inom 
administrationen. Allt detta arbetar 
förbundet dock aktivt med att förändra.  
 

 
 
Brottsförebyggande 
Golf rekryterar sina nya utövare från 
medelklassmiljöer och uppåt. Som 
redan nämnts har de flesta unga 
golfspelarna golfspelande föräldrar. 
Positivt är att golfspelande ungdomar 
möter vuxna spelare på banorna, och 
vuxennärvaron är högre än i många 
andra sporter. Men tyvärr når inte 
golfen de ungdomar som hade behövt 
detta som bäst.  
 
Som flera gånger tidigare konstaterats i 
rapporten sker nyrekryteringar till 
kriminalitet till stor del från ungdomar 
som upplever ett socialt utanförskap och 
inte sällan har en bristfällig hemmiljö. 
Golfspelande ungdomar kommer från 

 På golfbanorna 
samsas ung och gammal, 
amatör med proffs.  



 

 

22 

socialt stabila hem med god ekonomi 
och tillräckligt stöd för att klara sin 
skolgång. Golfen når därför endast i 
något enstaka undantagsfall ungdomar 
i riskzonen.  
 
Golfförbundet är väl medvetna om detta 
och lanserade vid mötet flera 
spännande idéer kring en ökad 
möjlighet att hyra golfklubbor i 
förortsmiljöer, att låta fotbollsplaner 
tjäna som ranger17 en dag i veckan etc. 
Allt detta för att nå ut till nya grupper 
ungdomar. Dessa idéer är dock fortsatt 
på idéstadiet varför man kan konstatera 
att golfens roll i samhällets 
brottsförebyggande arbete ännu är 
mycket begränsad.  
 
ENKÖPINGS RUGBYKLUBB 
Enköpings Rugby representerades av 
orförande Måns Wilhelmsson, vice 
ordförande och klubbdirektör Torbjörn 
Johansson. 
 
Integration 
Rugbyn är internationellt sett en stor 
sport. I Sverige är intresset alltjämt litet. 
Detta innebär att förbundet och de olika 
föreningarna mer aktivt måste arbeta 
med att rekrytera spelare och ledare.  
Sporten har sin rekryteringsbas i 
arbetarklass och bland nysvenskar. För 
den oinvigde kan sporten framstå som 
hård och brutal. Det är tillåtet att hålla 
fast och brotta ner motspelare.  
 
Det som är intressant är att sportens 
fysiska karaktär har inneburit att det 

                                                 
17
 En range är en stor gräsplan där alla tillåts testa att 

göra utslag med boll och klubba. Några flaggor eller 

hål finns inte på ranger.  

finns ett mycket tydligt moraliskt 
regelverk kring själva spelet. Det är inte 
tillåtet att svära, tala med domaren 
(lagkaptenen undantaget) och 
protestera mot domslut. Motsvarande 
mönster, att fysiskt hårda sporter kräver 
ett omfattande regelverk av 
”sportmannaanda”, kan man se i 
exempelvis boxning.18  
 
Forskning visar att denna tillåtelse att 
agera utåt men inom ramen för tydliga 
regler och inbördes respekt är 
framgångsfaktorer när man ska arbeta 
med exempelvis socialt utsatta killar.19 
 
Jämställdhet 
Killar och tjejer spelar i mixade lag 
fram till 14 års ålder. Av de förbund 
som intervjuats i arbetet med denna 
rapport är det bara basketsporten som 
har motsvarande modell, som rimligen 
på sikt gynnar jämställdheten mellan 

                                                 
18
 Den världsberömda författarinnan Joyce Carol 

Oates beskriver i sin bok ”Boxning” om den näst 

intill stora kramen mellan två trötta, svettiga och 

blodiga boxare efter en hård 12 rondersmatch som 

själva förutsättningen för att det moderna samhället 

skall acceptera sporter med beteenden som aldrig 

accepteras i andra sammanhang i samhället.  
19
 JMF möte med boxningsförbundet  
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tjejer och killar. Antalet herrspelare är 
dock mycket större i jämförelse med 
antalet damspelare. I detta fall kan man 
tänka sig att rugbyn omvänt har samma 
problem som ridsporten20. Bilden av 
vad en kille förväntas göra och vara 
stämmer dåligt in på det som ridsport 
handlar om. Det samma gäller de bilder 
som vi alla bär runt på kring hur en tjej 
eller kvinna skall vara. Denna stereotyp 
har svårt att rymmas i bilden av en 
svettig och lerig person på er rygbyplan 
fysiskt brottandes med tio andra 
likaledes leriga personer.  
 
En intressant detalj är att lagkaptenen 
för ett av världens bästa rygbylandslag, 
21Wales, är öppet homosexuell vilket 
gör sporten på herrsidan tämligen unik.  
 
Brottsförebyggande 
Här är rugbyn i allmänhet och 
Enköpings rugbyklubb i synnerhet 
intressant. Föreningen tar ett stort socialt 
ansvar och accepterar regelbundet att 
ta emot såväl ungdomstjänstdömda 
ungdomar som samhällstjänstdömda 
vuxna.  

                                                 
20
 JMF möte med ridsportsförbundet  

21
 Rugby är Wales nationalsport.  

Deras vilja att engagera sig socialt har 
inneburit att föreningen idag driver en 
restaurang där de flesta som arbetar 
har haft det socialt trassligt men bland 
annat genom klubbens omsorg kommit 
på fötter igen.  
Vid besöket beskrivs hur klubben är 
noggranna med ordningsregler; man 
åker hem och hämtar de ungdomar som 
inte dyker upp som avtalat eller kommer 
för sent.  
 
Tydliga regler och avgränsat ansvar är 
nyckelord. Klubbens ordförande22 
arbetar med dömda brottslingar och 
har kunnat agera som en förbindelse 
mellan vård och samhälle.  
 

                                                 

 

Man åker hem och 
hämtar de ungdomar som 
inte dyker upp. 
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4. SLUTORD 
 
Vår ambition har varit att belysa idrottens stora potential och ge förslag på hur 
idrottsrörelsen i högre utsträckning kan bidra till ökad jämställdhet och integration i 
samhället samt bidra till det brottsförebyggande arbetet. Vi konstaterar att idrotten 
bidrar positivt i arbetet att göra samhället mer jämställt, tryggare och tolerant. 
 
Idrottens potential är dock ännu större. Det är vår gemensamma övertygelse att 
idrotten med stöd av samhället kan nå längre och bidra än mer positivt i framtiden. 
Slutligen visar rapporten att varje satsad skattekrona på idrotten ger mångdubbelt 
tillbaka till samhället.  
 
Vi konstaterar inledningsvis att idrotten sällan hamnar i den politiska debattens 
centrum. Om man förstår idrottens potential och möjlighet att ytterligare bidra till 
välfärd, trygghet och mångfald är detta en tingens ordning som på sikt kommer att 
förändras. 
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BILAGA  
 
Kommunalt föreningsstöd 
Kommunens möjligheter att ge föreningslivet stöd regleras i kommunallagen 
(1991:900), KL, och i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter (se nedan). 
 
I 2 kap. KL finns bestämmelser om den kommunala kompetensen som anger vad en 
kommun får och inte får göra. Den kommunala kompetensen kan beskrivas i ett antal 
principer. Av intresse i det här sammanhanget kan nämnas lokaliseringsprincipen (1 §) 
och likställighetsprincipen (2 §). Lokaliseringsprincipen innebär att allt vad en kommun 
gör ska vara knutet till den egna kommunen eller de egna medlemmarna. 
Likställighetsprincipen innebär att kommunen måste behandla alla medborgare lika i 
sin verksamhet, om det inte finns sakliga skäl för något annat. 
 
Kommunallagen lämnar stor öppenhet för olika lösningar i fråga om föreningsstöd från 
kommunen så länge man följer lokaliseringsprincipen och likställighetsprincipen. De 
generella begränsningar som finns är att föreningen ska höra hemma i kommunen och 
att verksamheten ska vara ideell. Många kommuner ställer också krav på att 
föreningen ska tillhöra en riksorganisation, godkänd för statsbidrag, innan några 
kommunala bidrag utbetalas. 
 
I 2 kap. lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter23, som trädde i kraft den 
1 mars 2009, anges i vilka fall kommunerna har rätt att lämna olika former av bidrag, 
bistånd och stöd. Stöd till ungdomsorganisationer ingår i denna uppräkning (5 §). Det 
behöver inte nödvändigtvis röra sig om utbetalning av kontanta bidrag utan även 
andra typer av stöd är tillåtna. Det kan handla om till exempel reducerade avgifter för 
hyra av kommunens lokaler eller för utnyttjande av kommunala tjänster och nyttigheter. 
Det kommunala stödet ska fördelas mellan ungdomsorganisationerna på ett från 
likställighetssynpunkt godtagbart sätt, så att inte viss organisation obehörigen gynnas 
eller missgynnas framför någon annan.  
 
 
Kommunalt stöd till näringsidkare 
Huvudregeln framgår av 2 kap. 8 § andra stycket KL. Individuellt inriktat stöd till 
enskilda näringsidkare får lämnas bara om det finns synnerliga skäl för det. Det kan i 
undantagsfall finnas rättsligt utrymme för kommunala stödinsatser som annars skulle 
anses otillåtna. Det gäller framför allt stöd till verksamheter i glesbygd för att garantera 
en viss minimistandard av kommersiell service åt hushållen. Vidare kan det gälla 
uppförande och drift av turistanläggningar för att främja turistnäringen i kommunen.24 
 
 

                                                 
23
 Svensk författningssamling (SFS) - Riksdagen 

24
 4 kap. 1 § lagen on vissa kommunala befogenheter 
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Stöd till privata ridhus och dansstudior 
Om ridskolan och dansstudion bedrivs i privat regi som näringsverksamhet med 
vinstintresse hindrar i princip likställighetsprincipen och ovan nämnda bestämmelse i 
kommunallagen att det betalas ut något individuellt inriktat kommunalt stöd. 
 
Däremot kan kommunalt stöd utgå för privata dansstudior och ridhus om verksamheten 
bedrivs av en förening. En grundförutsättning är då att föreningen ska höra hemma i 
kommunen och att verksamheten i princip ska vara ideell och öppen för alla 
intresserade på lika villkor. Därutöver kan kommunen uppställa sådana kriterier som 
man gör i till exempel Stockholms kommun där det krävs att föreningen ska vara 
uppbyggd och fungera enligt demokratiska principer, att föreningen inte får främja 
diskriminering, våld och rasism samt att det inte får förekomma bruk av alkohol eller 
droger.25    
  
Stödet behöver inte utbetalas i form av kontanta bidrag utan även andra typer av stöd 
är tillåtna. Det kommunala stödet ska fördelas på ett ur likställighetssynpunkt 
godtagbart sätt så att inte en viss organisation obehörigen gynnas eller missgynnas 
framför någon annan.26 
 
Modeller för kommunalt föreningsstöd 
Det kommunala föreningsstödet hanteras i dag huvudsakligen på två sätt, dels genom 
normerade kontantbidrag (traditionella, lokala bidragsregler), dels genom en nyare 
modell som bygger på överenskommelser. Det är inte ovanligt att kommuner blandar 
överenskommelsemodellen med det traditionella bidragssystemet.  
 
Det ekonomiskt största kommunala föreningsstödet ges i dag i form av subventioner. 
Det rör sig om fria (nolltaxa) eller rabatterade lokaler, utrustning och material. 
 
Normerade kontantbidrag 
Kommunen fastställer ett antal kriterier för vad föreningen kan söka stöd för, 
exempelvis antalet medlemmar, antalet sammankomster, ledarutbildningsstöd och så 
vidare. Föreningarna ansöker om bidrag genom ansökningsformulär och rapporterar 
sina verksamhetsresultat. Bidragen betalas ut i efterskott. 
 
Kontantstödet utgör främst ett aktivitetsstöd, antingen grundat på antalet medlemmar 
och/eller antalet sammankomster. Många kommuner har differentierade bidrag för att 
stimulera en viss inriktning bland föreningarna. Vanligast är att kommunerna betalar ut 
olika bidragsbelopp för olika målgrupper eller åldersgrupper. Vissa kommuner 
tillämpar en lägre bidragsnivå för medlemmar över en viss ålder, till exempel för 
vuxna.27 

                                                 
25
 Bidrags- och föreningsstöd, Stockholms stad, Bidragsregler - stockholm.se 

26
 SOU 2007:72 s. 226 

27
 Utveckla samverkan med civilsamhället, SKL, Utveckla samverkan med civilsamhället (2007) | Sveriges 

Kommuner och Landsting 
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Överenskommelsemodellen 

Denna metod lanserades på 1990-talet av Sandvikens kommun och en rad kommuner 
har tagit efter den. Sandvikenmodellen bygger på att föreningarna redovisar vilken 
verksamhet de har för avsikt att bedriva det kommande året och kostnaderna för detta. 
När den kommunala förvaltningen fått in samtliga redovisningar görs en 
sammanställning och därefter träffar företrädare för nämnd och förvaltning respektive 
förening och ”förhandlar” fram storleken på bidraget. Därefter tecknas en 
överenskommelse där det framgår vad föreningens förväntas genomföra för det bidrag 
som beviljats. Bidragen betalas ut för det aktuella verksamhetsåret. 
 
Som exempel på kommuner som tillämpar Sandvikenmodellen kan nämnas Arboga, 
Borlänge, Botkyrka, Degerfors, Filipstad, Gotland, Hässleholm, Ludvika, Kalix, 
Karlskoga, Kumla, Ockelbo, Svedala, Trollhättan, Västervik, Åstorp, Älvsbyn, 
Älvkarleby.  
 

 


