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Efter över två projektår genomfördes en utvärdering av de insatser som bedrivits under 

Bogserlinans projekttid. Datainsamlingen utgjordes av intervjuer, enkäter och övrig statistik. 

 

 

 



 

 

S i d a  2 | 15 

Innehåll 

     

Rastaktiviteterna .............................................................................................................................3 

Fadderverksamheten .......................................................................................................................6 

Träningsgrupp för ensamkommande................................................................................................7 

Sportcafét .......................................................................................................................................8 

Nattvolley .......................................................................................................................................9 

Besök på idrottslektioner ............................................................................................................... 10 

Vuxenvolley ................................................................................................................................. 11 

Öppna träningar hos målgruppen ................................................................................................... 12 

Volleybompa ................................................................................................................................ 13 

Mötesplats Habo ........................................................................................................................... 14 

Smålandsidrotten .......................................................................................................................... 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

S i d a  3 | 15 

Rastaktiviteterna 

Rastaktiviteter bedrevs på tre skolor av olika storlek i Habo. Sammantaget var det ungefär 175 

barn i mellan- och lågstadiet som deltog under de två månader som aktiviteterna bedrevs (se 

figur 1). Fördelningen av deltagande elever mellan låg- och mellanstadiet var relativt jämn 

med ett lite högre deltagande bland mellanstadieelever jämfört med lågstadieelever (ca. 95 

respektive ca. 80 deltagare). Antalet deltagare i varje skola sammanfaller med skolornas totala 

antal elever, där den skola med flest elever även hade störst deltagarantal på rastaktiviteterna. 

 

 

Figur 1. Antal deltagare på rastaktiviteterna (estimerat) 
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Samtliga rektorer på de involverade skolorna var positivt inställda till rastaktiviteterna (se 

figur 2). Deras uppfattning var att det ledde till goda effekter under rasterna och att individer 

som inte vanligen var aktiva under raster kom i rörelse. De var även positivt inställda till ett 

fortsatt samarbete och var flexibla när det kom till hur aktiviteterna skulle bedrivas framöver 

för att göra det enklare för idrottsföreningar. Vidare var det många som tryckte på vikten av 

kontinuitet och struktur då det är någonting som uppskattas av eleverna. 

 

 

 

 

 

 

 

Effekt

•Ett ökat lugn samt trygghet på skolgården

•Det skapade intresse och efterfrågan för fler idrotter bland eleverna

•Det blev enklare för eleverna att hitta en spännande aktivitet under rasten

•Det var färre som gick ensamma på rasten

•Man engagerade de äldre barnen på ett effektivt sätt

•Ett ökat intresse skapades när någon utomstående höll i aktiviteterna

Framtida 
samarbeten

•De var positivt inställda till att fortsätta med rastaktiviteter

•Fritids går även att utnyttja för idrottsaktiviteter, även om det bästa förmodligen är 
rastaktiviteter

•Prova-på-dagar under friluftsdagar eller temaveckor är andra alternativ

Övrigt

•Äldre elever har ett större behov av att inspireras till rörelse under raster

•Kontinuitet i aktiviteterna är optimalt

•Ökade insatser gällande marknadsföring och struktur kan ge förbättrade effekter

•Man bör försöka komma ut till samtliga skolor i kommunen

Figur 2. Kommentarer från rektorerna 



 

 

S i d a  5 | 15 

 

Även idrottsföreningarna var positivt inställda till rastaktiviteterna, trots att få av dem hade 

möjligheten att delta (se figur 3). Rastaktiviteter hade bedrivits förut av tre föreningar – detta 

med goda resultat. Återkommande krav för att möjliggöra föreningarnas deltagande var 

ekonomisk uppbackning samt att det inte behövde gå ut över ens arbete att delta på 

aktiviteterna, möjligen genom att bedriva aktiviteterna på fritids istället. För att förenkla 

implementeringen kom många föreningar med idén att använda sig av idrottsaktiva skolelever 

eller fritidspedagoger för att hjälpa till. Det framkom även ett flertal andra förslag på 

förbättringar gällande struktur, atmosfär och kommunikation. 

 

Figur 3. Kommentarer från representanter från idrottsföreningar om rastaktiviteterna. 

 

Inställning till 
aktivitererna

•Positiv inställning från samtliga håll

•Ett bra sätt att bredda sin verksamhet och få kontakt med barn som inte är idrottsaktiva

•En god idé även om det optimala förmodligen är att få barnen att komma till föreningens 
anläggning

•Tre föreningar hade testat det och fått goda resultat i form av nya medlemmar

Vad krävs för 
deltagande?

•Möjligheten att utföra aktiviteterna utan att det går ut över ens egna arbete

•Ekonomisk uppbackning

•Aktiviteter under fritidstimmarna skulle göra det mer genomförbart

•Att aktiviteterna inte sker under dagtid

•Att få hjälp av fritidspersonal om endast en representant från föreningen deltar

Förbättrings-
områden

•Att komma ut till samtliga skolor i Habo

•Förbättra marknadsföringen och "atmosfären" kring aktiviteterna

•Skapa en kontakt med föräldrarna till eleverna

•Att kunna erbjuda någonting som gör att det upplevs som mer lönsamt för individer att 
engagera sig om det går ut över dennes yrke

•Möjligheten att elever på skolor håller i rastaktiviteter

•Att vara på samma skola flera veckor i rad för att få kontinuitet och knyta kontakter

•Dela ut små och korta infolappar med kontaktuppgifter och träningstider

•På fritids: man kan ha två grupper som byts av så att man kan få mer personlig kontakt

Övrigt

•Vissa föreningar har aktiva som även är fritidspedagoger som möjligtvis skulle kunna 
genomföra rastaktiviteter (eller idrottsaktiviteter på fritids)

•Man borde använda sig av RF eller Smålandsidrotten som stöd
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Fadderverksamheten 

Vi utförde en intervju med två flickor, Lin och Stella, som exemplifierat hur faddersystemet 

ska implementeras på ett effektivt sätt. Intervjun finns att tillgå här. 

Efter att ha intervjuat ett antal ledare och aktiva faddrar om faddersystemet framkom att 

faddersystemet, även om det uppmärksammas kontinuerligt, kan konkretiseras ytterligare med 

hjälp av en checklista (se figur 4). Genomförandet har mestadels gått bra där man använt sig 

av etablerade spelare eller kompisar för att stötta nytillkomna spelare. Risken man vill 

undvika är att det blir en för stor börda för dessa individer så att det går ut över deras eget 

idrottande. Effekten av faddersystemet beror mycket på de sociala och sportsliga 

förutsättningar den nytillkomne har, men det finns ändå särskilda tillvägagångssätt för att 

effektivisera faddersystemet. 

 

Figur 4. Kommentarer från ledare och faddrar om faddersystemet 

Informations-
spridning

•Faddersystemet tas upp på ledarträffar och diskuteras

•En enklare checklista bör sammanställas som kan användas när nya tillkommer till gruppen

•Faddrarna blir påminda om att vara snälla, hjälpsamma och förstående

Genomförande

•Etablerade spelare eller vänner används för att integrera den nytillkomne i gruppen

•Vänner används för att engagera den nytillkomne till fortsatt träning

•Ledare pratar med laget om vikten av inkludering

•De nytillkomna deltar oftast på samma övningar som de övriga men med extra hjälp

•En svårighet är att få etablerade spelare att göra "uppoffringar" för att hjälpa den nye. Det ska inte 
behöva gå ut för mycket över de spelare som agerar faddrar

•Ledare hade kunnat få fler påminnelser för att öka medvetenheten gällande systemet

Effekt

•Faddertänket uppskattas bland tränarna

•Effekten är till stor del kopplad till om den nytillkomne har en vän i laget eller ej

•Det är ofta svårt att få nytillkomna att stanna när de ligger efter spelmässigt, särskilt i högre åldrar

Övrigt

•Det är viktigt att en klubbkultur etableras så att samtliga grupper agerar lika kring 
fadderverksamheten. Detta kontrolleras under möten och säsongsuppstarter

•Det är viktigt att samma fadder och ledare finns med på träningarna kontinuerligt för att skapa en 
trygghet hos den nytillkomne

•Faddersystemet kan behöva konkretiseras ytterligare

http://www.bogserlinan.se/nyheter/vanskap-en-bro-in-i-foreningslivet/
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Träningsgrupp för ensamkommande 

Efter att ha pratat med ledare och deltagare i träningsgruppen uttrycktes en del besvär 

angående den variation som funnits gällande antalet deltagare, vilket delvis kunde härledas till 

deras träningstider (se figur 5). De var dock positivt inställda till konceptet i sig. Ett mål med 

gruppen är att de ska engagera sig i klubben för att bli en del av föreningslivet. De hade vissa 

idéer om hur man kunde få dem att engagera sig i klubben men ett problem överlag var att det 

fanns ett bristande intresse bland deltagarna. 

 

Figur 5. Kommentarer från ledare och deltagare i träningsgruppen för ensamkommande 

 

 

 

 

 

Tankar om

träningsgruppen

•Det finns en stor variation i hur många som deltar där det sviktat på sistone pga. flytt, jobb, 
skola och träningstiden

•Det är bra att de får tillfällen att röra på sig och socialisera både i träningsgruppen och på 
VSS

•Träningsgruppen är en trygg miljö för de äldre ungdomarna att umgås i

•Det har varit svårt att få effekt ur en integrationssynpunkt - de umgås mest med varandra i 
den trygga miljön

Vad krävs för 
engagemang?

•Det är ett svårlöst problem då intresset inte finns hos alla

•Man kan testa att i större utsträckning blanda spelare under divisionsspel. Dock finns inte 
det intresset från alla i gruppen

•Att deltagarna lär sig språket bättre

•Att man knyter kontakter och känner sig välkommen

•En möjlighet kan vara att fler av dem börjar träna med klubbens B-lag om intresset finns

Förbättrings-
områden

•Bra träningstider - det är väldigt viktigt för deltagandet

•Få individerna i gruppen att integreras bättre i klubben

•Gruppdeltagarna själva tycker att det mesta fungerar bra som det är
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Sportcafét 

De som burit huvudansvaret för Sportcafét intervjuades om hur de upplevt insatsen (se figur 

6). Det framkom tydligt att den viktigaste komponenten för informationsspridning var 

direktkommunikation ansikte mot ansikte. Det personliga mötet var även väldigt viktigt för att 

rekrytera individer ur målgruppen till cafét, vilket var någonting som det efterfrågades mer av. 

De involverade var nöjda med effekten av Sportcafét i sig – problemet var att uppslutningen 

inte varit bra nog sett till deras förväntningar. Mycket personligt engagemang krävs för att 

locka till sig individer ur målgruppen och det har saknats individer som lagt ned den tid som 

krävts kontinuerligt. 

 

Figur 6. Kommentarer från engagerade i Sportcafét 

 

 

Informations-
spridning

•Att skapa event på sociala medier har varit smidigt och tydligt

•Kommunikationen bör främst ske ansikte mot ansikte då det ger bäst effekt

•Spridningen skulle kunna förbättras genom att man besöker skolor

Genomförande

•För få individer ur målgruppen har deltagit

•Mer energi hade kunnat läggas på att ta med deltagarna för att kolla på matchen efteråt

•Uppslutningen har inte varit lika bra som förväntat

•Det hade behövts personer som "dragit med sig" folk dit. Det har dock saknats individer som haft tid att 
göra det

•Planeringen hade kunnat skötas bättre bland de som ansvarat för evenemanget

Effekt

•Man lär känna nya personer och "skapar en brygga"

•En mysig atmosfär där man laddar inför matchen

•Många kommer i kontakt med en främmande sport vilket de inte hade gjort annars

Övrigt

•Lokalerna där Sportcafét bedrivits är inte optimala

•Man måste inte nödvändigtvis endast ha Sportcafét inför elitmatcher

•Det krävs att någon/några aktivt tar med sig individer ur målgruppen till Sportcafét för att de ska komma 
dit kontinuerligt
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Nattvolley 

Nattvolley är en skolturnering som bedrivits årligen för årskurs 3–6 samt 7–9 under 

Bogserlinans regi. Turneringen har haft mellan 39–62 deltagande lag i mellanstadiet och 

mellan 16–25 deltagande lag i högstadiet de senaste sex åren (se figur 7). Lagen har generellt 

bestått av fyra spelare men antalet har ibland varierat med en till två spelare, både fler och 

färre. Värt att tillägga är att Nattvolleyn för mellanstadiet inkluderade elever från årskurs 2–6 

2014 och årskurs 3–6 2015, för att sedan endast inkludera elever i årskurs 4–6 framöver. 

Anordnarna av turneringen uppger att Nattvolleyn är ett av klubbens effektivaste verktyg för 

att rekrytera nya medlemmar. I takt med att turneringen blir större behövs fler funktionärer. 

Funktionärerna, som främst utgörs av medlemmar i klubben, har i regel ställt upp utan att 

uttrycka missnöje, men anordnarna är ändå noggranna med att försöka inspirera och motivera 

funktionärerna. Mest framgång nås i de lägre åldrarna, både sett till antalet deltagare och 

antalet nya medlemmar i samband med turneringarna. En utmaning man tacklats med är hur 

lagindelningen ska ske för att optimera deltagarantalet samtidigt som man främjar inkludering 

och allas rätt att delta. Funderingar finns även angående om man ska dela ut pris för resultat 

eller inte och vad effekten blir av de olika tillvägagångssätten. 

 

Figur 7. Antal lag under Nattvolleyn för mellanstadiet (blå staplar) och högstadiet (röda staplar) 
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Besök på idrottslektioner 

Under åren har besök gjorts på idrottslektioner för elever i mellan- och högstadiet på samtliga 

skolor i Habo, främst i samband med Nattvolleyturneringarna. Årligen har ungefär 1200 

elever deltagit under de besök som gjorts i cirka 55–60 klasser. Efter att ha pratat med 

klubbens representanter vid besöken samt ett antal idrottslärare framkom att intresset varit 

stort bland både lärare och elever samt att det gynnat föreningen sett till antal deltagare på 

Nattvolleyn (se figur 8). Det har dock varit ansträngande för de klubbrepresentanter som 

besökt lektionerna - detta särskilt för att det skett under en intensiv period inför Nattvolleyn. 

Det finns även en potentiell problematik i att identifiera personer som har möjlighet att besöka 

idrottslektioner då de sker under skoltid.  

 

Figur 8. Kommentarer från idrottslärare och klubbrepresentanter om besök på idrottslektioner 

 

Informations-
spridning

•Eleverna får pamfletter med information vid besök inför Nattvolleyn. I övrigt delas inga 
pamfletter ut

•Kontakt med idrottslärare upprätthålls över mail och telefon

Genomförande

•Det blir intensiva veckor för 1-2 personer som kommit ut från föreningen under åren

•Samtliga elever i Habo mellan årskurs 4-9 har besökts varje läsår

•Flera intresserade föräldrar hör ofta av sig efter besöken

• Idrottslärarna har varit flexibla i sina scheman och varit mottagliga för besöken

• Intresset finns bland eleverna oberoende av deras ålder

Effekt

•Besöken har uppskattats av eleverna och lärarna, särskilt i takt med att sporten blivit större 
och volleyboll blivit en naturlig del av idrottsundervisningen

• Intresset för sporten har ökat (vilket har märkts på antalet deltagare under 
nattvolleyturneringarna)

•Klubbens rykte har gynnats

Övrigt

•Det är viktigt att man bibehåller kontakten mellan idrottslärare och förening

•Det kan vara problematiskt att hitta personer som har möjlighet att besöka idrottslektioner

•Det är viktigt att man ägnar mycket av den begränsade tid man har med varje klass åt de 
roligaste momenten inom sporten

•Genomförandet blir enklare om idrottslärarna är engagerade och hjälper till med att skapa 
struktur
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Vuxenvolley 

Habo Wolleys vuxenvolleygrupp har varit en av föreningens effektivaste verksamheter för att 

rekrytera individer ur målgruppen till klubben. Enligt ledarna i gruppen har deltagarantalet 

uppgått till cirka 25 deltagare per träning men totalt sett har deltagarantalet varit ungefär 45 

personer, varav nästan hälften är ur projektets målgrupp (se figur 9). Med det sagt har det 

krävts tid och energi från ledare och deltagare för att ta hand om de nya som tillkommit till 

gruppen, särskilt om de inte kunnat språket. Deltagarna i vuxenvolleygruppen har umgåtts 

genom att se på elitmatcherna men det finns funderingar på hur man kan förbättra den 

integrerande kraft som vuxenvolleyn kan bidra med. 

 

Figur 9. Kommentarer från ledare i vuxenvolleygruppen 

 

 

 

 

 

 

Genomförande

•Uppslutningen har varit god (ca. 25 st/träning varav hälften med utländsk bakgrund)

•Det har varit svårt att ta hand om nya när många kommit som inte kunnat språket

•De som ligger efter spelmässigt får mycket hjälp av ledare och övriga deltagare

Effekt

•De har väldigt roligt tillsammans och knyter kontakter

•Ett intresse för idrotten skapas där de exempelvis ses på elitmatcherna

•Fler individer från målgruppen har kommit in i föreningen

Övrigt

•För att engagera deltagarna ytterligare i klubben kan man erbjuda domar- och 
ledarutbildningar till dem
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Öppna träningar hos målgruppen 

I ett försök att nå ut till målgruppen bedrevs öppna träningar på en gräsyta vid ett 

lägenhetskomplex med ett 40-tal lägenheter där många individer ur målgruppen bodde. 

Aktiviteterna bedrevs en gång i veckan mellan juni och september. Träningarna riktade sig 

mot individer i alla åldrar. Totalt deltog ungefär 15 unika individer, främst mellan 6–12 år. Vi 

hade marknadsfört dessa tillfällen via klubbens sociala medier samt med hjälp av flyers som 

sattes upp i området och lades in i brevinkast. Det var dock ingen av de intervjuade deltagarna 

som först besökte dessa aktiviteter på grund av denna marknadsföring (se figur 10). Några få 

blev varse när de såg att nät började sättas upp på gården och de flesta uppmärksammades 

efter att dessa individer kontaktat dem om det. Den tid som var lämpligast var runt 15-tiden 

och framåt, särskilt när skolan börjat, då de kunde komma dit kort efter att skolan slutat. De 

flesta hade inga förslag på förbättringsområden men ett par av dem föreslog att man hade 

kunnat använda sig av två nät istället för ett för att ge möjliggöra uppdelning av deltagarna 

utefter färdighetsnivå. 

 

 

Figur 10. Kommentarer från deltagare på öppna träningar hos målgruppen 

 

Information

•Det var inte någon som kom på grund av den marknadsföring vi gjort

•Den viktigaste faktorn var snarare informationsspridning mellan kompisar

•Att vi var i närheten av deras boende var nyckeln till att de uppmärksammades om 
aktiviteterna

Genomförande

•Att starta runt 15:00 var positivt, särskilt när de gick i skolan innan.

•Roligt och tryggt att alla kompisar i området deltog tillsammans

•Kunde haft två nät (vi hade endast ett med oss) så att man kunde dela upp individer 
utefter förmåga
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Volleybompa 

Volleybompa är ett koncept som utformats av Habo Wolley i ett tidigare arvsfondsprojekt. 

Tanken med Volleybompa är att ha en lekfull träningsform för barn mellan 3–5 år där 

föräldrarna involveras i barnens aktivitet. Läs mer om Volleybompa här. Efter att ha intervjuat 

ledare och övriga engagerade i Volleybompagruppen framkom att ledarrekryteringen varit 

framgångsrik – så pass framgångsrik att det inte behövde ägnas särskilt mycket energi åt det 

innan det ansågs finnas tillräckligt många ledare i gruppen (se figur 11). Konceptet går som 

sagt ut på att involvera föräldrar i aktiviteterna. Man försökte engagera föräldrarna till detta 

men det var inte alla som deltog ändå. De positiva effekterna ansågs främst vara gemenskapen 

och den fysiska aktiviteten, samt att konceptet i sig var väldigt framgångsrikt för att rekrytera 

ledare. Ett förslag lades fram om att försöka inkludera möjligheter att träna på svenska för de 

deltagare som inte är svenskspråkiga då det finns en del familjer ur den målgruppen som 

deltar. 

 

Figur 11. Kommentarer från ledare och engagerade i Volleybompagruppen 

Genomförande

•Ledarrekryteringen var framgångsrik - många tillkom i början av säsongen och de fortsatte 
sitt engagemang säsongen ut 

•Nyrekryteringar har skett kontinuerligt under säsongen och gruppen har varit stor (ca. 70 
barn som deltog under säsongen tillsammans med minst en förälder)

•Man har försökt involvera föräldrarna i aktiviteterna. Det har dock inte alltid varit alla 
föräldrar som deltagit i aktiviteterna

Effekt

•Föräldrarna lär känna sina barns kompisar som deltar

•Föräldrarna får vara aktiva tillsammans med sina barn

•Barnen uppskattar alla lekar och aktiviteter

•Många nya ledare tillkommer

Övrigt

•Det viktigaste är att ha roligt

•Man kan försöka ge möjligheten att träna på svenska för icke-svenskspråkiga

•Det är viktigt att tilltala barnen vid namn ofta och försöka få alla att lära känna varandra

http://www.volleybompa.se/
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Mötesplats Habo 

Under projektets gång har Habo Wolley (genom Bogserlinan) haft ett samarbete med 

Mötesplats Habo. Mötesplats Habo är ett kommunfinansierat integrationsprojekt som 

samverkar med kyrkor, studieförbund och idrottsföreningar. Intentionen är att detta samarbete 

ska fortlöpa även efter projekttidens slut. Anställda på Mötesplats Habo ansåg att rimliga 

framtida samarbeten kunde ske i form av dialoger inom samverkansgrupper och övriga fasta 

punkter där man träffas kontinuerligt (se figur 12). En positiv aspekt med samarbetet är att det 

varit enklare att hitta meningsfulla aktiviteter för målgruppen. För att effekten ska bli större 

krävs dock mer engagemang i form av närvaro under deras fritidsaktiviteter, detta så att man 

knyter band mellan målgruppen och idrottsföreningarna. En övrig punkt som framkom var att 

varje förening skulle kunna ha en representant med ansvar för integrationsfrågor för att 

samarbetet ska ske så smidigt som möjligt. 

 

Figur 12. Kommentarer från anställda på Mötesplats Habo 

Framtida 
samarbeten

•Klubben sitter i en samverkansgrupp där dialoger förs om vad som behövs i kommunen

•Man bör ha en fast mötesplats för de aktörer som samverkar

Vad har 
fungerat 

bra?

•Det har varit smidigare att hitta meningsfulla aktiviteter till målgruppen i och med föreningens 
aktiva medverkan på möten

•Kommunikationen mellan parterna har varit god

Vad har inte 
fungerat?

•För lite närvaro från föreningsrepresentanter

•Kommunikationen gällande föreningars satsningar och möjligheter

Övrigt

•Det viktigaste är att medlemmar från föreningslivet närvarar på liknande mötesplatser

•Om det funnits representanter från varje förening med ansvar för integrationsfrågor hade det 
varit smidigare att samverka

•Det personliga mötet är väldigt viktigt
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Smålandsidrotten 

Ett samarbete har även upprätthållits mellan Bogserlinan och Smålandsidrotten under 

projekttiden. Även detta samarbete avser vi att bibehålla efter projekttidens slut. Efter samråd 

med representanter från Smålandsidrotten framkom att Smålandsidrotten kan hjälpa till med 

spridning och utformning av Bogserlinans manual samtidigt som de kan stötta de lokala 

idrottsföreningarna gällande de områden Bogserlinan verkat under projekttiden (se figur 13). 

 

 

Figur 13. Kommentarer från representanter från Smålandsidrotten 

 

 

Framtida 
samarbeten

•Smålandsidrotten bistår med att hänvisa till vårt projekt när integrationsrelaterade 
problem uppstår inom idrottsföreningar

•Projektanställda på Bogserlinan kan finnas med som kontaktpersoner för att stötta andra 
föreningar gällande integrationsfrågor

•Bogserlinan kan använda sig av Smålandsidrottens befintliga material för att konkretisera 
manualen

Stöd från 
Smålandsidrotten

•Smålandsidrotten kan bistå med utbildningar och hjälp med processarbete inom styrelser

•Smålandsidrotten kan bistå med verksamhetsstöd för exempelvis prova-på-verksamhet 
eller fritidsbanker

•Smålandsidrotten kan bistå med stöd under vidareutvecklingen av idrottsaktiviteter på 
skolor


