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“Stoppa skitsnacket”
Intervju med grundaren av Locker Room Talk,
Shanga Aziz
Locker Room Talk vill
förändra snacket i
omklädningsrummen

Det ideella arbeter värt
131 miljarder per år

Gustav Plantin, 22 år,
och ordförande i
Staffanstorp United

I N L E D A N D E TA N K A R

INNEHÅLL

Premiärnumret är här!

F

örra hösten tog vi på SportAdmin beslut på att pilottesta en kunskapsplattform
om föreningsutveckling på
webben. Vi såg ett behov
av att lyfta fram och samla
resurser kring föreningsutveckling.
Vi lanserade Föreningsvän.

gslivet står inför många utmaningar. En
snabb samhällsutveckling ställer stora
krav på nästa generations föreningsliv.
Addera till det att vi även ser en generationsväxling inom föreningslivet.
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Här vill vi fungera som en resursbank.
En samlingsplats.
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Ideellt arbete värt 131 miljarder
per år

5

Analysen: Johan von Essen
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Ny artikelserie: Unga ledare
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Gustav Plantin, 21 år,
ordförande i Staffanstorp United

12

Handelshögskolan vill ta fram
det moderna sportkontoret

Det föll väldigt väl ut och till dagens
datum har vi publicerat både guider,
fördjupningar och inte minst, intervjuer
med både ämnesexperter men också
föreningsmänniskor.

Vi vill lyfta fram trender, tips, forskning,
exempel från verkligheten.
Varje vecka hittar du nya artiklar på foreningsvan.se.

14

Så bygger man hållbar
sponsring

Nu tar vi nästa steg.

Själva magasinet planerar vi att skicka ut
fyra gånger per år.

16

Inkluderande idrott: Alla kan
gympa

Det vill säga ett kvartalsmagasin.
Vi hoppas att ni vill hänga med på resan.

18

Tips & Guider: Digitala verktyg

Och vi paketerar in våra allra bästa
guider, texter och intervjuer i ett magasinformat.
I detta första nummer berättar bland annat Shanga Aziz om Locker Room Talk,
Birgitta Green om “Alla kan gympa” och
dessutom djupdyker vi in i studien från
SCB om att det ideella arbetet är värt 131
miljarder per år.
Dessutom finns där lite tips & guider om
digitala verktyg och ledarutbildning.
Men, vad vill vi då åstadkomma med
Föreningsvän?
Först, den ideella sektorn och förenin-

Och vi vill såklart ha era tankar och
feedback.
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Så att vi vet om vi är inne på rätt spår
eller helt ute och cyklar.
Vi hoppas och tror givetvis att vi med
detta premiärnummer i alla fall är någorlunda på banan.

Tim Mohlin Törringer
Redaktör
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Tim Mohlin Törringer
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A N A LY S E N

Hej Johan, forskare på Ersta Sköndal Bräcke högskola,
vad kan man säga om det ideella engagemanget i
idrottsrörelsen idag?

NYCKELPUNKTER FRÅN STUDIEN

OM STUDIEN

”Nästan varannan svensk ägnar sig regelbundet åt
något slags ideellt arbete”

“För första gången har det ideella arbetet i Sverige
värderats ekonomiskt. Det har gjorts i ett samarbete
mellan Ersta Sköndal Bräcke högskola och SCB. Från
början är det för SCB:s räkning ett regeringsuppdrag
från 2010 som går ut på att ta fram statistik om det
civila samhället i enlighet med FN:s statistiksystem
för satelliträkenskaper om icke-vinstdrivande
organisationer. Ersta Sköndal Bräcke högskola har
regelbundet undersökt det svenska ideella arbetet
sedan 1992.”

Rapporten har också tittat på hur mycket olika
organisationer inom den ideella sektorn bidrog.
En slutsats man drar är att det är ideellt arbete i
idrottsföreningar och organisationer med social
inriktning som bidrog mest med knappt 1,2%.
Tittar man enbart på ideellt arbete i idrottsföreningar
bidrog det med 0,52% till BNP, vilket innebär drygt
20,5 miljarder.

Läs mer om studien “Svenskarna arbetar ideellt
för 131 miljarder” på SCB:s hemsida

Männen bidrog med 57,7 procent och kvinnorna med
42,3 procent
Personer mellan 45–59 år bidrog mest av alla
åldersgrupper
För att sätta det i ett internationell perspektiv finns
det internationella studier som värderar det ideella
arbetet i Storbritannien till 1,5% av BNP, 1,7% i
Kanada och mellan 2 – 5% i USA
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avlönad arbetskraft, och de betraktas inte
som lika förankrade.

Dels är det all verksamhet. Men det är
också ett viktigt stöd för demokratin. Det
ideella engagemanget var, framför allt
Vad betyder ideellt arbete inom idrottsunder 20-, 30- och 40-talet, en viktig derörelsen för de som utför det? Vad tror
mokratiskola i Sverige. Folk fostrades in
du driver folk till ideellt arbete?
i att fatta beslut tillsammans, att göra sin
röst hörd, att acceptera och forma sig efDe allra flesta som engagerar sig har en
ter andra människors vilja. Man kan även
relation till organisationen redan. Många säga att det ideella engagemanget bryter
av dem, särskilt inom idrotten, blir aktivt klassgränser och att det finns en mycket
Kan man se någon trend kring vem det
är som väljer att engagera sig i idrottsor- uppmanade att delta. Det betyder att
större rörlighet mellan klasser i ideella
motivationen att börja kanske man inte
ganisationer?
organisationer än på arbetsplatser. Sen
kan prata om utan ofta blir man indragen bidrar det såklart med utbildning. Folk
Ja det kan man. Arbetet inom idrottsrörel- på ett eller annat sätt. Vad som händer
lär sig massor av ideellt arbete, oavsett
när man väl börjat engagera sig är att
sen har väldigt mycket med barn- och
vad det är för typ av organisation. Så det
man möter andra vuxna. I organisationen ideella arbetet har väldigt många viktiga
ungdomsidrotten att göra och det finns
jobbar man tillsammans med andra, man värden!
framför allt två grupper som väljer att
lär känna folk och man får ett sammaengagera sig. Dels engagerar sig många
nhang. Det är en viktig motivation. En anföräldrar för att deras barn idrottar – dvs
Ebba Hardenstedt Ståhl
nan viktig sak är att man ser att man gör
mer eller mindre mot sin vilja engagerar
något värdefullt för andra – man ser dels
man sig för att hjälpa klubben att driva
alla barn som utvecklas men även orgaverksamheten. Vidare ser vi även att det
nisationen såklart. Så att arbeta i ett gott
finns ett starkt samband mellan att själv
sammanhang och få bidra är de viktigaste
ha varit aktiv inom barn- och ungdommotivatorerna.
sidrotten som barn och att sedan som
vuxen engagera sig ideellt. Viktigt att
Enskilda individers engagemang är själnotera är att de flesta vi möter är väldigt
vfallet en viktig faktor, men vilken roll
glada och nöjda över sitt engagemang,
även om det kanske inte var helt frivilligt spelar föreningarna?
från början.
De är helt avgörande – det är de som
rekryterar och organiserar det ideella
Vad betyder det för en organisation att
ha människor som engagerar sig ideellt? arbetet. De flesta börjar inte för att de har
ett engagemang, utan för att de blir rekryterade. Om den ideella organisationen
Framför allt är det ideella arbetet en
inte skulle finnas där så skulle det ideella
resurs. Att folk arbetar ideellt gör att
engagemanget se helt annorlunda ut.
föreningar faktiskt kan driva runt sin
verksamhet. Därtill skapar det legitimiErsta Sköndal Bräcke Högskola har nyss
tet. Med den folkrörelsetradition vi har
kommit med en studie tillsammans med
i Sverige så tänker vi att en ideell orgaSCB som visar att det ideella engagemannisation inte ska ha avlönade anställda.
get har blivit värderat till 131 miljarder
Om föreningen drivs av ideella eldsjälar
FAKTA
kronor – en otroligt stor summa! Det
och har folk som är engagerade, så tyder
Namn: Johan von Essen
ideella arbetet bidrar dock med mer än
det på att organisationen är förankrad i
Yrke: forskare Ersta Sköndal Bräcke
den miljö den verkar i. Idag ser vi allt fler ekonomiska värden. Vilka är de viktigashögskola
kommersiella idrottsakademier, som har te värdena?
Foto: Markus Crépin Sundström

Ideellt arbete värt 131
miljarder per år

Det ideella engagemanget i idrottsrörelsen är den största andelen av allt ideellt
arbete i Sverige. 32 % av alla som jobbar
ideellt gör det i en idrottsorganisation och
cirka hälften av alla vuxna i Sverige engagerar sig ideellt på ett eller annat sätt. Det
innebär att ca 16-17 % av befolkningen är
ideellt engagerade i en idrottsförening.
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I N T E R VJ U N

Shanga Aziz
Locker Room Talk

Locker Room Talk åker runt till idrottsklubbar i hela Sverige för att prata om
jämställdhet och attityder med tränare
och killar i åldrarna 10 – 14. De vill, kort
sagt, “stoppa skitsnacket” i omklädningsrummet.
– Vårt uppdrag är att vi vill skapa en
ny form av manlighet där killar vågar
vara sig själva. Vi träffar dem utifrån ett
program där vi ses i deras omklädningsrum ungefär 20-30 minuter innan deras träning börjar. Det gör vi en gång i
veckan under åtta veckors tid. Målet är
framför allt att lyfta olika perspektiv som
har med manlighet att göra så att ungdomarna kan få verktyg som gör att de
vågar vara sig själva, säger Shanga Aziz,
en av grundarna av Locker room talk.
Organisationen mottog 2017 Zlatans
nyinstiftade pris på Fotbollsgalan,
“Number Ten”, för sitt arbete med Locker Room Talk. Då var man faktiskt
bara inne på sitt andra verksamhetsår
då konceptet ursprungligen startades
som ett skolprojekt året innan. För när
det var dags att starta ett UF-företag ville Shanga och kompisen Rogerio Silva
göra något som de brann för, samtidigt
som de ville göra skillnad, på riktigt.

Foto: Victor Ganguly

E

n viktig förutsättning för
en framgångsrik idrottsutveckling är en jämställd
idrott. Riksidrottsförbundet har i sin strategi 2025
inkluderat ett jämställdhetsmål för att säkerställa att det finns
möjligheter för alla, oavsett kön, att utöva och leda idrott. Någon som dagligen
jobbar med jämställdhet inom idrotten
är Shanga Aziz, en utav grundarna till
Locker room talk. Locker room talk är
en organisation vars syfte är att skapa ett
jämställt samhälle där alla människor
kan känna sig trygga och välkomna.

Shanga Aziz
Ordförande & Föreläsare Locker Room Talk

“Du kan vara kille på 1000
olika sätt. Det enda vi vill
ha som gemensam nämnare
är schysst snack, schyssta
attityder och respekt för
varandra – allt det där
andra är upp till en själv att
bestämma.”
skett vid den här tiden. Många män
hade kommenterat, och framför allt kritiserat, att som kvinna “får man skylla
sig själv om man har för kort kjol på sig
eller om man inte var tydlig med att säga
nej”, berättar Shangha, och fortsätter:
– I samma veva var det också presidentval i USA och en av kandidaterna ursäktade sitt kvinnoförnedrande uttal med att
det bara är “Locker room talk”. Allt detta
förde oss tillbaka till den tid vi spenderat
i omklädningsrummet. När man tränar
med de äldre grabbarna så är snacket väldigt annorlunda än när man tränar i ett
pojklag. Plötsligt börjar folk kalla varandra för nedvärderande ord, man slår varandra med handduken och man pratar
illa om tjejer och HBTQ-personer. Risken
blir att man som ung kille vill bli en del av
det där. Där någonstans kände vi att detta
vill vi vara med och ändra på i vårt arbete.

– Under samma tid skrevs många ar- I sitt arbete vill de lyfta fram viktigt värtiklar om en gruppvåldtäkt som hade degrundsarbete. De vill sprida “den
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– Vi är väldigt försiktiga med att “den nya
manligheten” inte ska bli en ny mall. Den
nya manligheten innebär att det inte finns
några förväntningar på hur du ska vara
utan du får välja själv – men det som genomsyrar begreppet är schyssta attityder. Du kan vara kille på 1000 olika sätt.
Det enda vi vill ha som gemensam nämnare är schysst snack, schyssta attityder
och respekt för varandra – allt det där
andra är upp till en själv att bestämma.

Foto: Victor Ganguly

nya manligheten” och bidra till att skapa goda värderingar hos unga killar.

Att det blev just lagidrotter som dem åker
runt till kan dels förklaras av deras egna
bakgrund inom idrotten, men kanske
också att just lagidrott ofta präglas av grupptryck. Ett grupptryck som kan skapa
stor press på hur man bör vara som kille.
– Psykologerna Matthew Oransky och Celia B Fisher har gjort ett projekt där de
forskar på snacket i omklädningsrummet.
De kom fram till att det finns en koppling
mellan att snacka illa om kvinnor och
HBTQ-personer med ett gäng grabbar i
ett omklädningsrum, och det våld som vi
ser mot kvinnor i samhället idag. Så snacket stannar inte där. Det stannar inte i
hur man pratar utan det leder till värderingar som i sin tur blir till handlingar.
Hur kom det sig att ni valde att satsa på
just åldern 10 -14 år?
– När vi drog igång vårt arbete så började
vi med att utbilda i ungefär 2 timmar. Vi
stod framför 12 åringar och pratade om
normer, samhällsstrukturer och jämställdhet och de förstod ingenting. Då insåg vi
att vi behövde förändra vårt program. Vi
testade med blandade åldrar. Vad vi såg
var att med äldre killar tog det ganska lång
tid att få fram budskapet och vi tror att det
beror på att de äldre redan har fördomar
kring den här frågan – den är väldigt laddad. Vad vi har märkt, egentligen utan
någon saklig grund utan utifrån våra egna
erfarenheter, är att ju yngre killar vi träffar desto mindre fördomar har de om den
här frågan. Vi kikar redan nu på att träffa
killar som är yngre än 10 år för vi kan redan nu har vi märkt att vi har en del utmaningar även med 14 åringar – även de har
byggt upp en del fördomar och vill vill ha
ett förebyggande arbete.

Shanga berättar om...
...hur passen är
uppbyggda

...hur ledare kan
jobba med det

...VR-glasögon och
ny teknik

Under första träffen lär vi känna varandra.
Om vi träffar en fotbollsklubb får killarna
lära oss trixa med fotbollen. Om vi träffar vi
en hockeyklubb får de lära oss åka skridskor
– bara fokus på att lära känna varandra.

Oavsett om det rör sig om individuell idrott
eller lagidrott så kan man som tränare välja
ut ett ämne som man tycker är viktigt och
som har med jämställdhet att göra, ta fram
två övningar och köra dem en kvart innan
träningen börjar.

Efter 6 veckor får killarna ta på sig ett par VRglasögon. De kliver då in i ett omklädningsrum
och får se hur skitsnacket kan utspela sig, för
att därefter öva på hur man kan säga ifrån på
ett schysst sätt.

Alla våra pass är väldigt enkla: vi har ett
ämne med två övningar och övningarna
utförs under 15-30 minuter.

Så övningarna är väldigt blandade. Just VRDå gäller det att vara tydlig med att tekniken tycker jag är väldigt häftig!
träningen börjar så fort vi kliver in i
omklädningsrummen och kör våra övningar.
Det är uppenbart att om vi har en grupp där
alla mår bra så presterar vi bra – så då har ju
faktiskt träningen börjat redan när vi pratar
om värderingar.

Ebba Hardenstedt Ståhl
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FRAMTIDENS LEDARE

Ny artikelserie:
Unga ledare
Idrottssverige är fullt av unga
ledare som varje dag får verksamheten att rulla. De är där för
att skapa förändring och att utforska sin ledarroll i tidig ålder.
De gör ett viktigt arbete som är
värt att uppmärksamma.
Att föreningssverige är fullt av unga ledare, som
varje vecka driver verksamhet för tusentals barn
och ungdomar, är en ytterst stor styrka för vårt
svenska föreningsliv. De gör en otrolig insats
som gör att att Sverige kan stoltsera med ett
föreningsliv i världsklass.
Föreningssverige är också mitt uppe i en
generationsväxling och föreningslivet utmanas
ständigt av att hänga med i den snabba
samhällsutvecklingen. Unga ideella ledare
kommer med andra ord spela en viktigare roll än
någonsin.
Det vill vi uppmärksamma. Vi vill höra om hur
unga upplever föreningssverige, vilka utmaningar
som finns och hur de måste tacklas, vilka
drömmar våra unga har för föreningslivet och
framför allt vad de gör för att skapa förändring.
För att inspirera, lyfta fram och upptäcka.
Därför inleder vi nu en artikelserie som kommer
lyfta fram unga som aktivt engagerar sig inom
idrottsrörelsen.
TIPS
Vet du någon ung som gör skillnad och ett viktigt arbete
i föreningslivet?
Kontakta oss på info@foreningsvan.se
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Gustav Plantin är uppvuxen i Staffanstorp och spenderade i princip
hela sin fotbollskarriär i Staffanstorps GIF. Likt många andra tonåringar bestämde hans sig för att lägga fotbollsskorna på hyllan vid 18 års
ålder, men engagemanget tog då en oväntad vändning in i styrelsen.
– Samtidigt som jag hade bestämt mig för
att sluta med fotbollen nämnde en styrelsemedlem att de behövde få in lite ungdomar i styrelsen. Påpassligt nog var det
årsmöte två veckor senare och det visade
sig att de hade en ledig plats i styrelsen. Så
hon frågade om inte jag ville börja engagera mig. Därifrån växte det engagemanget.
Sedan dess har mycket hänt i föreningen.
Mest uppmärksammat har sammanslagningen av de två rivaliserande klubbarna i
kommunen, Staffanstorp GIF och Kyrkheddinge IF, fått. Det var en fråga som Gustav brann för.

Gustav Plantin, 22 år
Ordförande i Staffanstorp United

– Man kunde väldigt tydligt se de splittringarna som fanns mellan de två föreningarna. Det var så tydligt att en väg gick
genom stan delade upp staden i två delar
– på den ena sidan spelade man i Staffanstorp GIF och på den andra spelade man i
Kyrkheddinge IF. Det var rätt bisarrt. Rivaliteten var så stark att många barn inte
ville gå till skolan dagen efter en förlust.
En sammanslagningen av föreningarna
var det som jag engagerade mig mycket
för. Min ingång i fotbollen har alltid varit
det sociala perspektivet och jag vill arbeta med fotbollen som en samhällsrörelse.
Efter tre historiska nedröstningar av förslaget att slå samman föreningarna lyckades man den fjärde gång få till en majoritet som röstade för. Gustav blev därefter
ordförande för den nybildade föreningen,
Staffanstorp United. Föreningen drivs av
ett tydligt mål att göra fotbollen till mer
än fotboll.
– I vårt styrelsearbetet försöker vi bredda
våra vyer. Vi försöker alltid se utanför fotbollens gränser och ta ett aktivt samhällsansvar. Bland annat har vi startat “Fotboll
för alla” – fotboll för barn med funktionsvariationer – för att bredda gemenskapen.
Vi driver två välgörenhetssamarbeten i
Afrika. Dit skänker vi allt överblivet material till ens kola och ett fotbollslag.
Att vara ordförande för en styrelse inne-
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bär att man är ansvarig för att samordna egenskap att ha i en ledarroll. Han menar
styrelsens arbete – en uppgift som inte all- även att vara ordförande kräver att man är
tid är helt lätt. Hur gör ni för att skapa ett diplomatisk och tolerant.
bra och fungerande styrelsearbete?
– Jag tror det är det viktigaste i en ledar– Det handlar mycket om att väcka andras roll. Man måste kunna lyssna på de som
entusiasm. Det unika med ett ideellt arbe- står väldigt långt i från en själv i värdete är att där nästan aldrig finns ett arbe- ringar eller åsikter. Man måste lyssna,
tsgivaransvar – då får man jobba mycket vara diplomatiskt och sedan driva arbemed att försöka entusiasmera folk. Det tet framåt därifrån. Jag försöker alltid att
har jag försökt jobba mycket med. Sen se saker och ting från två olika håll. Det
har vi faktiskt rätt bra sammansvetsning. behövs om man ska samordna en förening
Vi är tre ungdomar som är under 22 år i med 150 ledare och 1400 föräldrar.
styrelsen, vilket jag tror är helt unikt för
en fotbollsklubb i vår storlek. Det tror jag Trots att Gustav känner sig trygg i sin leär viktigt, att ha en variation i människor- darroll har han även stött på en del hinder.
na som sitter i styrelsen. Jag brukar tänka Till en början valde han att inte nämna sin
att jag vill arbeta med personer är väldi- unga ålder för att han trodde att det inte
gt olika mig, så kompletterar man varan- skulle vara till hans fördel.
dra bra. Man får aldrig bli naiv, utan det
är viktigt att man får in andra perspektiv – Förändring är alltid jobbigt för vissa
också som utmanar en själv.
människor – så är det alltid när förändringens friska vindar blåser. Då gäller det att
Gustav tror att unga krafter har mycket att sätta sig ner och lyssna och vara tolerant
bidra med till idrottssverige och han me- och på så sätt försöka övertyga. Det finns
nar att det är viktigt att fånga upp unga många små saker som jag har velat göra
som planerar sluta och engagera dem i nå- i vår förening som man inte varit mogen
gon annan del av verksamheten.
för. Vissa saker tar tid, och det får det göra.
Men har man drivez och är engagerad så
brukar det mesta gå igenom tillslut.

“Fotbollen har ett enormt
underskott av just ungdomar
på ledande positioner”

– Fotbollen tenderar att vara väldigt konservativ, homogen och maskulin. Därför
tror jag man aktivt måste bryta det genom
att få in andra perspektiv och yngre krafter. Fotbollen har en enormt underskott
av just ungdomar på ledande positioner,
vilket är märkligt med tanke på att det är
en enorm ungdomsrörelse. Generellt sett
är det så att om man ger ungdomar ansvar
så är väldigt många ungdomar duktiga på
att ta det också. Det handlar mycket om att
våga.
Att entusiasmera är en av Gustavs starka
sidor och han menar att det är en viktig
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Trots att styrelsearbetet ibland kan vara
tufft är det ett enormt givande arbete. Vad
tycker du är det absolut bästa med styrelsearbete?
– Det är att man får möjligheten att påverka många människor. Så har det i alla
fall varit för min del. Från att man tar ett
beslut kan man väldigt snabbt se resultat.
Laget “Fotboll för alla” som vi startade för
två år sedan var två ungdomar den första
terminen. Idag är det det största laget i sitt
slag med 40 ungdomar. Det är en förändring som är superkul att se! Så i en styrelse finns det stora möjligheter att påverka
och att se resultat.
Ebba Hardenstedt Ståhl

FORSKNING & IDROTT

Handelshögskolan vill
ta fram det moderna
sportkontoret
Tillsammans med ett team på 31 medarbetare forskar Martin Carlsson- Wall dagligen kring övergripande globala och kommersialiserade
sporttrender. En viktig komponent är det moderna sportkontoret.
Vilken utveckling ser ni i det svenska Hur ska man balansera det ideella mot
föreningslivet som gör att det är dags att det kommersiella i en sådan hybrid?
skapa det moderna sportkontoret?
Det viktiga att komma ihåg är att hybriden
När man pratar om sektorer i samhället så ser olika ut för olika föreningar. Graden av
pratar man vanligtvis om tre huvudsakli- kommersialisering behöver inte nödvänga sektorer – den privata sektorn, den of- digtvis vara lika stor i en mindre lokal förefentliga sektorn och den ideella sektorn. ning som i en stor elitförening. Vi brukar
Vad vi har sett är dock att det börjar for- jämföra med ICA. ICA har en gemensam
mas en fjärde sektor. Denna består av or- bas som gör att vissa delar är exakt likadaganisationer som tillhör mer än en av de na oavsett vilket ICA du besöker. Beroende
traditionella sektorerna, t.ex föreningar på storlek på butiken och område måste
som AIK som är både börsnoterade och man dock anpassa utbudet. Man ska allideella. Det gör att vi hamnar i en bry- tså ha en kultur som utgår från det lokala
tpunkt där föreningar allt mer måste ba- där föreningen står i centrum – precis
lansera det ideella och det kommersiella. som den lokala handlaren gör i ICA-butiken. När vi föreläser för förbund, ligor
Det moderna sportkontoret, vad är det? eller klubbar pratar vi om vikten att skapa
lokalt anpassade sportkontor, precis som
En viktig faktor i det moderna sportkonto- det finns ICA Nära, ICA Supermarket, ICA
ret är att det inte ska bli rent kommersiellt. Kvantum och ICA Maxi.
Det är en fälla att tro att man måste gå från
det ideella till det kommersiella – det är
inte det vi menar. Vad vi menar är att man Vilka fördelar ser ni kring att bli ett mer
ska gå från att vara ideell till en hybrid av modernt sportkontor?
det ideella och det kommersiella. Istället
för antingen eller så är det viktigt att tänka En problematik vi ser i idrottsrörelsen
idag är att man slutar med sin idrott för
både och.
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tidigt. Vanligtvis slutar många när de börjar gymnasiet och i vissa fall ännu tidigare. Där hamnar tjejer och killar ofta i ett
vägskäl där man antingen fortsätter med
en elitsatsning eller fortsätter som tränare
eller domare. Vår vision är att om idrottskanslier blir moderna sportkontor (och
attraktiva arbetsplatser) då borde gymnasister se dessa som perfekta ställen att
bygga sina CVn på. Idrottsrörelsen har
nämligen länge varit duktiga på att ge ansvar väldigt tidigt. De yngre förmågorna
som vill lämna sporten, men fortfarande
brinner för sin klubb, kan då göra viktigt
jobb på det moderna sportkontoret och
hjälpa till med den arbetsbörda som det
innebär att vara en hybridorganisation. Vi
ser även stor potential i att det finns en hel
del äldre inom föreningarna som kan agera mentorer till de yngre.
Ebba Hardenstedt Ståhl
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TIPS & GUIDER

Digitala verktyg
Nästan alla föreningar arbetar idag i något form av digitalt föreningssystem. Men det finns också många andra
digitala verktyg som kan komplettera detta. Och som desutom är gratis!

Trello
Trello är ett projektplaneringssystem som är
väldigt enkelt och användarvänligt. Här kan ni
skapa upp olika “tavlor”, t.ex. en tavla för vad som
ska göras till nästa styrelsemöte.
På varje tavla kan ni sedan addera “kort” eller “todos”. Här kan ni beskriva uppgiften som behövs
göras eller undersökas och sedan tilldela kortet till
en viss person. Därefter har övriga möjlighet att
t.ex. kommentera på kortet, etc.

Surveymonkey

Detta ger en tydlig översikt över vad som behöver
göras och vad som just nu pågår. Dessutom behöver
man inte leta upp mailkonversationer utan har allt
på ett och samma ställe.

Att göra olika undersökningar för att få in
information och feedback från medlemmar och
ledare är värdefullt.

https://trello.com/

Med Surveymonkey kan föreningen dels skapa upp
avancerade formulär men också få tillgång till ett
kraftfullt verktyg för att följa upp resultaten.

Mailchimp

https://www.surveymonkey.com/

Buffer

Ett månatligt nyhetsbrev till föreningens medlemmar
och sponsorer är ingen dum idé. Det ökar transparensen i
föreningen och gör också att medlemmarna är uppdaterade
om vad som pågår.

Att hålla ens sociala medier är uppdaterade är
en viktig komponent i att sprida information om
föreningen. Dels för att attrahera nya medlemmar,
men också för att uppdatera befintliga.

Med hjälp av Mailchimp kan ni dels ha flera olika maillistor
(ex. medlemmar och sponsorer) och även bygga upp snygga
nyhetsbrev via deras “drag and drop-builder”.

Med Buffer kan ni på förhand lägga in alla era
uppdateringar, bilder och filmer, på till exempel
Facebook, Instagram och Twitter.

Ett extra plus med Mailchimp är att ni också kan få ut en
mängd statistik. Till exempel hur många som har öppnat
nyhetsbrevet och vilka länkar som har klickats på mest.

Ni sätter datum och tid när det ska publiceras
(eller låter Buffer publicera det vid bästa tillfälle)
och sen sköts allt per automatik.

https://mailchimp.com/

Förutom mervärdet i att information publiceras
automatiskt kan ni också få tillgång till en del
statistik.
https://buffer.com/
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Google Drive
Google Drive är ett utmärkt ställe att lagra föreningens dokument
på. Det gör att ni kan skapa upp olika mappar för ex. föreningens
olika arbetsgrupper. Genom att samla alla dokument här har alla
tillgång till dem, när som helst.
Att använda ex. Google Docs gör också att flera personer samtidigt
kan vara inne och redigera i samma dokument. Det innebär att ni
inte längre behöver ha ett Word-dokument som skickas runt via
e-mail. Och där det är helt omöjligt att hålla koll på vilken som är
den senaste versionen.
https://www.google.com/drive/
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UTVECKLA ER SPONSRING

Så bygger man hållbar
sponsring
Sponsring är en central del av många föreningars verksamhet. Hur man
skapar och säljer erbjudanden, bygger långsiktiga relationer och engagerar sponsorer är dock inte helt solklart. Frans Fransson är en av många som adresserat dessa frågor och tillsammans med kollegan Magnus
Berglund har han skrivit boken Hållbar sponsring.

Under många år har Frans varit verksam
inom idrotten på olika plan och i olika
roller. 2006-2017 var han med och drev en
yrkeshögskoleutbildning i sportmarknadsföring. Avsaknaden av en bra och uppdaterad bok om sponsring, som utgick från
den svenska marknaden, var det som fick
Frans att, tillsammans med sin kollega
Magnus Berglund, skriva boken “Hållbar
sponsring” som gavs ut i december 2018.

– Redan i det första steget handlar det om
att göra det viktiga förarbetet internt. Det
handlar om att man måste bestämma sig
för vad man har för mål och förväntningar
med sponsringen, och att man organiserar sig internt. Det är dessutom viktigt att
man grundar erbjudandet i de motiv som
företag har. Man ska hela tiden ha i åtanke
att man måste skapa nytta och värde för
sponsorn i fråga.

handlar det om att prissätta erbjudandet,
förklarar Frans.

– Vi hade tre huvudsakliga syften med
boken. Det första var att höja kunskapen
inom sponsring. Det andra var att kombinera teorier med enkla råd och tips.
Det tredje var att få fler att förstå varför
sponsring är så spännande och inspirera
och motivera läsaren att finna nya sidor av
sponsring.

Ett bra erbjudande kan arbetas fram på
många olika sätt. Man bör göra en grundlig analys av vad man har att erbjuda och
vilket värde man kan skapa för sponsorn.
Därför bör man låta arbetsprocessen ta
lite tid.

– Man kan kombinera standardpaket med
skräddarsydda paket. Exempelvis kan
man utforma någon form av grundval,
som utgör ett fundament för paketet, som
man sedan kan göra tillval till. Det är ett
sätt att angripa problematiken men det
är klurigt och inte helt givet hur man ska
agera. Man måste titta på hur ens spelplan
ser ut, hur många sponsorer man har, hur
man vill arbeta i framtiden och analysera
sin egen situation.

I boken finns en handboksdel som presenterar åtta steg som kan ta en i genom
sponsringsprocessen. Sponsring kan lätt
bli komplext och utmanande, men genom
att följa dessa steg ökar chansen att träffa
rätt. Och det absolut viktigaste är förarbetet.

– I vår bok finns tre delar som är kopplade till själva erbjudandet. Det första är
att helt enkelt skapa själva erbjudandet.
Vissa gör det från början medan andra
gör uppdateringar efter hand. Det andra
steget handlar om att forma erbjudandet
och hitta en struktur. Kanske behöver
man en sponsorstruktur i vilken man kategoriserar in sponsorer. I det tredje steget
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“

Man måste skifta perspektiv och
kunna ställa de viktiga frågorna
om vad sponsorn faktiskt vill ha
ut av samarbetet.

fiska området och vilka som kan ha intres- man måste förstå sponsorns perspektiv –
se för erbjudandet. Därefter får man inte istället för att göra sig säljbar måste man
försöka göra sig köpbar. Man måste skifta
glömma research.
perspektiv och kunna ställa de viktiga frå– När man har identifierat de företag och gorna om vad sponsorn faktiskt vill ha ut
branscher som skulle kunna vara intresse- av samarbetet.
rade så kommer en viktig del och det är
research. Man bör läsa in sig på företagen Att arbeta med sponsorer innebär även att
som man ska träffa eller kontakta. Gå in man måste vårda relationer. Att upprätoch kika på hemsidor och sociala medier, thålla goda och långsiktiga relationer byläs företags nyhetsbrev, ta reda på vad de gger i mångt och mycket på sunt förnuft.
sponsrar idag osv. Detta kan ta tid men Man bör vara respektfull, öppen och hålla
man får tillbaka den tiden i slutändan. en god dialog så att sponsorn känner sig
När man ska sälja till en sponsor tycker jag sedd.

– Ofta har man muntliga avtal och nöjer
sig med det. Vad händer då om någon plötsligt slutar? Då blir det plötsligt svårt att
bevisa vad man kommit överens om och
det blir svårt för efterträdaren att veta vad
man ska förhålla sig till. Att redovisa allt
är ett sätt att undvika missförstånd.

Att sponsring är en viktig inkomstkälla för
föreningar är ett faktum. Det finns dock
– När man kommer in i en relation och ska flera betydelsefulla fördelar med sponsutveckla den så bör man hjälpa sponsorn ring.
se till att de får effekt av sponsringen – jag
kallar det aktivering. Om de exempelvis är – Det är också en stor möjlighet för företag
matchvärdssponsor så påminn dem gärna att kunna nå en given målgrupp som man
om att finnas på plats med sina represen- är intresserad av. Oavsett om det är en bretanter. Då kommer sponsorn vara nöjd ddidrottsförening eller en elitidrottsförför att de får ut något av sitt sponsorskap. neing så kan företag nå en väldigt specifik
Därtill tycker jag att det är viktigt att man målgrupp via föreningen. Då krävs dock
utvärderar sin relation tillsammans med att föreningen känner till vilka som är
sponsorn. Fundera på: vad har den här ens medlemmar och hur man når dem på
sponsringen lett till och vad har det gett bästa sätt. Idrotten har i sitt DNA samhäller? Vad kan vi utveckla till nästa år? Det snyttiga värden som företag är intresseraär också ett sätt att visa att man bryr sig de av. Det är en helt fantastisk matchning
om att sponsorn ska få utväxling. Sist men som man kan göra på detta sätt.
inte minst handlar de såklart också om att
tacka sponsorn offentligt.
Ebba Hardenstedt Ståhl

En ständigt återkommande fråga gäller
huruvida man ska ha standardpaket eller
skräddarsydda paket. Målet bör alltid vara
att varje sponsor får ut så mycket som
möjligt av erbjudandet men en viss problematik kan uppstå med skräddarsydda
paket när man är uppe i 200 sponsorer.

När det kommer till att sälja in konceptet till potentiella sponsorer gäller det att
identifiera vilken marknad man jobbar
på, vilka företag som finns i det geogra-

till den värdegrund man bottnar i och att
faktiskt leverera det man lovat till sponsorn. En mer praktisk del, som inte får
glömmas bort, är att skriva sponsoravtal.

Läs mer på hallbarsponsring.se/

Sponsring kan vara en extremt viktig del
av en förenings verksamhet och med det
sagt finns det en del saker man inte får
glömma bort. En sådan sak är att hålla sig
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INKLUDERANDE IDROTT

Alla kan gympa
I Riksidrottsförbundets Strategi 2025 har man
valt ut fem prioriterade utvecklingsresor och
en av dessa benämns “Inkluderande idrott
för alla”. Någon som har stor erfarenhet inom
området är Birgitta Green, en av grundarna av
konceptet Alla Kan Gympa.
Hur föddes idén till Alla Kan Gympa?
– År 1998 flyttade jag till Helsingborg och
år 2000 fick jag min dotter Matilda. Vi
insåg ganska snart att allt inte stod rätt
till och att hon inte utvecklades som alla
andra. Vi förstod då att hon var tvungen
att träna på allt – allt från att sitta, till att
stå på alla fyra samt grov- och finmotorik.
Vi testade att gå till en grupp för familjegympa men insåg att det gick alldeles för
snabbt för oss.
Just därför bestämde sig Birgitta, tillsammans med en väninna, för att 2004
starta upp en gymnastikgrupp för barn
med funktionsnedsättning i Helsingborgsföreningen GF Ling.
– Vi började som en liten grupp med fyra
gymnaster och denna grupp är grunden
för mitt engagemang. År 2010 startades
det en kommitté vid namnet Alla Kan
Gympa i region syd.
Detta var också startskottet där “Alla Kan
Gympa” gick från en lokal företeelse till
ett nationellt koncept, via en regional utveckling. Ett arbete som bland annat innebar att skapa ett koncept som var enkelt
för andra föreningar att applicera.

– 2010 saknade vi kurser, inspirationsdagar och vi funderade mycket på hur upplägget skulle se ut. Vad vi gjorde var att vi
sneglade på ett redan existerande koncept, som kallas Bamsegympa, och hämtade inspiration därifrån. Därefter skapade
vi ett koncept som hade en egen logga, en
egen tröja, och självklart kurser och inspirationsdagar, för att underlätta för andra
att ta steget att starta upp denna typ av
verksamhet.

STRATEGI 2025 - INKLUDERANDE IDROTT
”Ambitionen om träning och tävling för alla i föreningar – där alla ska känna sig
välkomna – innebär att svensk idrott behöver göra en resa mot inkludering av grupper
som i dagens samhälle inte ses som norm. Det gäller samtliga diskrimineringsgrunder;
kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Det handlar också om
att sänka ekonomiska trösklar och göra idrotten tillgänglig nära där människor bor.”

man kan göra det på ett annat sätt.

Även när det kommer till praktiska bitar
menar Birgitta att det kan krävas diverse
anpassningar. En del är enkla att genomföra, medan vissa andra, exempelvis lokal,
kan innebära större svårigheter. Det gäller
Idag finns konceptet i lite drygt 15 före- att anpassa vad man kan och att se förbi
ningar runt om i Sverige. Men för att be- hinder.
driva en verksamhet för deltagarna krävs
det att man tänker lite extra på hur man – Det är till fördel om det är lätt att ta sig
utformar verksamheten – det gäller att runt i lokalen och likaså är det bra om det
tänka “utanför boxen” på flera olika plan. inte pågår allt för många aktiviteter vid
Man bör även vara beredd på att man vid sidan om. När det gäller schemaläggning
uppstart kanske måste börja smått, för att så ska man tänka på att deltagarna inte
sedan kunna skala upp.
ska vara allt för trötta. Man ska heller inte
glömma bort att aktiviteter, skola och så
– Det är nog ganska troligt att man måste vidare, tar mycket kraft så bra träningstiha mindre grupper än man har i vanliga der är av största vikt. Därtill är det bra att
fall samt att man behöver fler ledare. Man ha mycket material. Om man har mycket
behöver även sakta ner tempot och anpas- material kan man göra uppställningar och
sa både musik och rörelse. Det är viktigt övningar som går att anpassa efter var och
att det bli en välkomnande miljö där alla en.
kan utvecklas. Jag brukar säga att man
måste tänka “flerdimensionellt” – kan Barn och vuxna som deltar i dessa aktiviman inte göra något på ett sätt så kanske teter kan ha speciella behov som måste
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bemötas. Det ställer självklart högre krav fungerar så är det fantastiskt – då ska man
ta den möjligheten! Men för att få igång
ledarna och deras kompetenser.
de som i vanliga fall inte skulle gå till en
aktivitet så tror jag man behöver rikta sig
Hur bör en sådan ledare vara?
– En ledare ska vara engagerad – det är speciellt genom att ha egna grupper, så
nog det viktigaste. Man måste kunna se att alla vågar ta steget in i föreningen och
möjligheter, vara kreativ och ha tålamod. föreningslivet.
Vidare är det viktigt att kunna bemöta varje deltagare. Till exempel bör man såklart Oavsett om barnen deltar i ordinarie gruprata med respektive deltagare istället för pper eller i speciellt riktade grupper behöatt prata med dennes assistent. Man ska ver man arbeta fram en miljö där alla har
heller inte vara rädd för att fråga deltaga- rätt att vara annorlunda. Gruppen och
ren hur den vill att saker och ting ska fun- barnen måste göras till en självklarhet i
gera. Det måste alltid vara deltagaren som föreningen.
är i fokus.
– Det kan man göra på olika sätt – man
När det handlar om inkludering ställer sig kan exempelvis vara delaktig när man har
många frågan om vilka fördelar det finns föreningsdagar, vara med på uppvisningar
med att involvera barn med speciella eller liknande. Vidare kan man ta hjälp av
behov i ordinarie grupper, och vilka förde- ledare från föreningens andra verksamhelar det finns med att ha separata grupper. ter och se till att man tränar i samma lokal
Här menar Birgitta att man måste se till som resten av föreningen, så att barn från
olika grupper möts i omklädningsrumrespektive deltagare.
met. Detta är bara några bra exempel!
– Det krävs större anpassning om man ska
vara med i en vanlig grupp, men om det I dagsläget är utbudet av aktiviteter för
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barn med funktionsnedsättning begränsat. Trots att verksamheten kan kräva mer
eftertanke och arbete menar Birgitta att
fritidsaktiviteter är extremt viktigt – inte
bara för träningens skull, utan även för
det sociala.
– Alla behöver aktiviteter, annars är risken
att man stannar hemma. Med hjälp av
aktiviteter så får man en aktiv fritid och
veckans träningstimme kan få viktiga följdeffekter – kanske träffar man en kompis
som man kan umgås med på helgen. Det
tror jag är en viktig aspekt som man inte
ska glömma bort.
– Det här är en verksamhet som ger så
mycket tillbaka. Jag tror att det gör föreningen till en mycket mer positiv förening
eftersom deltagarna för med sig massa
rörelseglädje. Det är också positivt för ledarna. De kan nämligen utvecklas mycket
i sin ledarroll genom att träna deltagare
med olika behov av coaching.
Ebba Hardenstedt Ståhl

Håll dig uppdaterad!
Guider, intervjuer och artiklar hittar du alltid
på foreningsvan.se

