




























Slutsummering projekt  
”Alla ska kunna delta!”
Målsättningen för oss med detta projekt var att skapa aktiviteter som bi-
drar till en inkludering in i samhället. Att utrikesfödda barn och ungdomar 
ska känna en samhörighet i Råneå med omnejd. Detta genom att anord-
na aktiviteter som alla kan delta på oavsett bakgrund, ekonomiska förut-
sättningar, nationalitet, religion, språk, kön, etnicitet osv. 

Totalt sett har ca 923 personer deltagit i totalt 18 aktiviteter. Uppskattningsvis är det 
ca 250–300 olika barn och ungdomar som varit i omlopp. Projektet har bidragit till ett 
lärande för precis alla som varit involverande, vi som ledare, svenskfödda deltagare 
samt framförallt utrikesfödda deltagare.

Vi har jobbat könsnormbrytande genom att flertalet tränare har varit kvinnliga, i idrot-
ter som annars har majoriteten manliga tränare. Detta för att dels visa tjejerna att 
man som kvinna kan ta en ledarposition men också för att killarna ska få möjlighet att 
lyssna och bli ledd av en kvinna. På alla våra aktiviteter har det funnits kvinnliga och 
manliga ledare. Dessa ledare har fungerat som en god vuxenkontakt, haft fokus på 
språk och kommunikation och att faktiskt se individerna som vi haft med. De vuxna ha 
blivit goda förebilder för de barn och ungdomar som deltagit. 

Brottarlokalen har blivit en öppen och inkluderande plats där alla är välkomna! Många 
av de som deltagit i aktiviteterna har fortsatt att träna i någon av våra träningsgrupper. 
Vi kommer fortsätta med ”öppna” träningar en dag i veckan för ungdomar över 13 år, 
träningar där alla ska kunna delta. Att se dessa barn och ungdomar bli implementera-
de i samhället och att vill stanna på orten (Råneå) har varit största vinsten i projektet. 
Här ser man tydligt vikten av vad Svensk Idrott kan bidra för att skapa förutsättningar 
till en god inkludering in i samhället, att lära sig svenska språket och få möjlighet att få 
inblick i den svenska kulturen. 

Möjligheten till skapande av ett kontaktnät
Flertal av ungdomarna har även fått möjlighet till sommarjobb i föreningen. Under pro-
jektets gång har många av killarna på asylboendet fått uppehållstillstånd och söker nu 
lägenhet i Råneå. Just för att du vill stanna på orten. 

Eftersom alla aktiviteter har varit kostnadsfritt för alla så har vi lyckats få en bra bland-
ning och uppslutning vilket har bidragit till en väldigt god inkludering. Aktiviteter som 
har förenat människor i en naturlig samvaro. En annan positiv effekt av projektet är 
att många föräldrar till barnen och ungdomarna (utrikesfödda men även svenskfödda) 
har sökt sig till brottarlokalen. Lokalens ”fikarum” har blivit en plats där kvinnor och 
män oavsett etnicitet har skapat ett samspel och där det även skett ett kulturellt och 
språkmässigt utbyte. Detta har bidragit till ett utökat socialt nätverk för även vuxna. 
Eftersom man tydligt sett att barn och ungdomar som har engagerade föräldrar i idrot-
ten stannar kvar längre inom idrotten, så leder detta projekt på sikt till att barnen och 
ungdomarna kommer ha kvar en trygghet i idrottandet oavsett om de väljer att hålla 
på med någon annan sport, samt att familjerna i sig får en bättre inblick i svenska 
samhället, kulturen, språket och hur mycket glädje som sprids i en förening. 



Deltagarna har fått ett bredare socialt nätverk, deras språkkunskaper har utvecklats 
och den fysiska aktiviteten har ökats genom möjligheten att få testa på olika typer 
av allsidig träning. I och med detta har deltagarnas fysiska och psykiska hälsa blivit 
bättre. Att få möjlighet att faktiskt lära känna människor på orten i en lokal där både 
fysiska aktivitet, glädje, språk och erfarenheter utbytes har varit en väldigt positivt och 
fantastisk effekt av projektet. 

Marknadsföringen har skett i direktkontakt till boendet, medborgarkontoret, anslag 
lokalt i Råneå samt Facebook. Att besöka boendet har varit en av framgångsfaktorer-
na till det stora antalet ensamkommande utrikesfödda deltagarna. De har då fått ett 
ansikte på oss och fått en första svensk kontakt utöver boendets personal. 

Linda Karlsson
Råneå Brottarklubb
Projektledare för projekt ”Alla ska kunna delta” 


