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Organisationens namn: Goodsport Founda-
tion 

Aktiviteter, varumärken produkter och tjäns-
ter: Nattfotboll, Skolträffen, 
Goodsport Mentorprogram, ledarutbildningar. 

 
Presentationsfilm Goodsport:
 https://youtu.be/laaumTCCh28

Om Nattfotboll 
Nattfotbollen syftar att fysisk aktivitet och ge-
menskap för unga i åldrarna 13-25 år. Genom 
Nattfotboll förebygger och motverkar vi utanför-
skap, kriminalitet och psykisk ohälsa ”för unga” 
genom att erbjuda gemenskap i en meningsfull 
och trygg mötesplats under aktivt och ansvars-
fullt ledarskap. Nattfotboll bedrivs kvällstid 
ca kl.21.00-24.00 på fredagar och lördagar i 
idrottshallar runt om i Sverige i främst särskilt 
utsatta områden. 

Nattfotbollen finns idag på ett 60-tal områden 
i Sverige varav Goodsports VD Patrik Asplund 
varit initiativtagare. Goodsport har idag ett unikt 
brett nätverk av organisationer som bedriver 
Nattfotbollsaktiviteter exempelvis Tillsammans 
Norrköping, Örebroandan, Järvaområdet i 
Stockholm (Tensta/Kista) och Framsteget i 
Sandviken.  Exempel på resultat är att antal an-
mälda brott minskade med 46 % i Hageby Norr-
köping under de kvällar Nattfotbollen bedrevs 
enligt polisens statistik 2016. Kontinuerliga 
ledarutbildningar sker under året: Jämställdhet 
& Killnormer, Nattfotbolls-ledarutbildning och 
konflikthantering samt mentorutbildning. 

Socialstyrelsen lyfter Goodsports Nattfotboll 
som en metod för att förebygga våld och krimi-
nalitet: 
https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/
barn-och-unga/unga-som-begar-brott/exem-
pel-brottsforebyggande-metoder/nattfotboll/

Infofilm: 
https://youtu.be/9wD68UgnM8I 
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Om Skolträffen 
Skolträffen syftar till att motverka fördomar, 
utanförskap och segregation. Genom Skolträf-
fen skapar vi möten mellan barn och unga i 
åldrarna 10–14 från olika områden med olika 
bakgrund vad gäller kultur och socioekono-
miska förutsättningar. Exempelvis den första 
träffen var från skolor i Rinkeby och Danderyd 
i Stockholm. Vi vill få ungdomar till att bygga 
nätverk och skapa kamratskap över de syn-
liga och osynliga gränserna som finns i vårt 
samhälle. Skolträffen finansieras mestadels av 
ICA Stiftelsen och har fram till 2020 nått över 
4000 elever nationellt. Exempel på resultat:är 
40 % av ungdomarna som deltagit i Skolträffen 
bibehåller kontakt efter mötena. Att över 60 % 
av ungdomarna besöker sin vänskolas område 
för första gången. 

Infofilm: 
https://youtu.be/0E9t4hWYLuI 

 
Om Mentorprogrammet 
Goodsports mentorprogram inkluderar ledare 
och ungdomar från Nattfotbollen och ger möj-
lighet att få en mentor från näringsliv, offentlig 
sektor eller ideell sektor. Befintliga ledare kan 
alltså vara mentorer i Nattfotbollen. Syftet med 
mentorprogrammet har varit att erbjuda ledarna 
en möjlighet till personlig utveckling och ett utö-
kat nätverk för att stärka sin ställning på arbets-
marknaden. Det kan också handla om personlig 
utveckling och att idrotten skall vara en röd träd 
för de yngre ungdomarna. Mentorprogrammet 
har visat sig ge både stöd och kontakter inom 
samhälle och arbetsmarknaden för ungdomar i 
vårt mentorprogram. 

Mentorutbildning sker kontinuerligt under året. 
Ett exempel på resultat är ökad självkänsla, 
integration och kontakter inom yrke och arbets-
marknad.  

Infofilm: 
https://youtu.be/eaHYGZYvRVg 

 



Goodsport Sustainibility Reporting System
ORGANSSATIONSPROFIL UPPLYSNING
102-1 Organisationens namn Sid 2
102-2 Aktiviteter, varumärken, produkter och tjänster Sid 2
102-3 Organisationens huvudkontor Sid 8
102-4 Plats för verksamheten Sid 8
102-5 Ägarstruktur och företagsform Sid 8
102-6 Marknadsnärvaro Sid 8
102-7 Organisationens storlek och omfattning Sid 8
102-8 Information om anställda Sid 8
102-9 Beskrivning av leverantörskedjan Sid 8
102-10 Betydande förändringar under redovisningsperioden gällande organisationen och dess leverantörskedja Sid 6-7
102-11 Försiktighetsprincipen Sid 8
102-12 Externa initiativ Sid 8
102-13 Medlemskap organisationer Sid 8
STRATEGI UPPLYSNING
102-14 Uttalande från senior beslutsfattare Sid 10-11
ETIK OCH INTEGRITET UPPLYSNING
102-16 Organisationens värderingar, principer, standarder,och normer för uppträdande Sid 8
CODE OF CONDUCT UPPLYSNING
GC1 Personal, ledare Sid 8
STYRNING UPPLYSNING
102-18 Styrningsstruktur Sid 8
INTRSSENTENGAGEMANG UPPLYSNING
102-40 Lista över intressentgrupper Sid 14
102-41 Kollektivavtal Sid 14
102-42 Grund för identifiering och urval av intressenter Sid 12-13
102-43 Tillvägagångssätt för intressentdialog Sid 12-13
102-44 Huvudfrågor och områden som lyfts vid intressentdialoger Sid 12-13
REDOVISNINGSPROFIL UPPLYSNING
102-45 Affärsenheter inkluderade Sid 15
102-46 Process för att identifiera väsentliga aspekter Sid 12-13
102-47 Lista på väsentliga aspekter Sid 12-13
102-48 Förklaringar till korrigeringar från tidigare redovisningar Sid 12-13
102-49 Förändringar redovisning Sid 12-13
GRI STANDARD UPPLYSNING
102-50 Redovisningsperiod Sid 10
102-51 Datum för senast publicerad redovisning Sid 10
102-52 Redovisningscykel Sid 10
102-53 Kontaktuppgifter för frågor om redovisning Sid 10
102-54 Tillämpningsnivå enligt GRI Standards Sid 10
102-55 GRI Index Sid 2
102-56 Externt bestyrkande Sid 10
GRI 200 EKONOMISKA STANDARDER UPPLYSNING
103-1-3 Styrning Sid 10
205-3 Bekräftade fall av korruption och vidtagna åtgärder Sid 10
GRI 400 SOCIALA STANDARDER UPPLYSNING
103-1-3 Styrning Sid 10
401-1 Nyanställd personal och personalomsättning Sid 10
403-9 Arbetsrelaterade skador Sid 10
404-1 Genomsnittligt antal utbildningstimmar per år och per anställd Sid 10
405-1 Mångfald inom styrelse, ledning och bland anställda Sid 10
405-2 Löneskillnad procent mellan kvinnor och man Sid 10
406-1 Diskrimineringsfall och vidtagna åtgärder Sid Inga
413-2 Verksamhet med betydande faktisk och potentiellt negativ påverkan på lokalsamhällen Sid Inga
EGNA IDIKATIONER UPPLYSNING
Egen indikator Unika deltagartillfällen Sid 16
Code of Conduct Inkl. Belastningsregistret Sid 10
ENKÄTUNDERSÖKNINGAR UPPLYSNING
E1 Enkät Sid 5
PÅVERKSANALYS
Projektens påverkan roadmap Roadmap Sid 17
GOODSPORT I MEDIA
Goodsport i media Notified system Sid 13
GOODSPORTS PRIORITERADE PROJEKT GLOBALA MÅL & AGENDA2030 EXEMPEL PÅ PROJEKT
1.0 INGEN FATTIGDOM Arbetsmarknadsprojekt med idrott för långtidsarbetslösa ungdomar Sid 16-17
1.B SKAPA POLICYRAMVERK MED FATTIGDOMS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPERSPEKTIV Organisationsanalys samt åtgårder för exempelvis jämställdhetsprojekt Sid 16-17
3.0 GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE Idrottsprojekt som motverkar psykisk ohälsa, allmän hälsa etc Sid 16-17
3.5 FÖREBYGG OCH BEHANDLA DROGMISSBRUK Projekt som motverkar droger, upplysning om droger och missbruk för ungdomar Sid 16-17
3.3 BEKÄMPA SMITTSAMMA SJUKDOMAR Hantering av coronapandemin Sid 16-17
4.0 GOD UTBILDNING Projekt som riktar till utbildning för ungdomar Sid 16-17
4.5 UTROTA DISKRIMINERING I UTBILDNING Ledarutbildning som motverkar skillnaderna mellan könen inom utbildningsområdet Sid 16-17
5.0 JÄMNSTÄLLDHET Idrottsprojekt som främjar jämnställdhet Sid 16-17
5.1 UTROTA DISKRIMINERING AV KVINNOR OCH FLICKOR Lokala projekt som motverkar diskriminering av kvinnor, som exempelvis utbildning i killnormer. Sid 16-17
5.5 SÄKERSTÄLL FULLT DELTAGANDE FÖR KVINNOR, LEDARSKAP, BESLUTSFATTANDE Interna projekt inom idrott som säkerställer lika deltagande inom organisationen. Sid 16-17
10.0 JÄMNSTÄLLDHET Projekt iniom idrott som främjar jämnställdhet Sid 16-17
10.7 FRÄMJA ANSVARSFULL OCH SÄKER MIGRATION Idrottsakiviteter för nyanlända Sid 16-17
16.0 FREDLIGA OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLEN Idrottsprojekt som kan minska spänningar mellan olka områden Sid 16-17
16.1 MINSKA VÅLDET I VÄRLDEN Alla idrottsprojekt som kan mäta minskad kriminalitet och våld som exempelvis Nattfotbollen Sid 16-17
16.4 BEKÄMPA ORGANISERAD BROTTSLIGHET… Projekt som förebyggar och minskar antal anmälda brott Sid 16-17
16.5 BEKÄMPA KORRUPTION OCH MUTOR Projekt som minskar och bekämpar korruption och mutom inom idrottsrörelsen Sid 16-17
EKONOMI & FÖRENING
Årsredovisning Sid 13
Årsmöteprotokoll Sid Kommer april 2022

Registreringsbevis Sid Kommer april 2022

PROJEKT &  EKONOMI
Kostnad per deltagare Sid 13
Administrationskostnad i procent (max 25%) Sid 13

Goodsport Sustainibility Reporting System

GOODSPORT FOUNDATIONGLOBAL REPORTING INDEX (GRI) 



Skapa fler trygga områden        • 
Ökad känsla av trygghet för barn och unga       • 
Bidragit till projektledning och utveckling av Nattfotboll i socialt utsatta områden • 

•=ja •=delvis •=nej 

För 2021 års verksamhet mottog vi tacksamt stöd från er som används som delfinansiering 
för att sprida Nattfotbollen till fler områden samt fortsätta stödja våra befintliga områden med att 
hjälpa unga som befinner sig i en utsatt position i områden som klassas som utsatta områden. 
Målet var att skapa fler trygga mötesplatser och öka känslan av trygghet för barn och unga i dessa 
områden. Bidraget har i praktiken hjälpt till projektledning och stöttning av våra lokala samarbets-
partner samt verksamhetens kostnader.  

Vi har bidragit med två nya områden för ungdomar i målgrupperna ålder 10-25 och har uppfyllt 
våra mål 2021.

På grund av covid19 pandemin har det varit en utmaning att starta upp verksamheter i nya områ-
den. Vi har ändå lyckats genomföra vår målsättning och har även haft förberedande möten angå-
ende Nattfotboll 2022 i Järfälla, Sollentuna och Värnamo vilket känns positivt inför framtiden.

Fortsatt Nattfotboll i Järva
Vi har idag samarbeten med Helsingborg stad, Örberoandan samt flera akrörer som bedriver 
spontanidrottsprojekt. Mycket arbete ligger bakom varje aktör och många timmar ligger bakom 
varje område med Nattfotboll. Ett av dem är Järvaområdet som har sina utmaningar. Att stötta 
eldsjälar i varje lokalt område är en uppgift som Goodsport bidrar med. Många timmar har krävts 
av oss, idrottsförvaltningen, politiker och Kista AIF som tillsammans bedriver Nattfotbollen. Utöver 
möten så läggs många timmar på konflikthantering mellan olika individer och intressenter i dessa 
områden. Vi vill också belysa detta arbetet bakom ansökningar och konflikhanteringar i varje områ-
de och projekt. Järva har fått beviljat ansökan 2021/2022 vilket är glädjande. 
Tillsammans med politiker kommer vi lägga en 3-årig plan för Nattfotboll i Järva.
Se film: https://youtu.be/bwQlKudzCLw

Tre nya områden: Södertälje (nov2021), Härnösand samt ny samarbetspartner i Hudiksvall.

Härnösand
Vi har inlett ett nytt samarbete under våren Härnösand FC United  för att starta upp Nattfotboll. 
Vi har genomfört ledarutbildning samt hanterat projektansökan och projektuppbyggnad inför upp-
startenoktober 2021.Mycket lyckad start och mycket uppskattat av barn och ungdomar.

Södertälje Ronna
Vi har inlett ett nytt samarbete under november med organisationen LEBI som erbjuder sponta-
nidrott för barn och ungdomar i Ronna/sSödertälje. Goodsport genomförde under november ledar-
utbildning för 12 ledare som idag har verksamhet på flera skolor i Södertälje.
Instagram: https://www.instagram.com/lebiskolif/

Hudiksvall
Strand IF i Hudiksvall blev under våren 2021 ny samarbetspartner till Goodsport. Tillsammans har 
vi genomfört ledarutbildningar, no more machoutbildning, samt skapat en ny ansökan för utökad 
verksamhet i Hudiksvall under namnet Hej Aktivitet. 2021/2022. Strand IF erbjuder en aktivitets-
klubb efter skolan och fredagsfotboll (Nattfotboll).  Ett samarbete mellan Goodsport Foundation, 
Strand IF, Hudiksvall kommun och lokalt näringsliv.
Se filmer från Hudiksvall:

SOCIALA STANDAREREGNA INDIKATORER UPPFYLLDA MÅL UTIFRÅN ANSÖKTA MEDEL

EGNA INDIKATORER UPPFYLLDA MÅL UTIFRÅN ANSÖKTA MEDEL
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Egen indikator Nattfotbollen 2021

Nattfotbollens ålder: 
• 20,26%- 12 år eller yngre 
• 47,06 %- 13-16 år 
• 28,10%- 17-20 år 
• 3,27%- 21-25 år 
• 1,31%- 26 år eller äldre 
• 83 % Killar
• 14 % Tjejer
• 3 %  Hen

Nattfotbollens målgrupp uppger: 
• 37,58%- Födda i Sverige 
• 62,42%- Födda i annat land 
• 85 % av föräldrar födda i annat land än Sverige 
• 34 % är inte medlemmar i någon idrottsförening 
• 64 % uppger att de är mer fysisk aktiva tack vare Nattfotbollen 
• 84 % uppger att Nattfotbollen har påverkat dem positivt 
• 74 % uppger att de fått nya vänner i Nattfotollen 
• 67 % uppger att Nattfotbollen har påverkat gemenskapen positivt bland unga lokalt 
• 54 % uppger att de upplever att kriminaliteten minskat lokalt bland unga 
• 92 % uppger att de känner sig trygga under Nattfotbollsaktiviteterna 
• 90 % uppger att de känner sig trygga till och ifrån Nattfotbollsområdena 

Stiftelsen Goodsport tackar er för ert stöd och hoppas på fortsatt samarbete.
Vi är extremt tacksamma för ert stöd. Vi har haft det tufft ekonomiskt under 2021 och utan ert stöd 
hade troligtvis flera aktiviteter lagts ner. Ert bidrag har verkligen bidragit till aktiviteter för många 
ungdomar runt om i landet. 

Vi använder de första månaderna 2022 med att inventera fler områden för Nattfotbollen och vi har 
har pågåenden samtal med socialborgarråd och idrottsförvaltningar om att utöka antal områden 
under höst 2022. 

Patrik Asplund, Goodsport 

*Pga Covid19 har inte alla områden hunnit genomföra enkätundersökningen innan årsskiftet då verksamheterna tog paus på grund av Covid/rekommenda-

EGEN INDIKATOR PROJEKT/VERKSAMHET RESULTAT OCH EFFEKTER
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Avsnitt 1- Aktivitetsklubben:
https://youtu.be/RViChyYFzHM

Avsnitt 2- Fotbollsfredag
https://youtu.be/OsosYJvp30I

Avsnitt 3- En kommun som investerar i ungdomarna.
https://youtu.be/Uj0hYyDZo5M

 
 

 

 

 

 

 

 

 



En kamp om själarna under pandemin.
Först vill jag tacka alla ledare och 
finasiärer som har skapat över 50 000 
deltagartillfällen med 442 aktiviteter 
med spontanidrott främst i utsatta 
områden -trots restriktioner under 
pandemin.

Det har varit ett tufft år under pande-
min. Precis när man trodde vi skulle 
se ljuset så kom nästa våg precis innan 
årsskiftet. Det har varit tufft för många 
eldsjälar som kämpar varje vecka med 
sina projekt och en bättre framtid för 
barn och ungdomar. Tyvärr har pande-
min gett negativa effekter på finansiering 
av många av dessa projekt samt att några 
eldsjälar inte orkar längre och har slutat. 

En ny digital plattform för hållbarhet
Vi har märkt att avsaknaden av struktur-
kapital när en eldsjäl slutar.
Då blir ett stort arbete att starta om från 
början igen med nya eldsjälar och nya 
organisationer. Vi finns för att vara ett 
stödhjul för både eldsjälar och organisa-
tioner. Vi har därför lagt ner ett stort ar-
bete för att skapa en ny digital plattform 
för att kunna bygga strukturkapital samt 
koppla ihop svensk idrott med de Globa-
la målen som världen strävar efter. Det 
är denna koppling som vi kommer at 
kunna knyta ihop med exempelvis Natt-
fotboll med dessa mål och visa vilken 
påverkan dessa projekt har. Ett xempel  
är att minska våld och kriminalitet eller 
främja hälsa.
Ett hållbarhetsarbete som startar 2022 
med våra samarbetsföreningar som finns 
i vårt nätverk.

VERKSAMHETSRAPPORT 2021
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Goodsports Nattfotboll finns nu som 
en förebyggande åtgärd genom Social-
styrelsen. 

Vi har i 15 år vetat Nattfotbollens be-
tydelse för barn och ungdomar i lokala 
bostadsområden. Idag har vi flera vuxna 
individer som idag lever vanliga famil-
jeliv, arbetar eller driver egna företag. 
Dessa individer pekar idag på vad Natt-
fotbollen har betytt för dem under sina 
unga uppväxtår. Vi hoppas att nu att 
fler använder sig av dessa förebyggande 
metoder för att vara med och bekämpa 
kriminalitet och samtidigt öka hälsa och 
integration. Vi har haft socialborgarådet 
Jan Jönsson på besök i Järva och nu har 
även idrottsminister Anders Ygeman 
bokat ett besök 2022. Nu finns vi med 
på Socialstyrelsen hemsida som förebyg-
gande metod mot kriminalitet:

https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-ar-
betet/barn-och-unga/unga-som-begar-
brott/exempel-brottsforebyggande-me-
toder/nattfotboll/

Nattfotbollen som legat nere i många 
områden har glädjande nu startat upp 
igen som i Karlstad och Sandviken samt 
nya områden som i Södertälje och Här-
nösand. Där vi bidragit till startup med 
projektplan, ledarutbildning, materiel 
samt löpande projektstöd. Vi finns även 
med i planering av ett tiotal nya områ-
den där vi planerar att starta upp nya 
områden. 

Vi har under året haft flera ledarutbild-
ningar för nattfotbollsledare där en av 
dem “No more macho” hanterat frågor 



angående normer för killar och där ut-
bildade ledare kommer att arbeta vidare 
med målgrupperna i Nattfotbollen. Av 
de utbildade ledarna kommer de aktiva 
föreningarna ta vidare arbetet för jäm-
ställdhet och killnormer i samtalsgrup-
per, med de aktiva i Nattfotbollen för att 
verka för jämställdhet och killnormer.   

Mentorprogrammet
Vi har under 2021 också fortsatt vårt 
mentorprogram i samarbete med Budo 
& Kampsportförbundet. Där vi utbildar 
ledare inom kampsporten. En utbild-
ning som ger verktyg att inom sporten 
bli mentorer åt unga som behöver hitta 
en röd tråd i uppväxten. Eller stärka sitt 
självförtroende, öka hälsan men framför 
allt få en positiv förebild bland ledarna. 
Kampsporten har genom åren varit en 
“gamechanger” för många i livet. Inte 
minst jag själv som hittade tillbaka från 
kriminalitet främst genom kampsporten 
under början på 2000-talet. Vi har som 
ambition att starta ett större nationellt 
mentorprogram bland ca 150 Nattfot-
bollsledare och 750 kampsportsfören-
ingar. I Goodsports-mentorprogram 
möts ledare från Nattfotbollen och 
kampsporten.  

Skolträffen
Efter att ha fryst projektet under pande-
min kommer vi att starta upp Skolträffen 
igen. Vi kommer att anpassa verksam-
heten med utomhusträffar samt restrik-
tioner. Ny ansvarig för skolträffen är 
Charlotte Ovefelt som börjar sin tjänst 
som projektmanager 2022.
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Ett stort tack till alla finansiärer, or-
ganisationer, ledare, eldsjälar och 
kollegor som bidragit till stiftelsen 
Goodsport. 

Under 2021 har vi bidragit till över 
50 000 deltagartillfällen och Goodsport 
har omnämnts i 710 poster och haft en 
media räckvidd på 1,1 miljoner. 

Så vi når ut med vårt budskap till 
många!

Tillsammans gör vi skillnad för våra 
ungdomar! 

Patrik Asplund VD 
Goodsport Foundation. 

*Notified



OM GOODSPORTS

*Om Goodsport

Goodsport är en allmännyttig, partipolitiskt obunden och icke-vinstdrivande stiftelse som verkar 
för integration genom sociala projekt. Vi är nyskapande och lösnings orienterade och använder 
idrottens meritokratiska ofärgade synsätt som verktyg.  Vi agerar förebilder genom att använda 
våra personliga erfarenheter och visa på hur sårbarhet och ödmjukhet kan bli en styrka. Vi gör 
skillnad för unga. Våra aktiviteter drivs tillsammans med ett brett nätverk av representanter från 
näringsliv, offentlig och ideell sektor.

Vi genomför egna projekt och hjälper till att starta upp nya sociala projekt där idrottens merito-
kratiska värderingar används för att skapa lika förutsättningar för alla i kombination med enkla 
raka krav. Målsättningen är att genom egna projekt och stöd till andra skapa hållbara verksam-
heter för ungdomar, av ungdomar.  Genom skapandet av socialfunding.se stöttar vi tillkomsten 
av fler framgångsrika sociala projekt. Här sker kvalitetssäkring av projekt och verksamheter, 
utbildningar och finansiering genom kontaktskapande och den kommande digitala plattformen. 
Goodsport Foundation startar, i egen regi och genom plattformen socialfunding.se, nya projekt 
varje år som verkar för integration, ökad sysselsättning, ökad hälsa och minskad kriminalitet. 
Goodsport har funnits sedan 2012, har byggt förtroenden från kommuner och stadsdelar natio-
nellt och har belönats av Prins Daniel under idrottsgalan 2019.

Vi har sedan 2013 genomfört över 140 nationella idrottsprojekt för integration, hälsa och motver-
ka kriminalitet.

Organisationens huvudkontor: Stockholms Stadion, Lidingövägen 1, 114 33 Stockholm
Nationell Ägarstruktur och företagsform: Icke vinstdrivande stiftelse.

Sociala medier: www.goodsport.se
https://www.facebook.com/Goodsport-Foundation-1445941678989885
Kontakt: patrik@goodsport.se

Organisationens storlek och omfattning och information om anställda:
Styrelse (ej arvoderade) samt ekonomisk och övergripande styrning.
Thomas Brenemark Ordförande, Isabelle Sundström Ledamot, 
Malin Lindfors Speace Ledamot, Staffan Olsson Ledamot, 
Nami Zarringhalam Ledamot, Lali Fjellström Ledamot.
Kansli: Patrik Asplund 100 % även ekonomisk styrning
(Nyanställd 2022 Charlotte Ovefelt 75 %), Alexander Östlund 50 %
Samtlig personal skriven code of conduct, inga arbetsrelaterade skador 2021.
30 timmar utbildning årligen i snitt per anställd. 
Löneskillnad man/kvinna 11,4%
Leverantörer av produkter: adidas, Stadium AB, 
ekonomisystem PE Accounting, ChallengeNow AB digital plattform.
Medlem i Generation PEP.

FörsiktighetsprincipenEget kapital skall inte övervärderas. 
Bättre en försiktig bedömning än en optimistisk
Värdering av olika poster skall göras med rimlig försiktighet. 
Detta innebär att tillgångar värderas lågt och skulder högt, att intäkter 
redovisas när de skett och att det sämsta fallet ska redovisas om flera alternativ föreligger.

Ej övervärdera tillgångar, ej undervärdera skulder, inte ta upp vinster förrän de realiserats (realisa-
tionsprincipen), ta upp förluster redan när de befaras.
Redovisningsperiod 1 jan -31 dec årligen, senast rapport Mars 2020. Redovisningscykel 12 måna-
der löpande. Ansvarig Patrik Asplund (patrik@goodsport.se)
GRI standards tillämps för redovisning och externt besstyrkare revisor.
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2021 har varit en förlängning på den 
prövning som 2020 utsatte oss alla för.
Samtidigt som covid-19 pandemin 
visat på det fundamentala behovet 
av medmänsklighet och att vi alla är 
beroende av varandra så har den satt 
käppar i många av hjulen som skapar 
de möten där medmänsklighet växer.
Det är här många av oss hoppas att 
2022 blir något helt annat än 2021. 
Det är fortfarande så att alla behöver 
känna att de får en rättvis möjlighet att 
ta plats. 
Bli sedda och kunna visa att man ser 
andra. 

Idrottstänk som väg
Vi låter hälsoaspekterna i idrott vara 
ett verktyg istället för ett mål och 
använder idrottens fokus på god vilja, 
karaktär och prestation oavsett hår-
färg, hudfärg, härkomst och sexuell 
läggning som grund i olika projekt.
Vårt mål är alltid att stärka människor 
och hjälpa varje individ att bidra till 
ett bättre samhälle. Vi använder idrot-
tens enkla grundvärderingar för att ge 
möjlighet till vem som helst att växa. 
Det ger konkreta integrationsbyggan-
de tillfällen i det lilla som sedan är den 
del i att bygga det stora.
Det är viktigt att erbjuda ytor där sam-
ma regler gäller för alla oavsett bak-
grund eller position just nu. Det finns 
en magi i idrottens enkelhet där det 
enda man bedöms på är det man gör 
och hur man påverkar andra. 
En del är duktiga på att få andra att 
växa, en del växer snabbt i sällskap 
med andra. Poängen är att alla bidrar 

VERKSAMHETSRAPPORT 2021
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till det som blir och integration blir 
praktisk verklighet och inte bara ett 
fint ord.  

Att lära ut det positiva med krav och 
det obekväma
Inget växer eller förändras när det inte 
behövs. Vi människor har i alla tider 
tagit oss igenom de svåraste av utma-
ningar. Vi inte bara klarar utmaningar 
utan vi behöver dem. Idrotten är en 
nyckel i att lära ut det. Det är det som 
först är obekvämt och jobbigt som får 
varje individ att växa, inte minst så 
utvecklar det hjärnan. Vi har den hjär-
na vi har för att kunna röra oss. 70% 
av alla signaler till och från hjärnan 
handlar om kroppens rörelse. Det här 
innebär att rörelser med kroppen är 
hjärnträning. Idrotten bidrar även här 
med det enkla och raka. För att få vara 
med så måste man dyka upp på trä-
ningen och ha utrustningen med sig. 
Vi är noga med att ställa krav i alla ak-
tiviteter vi gör, inte på prestation men 
på attityd och karaktär. Vi använder 
helt enkelt idrottens enkelhet och lika 
regler för alla för att goda karaktärer 
ska få tillfälle att blomma och för att vi 
vet att det inte bara är ett tidsfördriv 
en viss kväll utan för att det stimulerar 
hjärnhälsa i varje individ. 

Vi drivs av att skapa fler sociala ini-
tiativ i stiftelsen och samtidigt hjälpa 
andra att skapa fler projekt med posi-
tiv redovisningsbar effekt 
Vi har drivit positiva sociala projekt i 
över tio år och vet vad som krävs för att 
de ska lyckas. Vi har genom åren sett 
hur många, ofta unga eldsjälar med 



bra ledarpotential, men med svagt stöd 
för egen kompetensutveckling, bränts 
ut av den svåra sitsen att både skapa 
trygghet och trovärdighet i det loka-
lområde där de ska verka. Det är en 
svår uppgift att kombinera lokal ’cred’ 
och framgång i de beslutsforum där fi-
nansiering sker. Här agerar Goodsport 
som ett stöd för kommuner, företag, 
organisationer och individer.

Parallellt med det stödarbetet bedriver 
stiftelsen Goodsport projekt helt i egen 
regi där Nattfotboll och Skolträffen är 
de mest kända. Under 2022 planeras 
ett nytt projektkoncept med inriktning 
11-14 år som vi återkommer till och 
jag låter det nämnas här som en ’tea-
ser’.

Goodsports social funding quality 
index
Vi har under några år bedrivit ett 
utvecklingsarbete för att kunna stötta 
andra aktörer att skapa fler framgångs-
rika sociala projekt. De som hjälpt 
Goodsport i det arbetet är bland annat 
Accenture. Under 2022 hoppas vi kun-
na ta de steg som pandemin skapat en 
fördröjning i. 
Syftet med SocialFunding.se är och 
dess Social Funding Quality Index är 
att öka mängden framgångsrika so-
ciala projekt och öka stödet till alla 
eldsjälar där ute. I dagsläget ser vi en 
för stor grad av ’spill’ av upparbetade 
kunskaper och kompetenser samt ett 
förbrukande av eldsjälar i många av de 
goda projekt som genomförs. Med ett 
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mer konkret stöd till eldsjälar och ett 
projektupplägg som kan ge en vidime-
rad redovisningsbarhet hjälper vi till 
att bana väg för fler projekt. Det be-
hövs nu mer än någonsin.  

Det finns mycket att hoppas på från 
året 2022 och alla goda viljor därute.

Thomas Brenemark, Ordförande 
Goodsport Foundation 



Goodsport tar ett delvis nytt steg när 
jämställdhetsfrågan får större fokus;

Charlotte Ovefelt som i många år har 
arbetat med jämställdhet & norm-
frågor anslöt i slutet av 2021 till 
Goodsport. Varför är jämställdhetsfrå-
gan fortfarande så aktuell?
- Vi har länge klappat oss för bröstet 
och ansett att vi i Sverige är duktiga på 
jämställdhet. Vi är duktiga men vi är 
långt i från färdiga. Det finns såklart 
mängder av exempel på vad som blivit 
bättre men också vad som fortfarande 
är i fokus. Idrotten är ett exempel där 
det finns mer att göra. Vem sitter på 
makten och vilka är representerade i 
maktens korridorer? Det är fortfaran-
de vita män i medelåldern som domi-
nerar och kanske måste några kliva åt 
sidan så att alla kan få plats.

På vilket sätt kan Goodsport bidra i 
jämställdhet- och jämlikhetsfrågorna?
- Goodsport har haft och har ett arbe-
te som mycket väl kan ta ett tydligare 
grepp om frågorna. Med tanke på 
att flera av projekten har ett fokus på 
pojkar och män i nattfotbollen så kan 
frågor om både jämställdhet och jäm-
likhet få en viktig innebörd. Jag hävdar 
att de som vinner mest på att arbeta 
med frågorna är pojkar och män. 
Inom idrotten, liksom på flera andra 
arenor, är det heller inte så att det är 
kring frågor i socioekonomi etc som vi 
alltid ska leta utmaningar och föränd-
ringar för att idrotten ska bli tryggare 
och bättre. Återigen behöver vi se över 
vilka som sitter på makten och hur de 
beter sig och agerar. Kanske är det där, 
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i maktens korridorer, jämställdhetsfrå-
gan behöver belysas som mest.

Hur ser det ut idag då kring just jäm-
ställdhet? Är vi jämställda?
- nej vi är inte jämställda varken kring 
lönefrågor, avkastning från högre 
utbildning eller kring makt. Det har 
blivit klar bättre och många fler väljer 
att agera kring jämställdhetsfrågor-
na. Goodsport är en viktig aktör som 
gör mycket bra och kan Goodsport bli 
tydligare kring det perspektivet är det 
fantastiskt. Goodsport möter många 
unga personer och helt ärligt är kun-
skap och intresse för frågorna till och 
med större hos barn och ungdomar så 
där kan vi göra skillnad.
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Under 2021 har vi omnämnts i 710 poster och 
haft en räckvidd på 1,1 miljoner.
Vi har används av verktyget Notified.
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Åhlén-stiftelsen

Intressentdialog skett genom personlig 
kontakt och löpande samtal. Utval av 
samarbetpartnerts ugår från att stötta 
verksamheter som påverkar samhället i 
positiva aspekter för barn och ungdomar 
i Sverige. Samt intressenter som kommu-
ner, stadsdelsförvalningar, och organisa-
tioner som verkar för de Globala målen.

Intressenter utöver ovan: Svenska Budo 
och Kampsportförbundet, SISU, Stock-
holms idrottsförvaltning, Fritidsförvalt-
ningen Helsingborg, Strand IF, Konyaspor 
IF, Örebroandan Örebro läns Fotbollsför-
bund, Öster i samhället, Haga IF Norrkö-
ping, Karlstad bollklubb, Svenska Hand-
bollslandslaget, Gottne IF, Härnösund IF, 
Sandvikens IF/Framsteget, DIF Kamp-
sport, Stockholms stad.

INTRESSENTER 2021
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GEOGRAFISK ÖVERSIKT OCH ANTAL DELTAGARTILLFÄLLEN 

ÖVERSIKT DELTAGANDE SPONTANIDROTT

16

Föräldra
närvaro
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Goodsport Foundation Hållbarhetsstrategi och Mål 2021

Globala målen Målbeskrivning     Globala Målens delmål  Goodsport mål   Action      KPI

Mål 1   Fattigdom omfattar �er dimensioner än den ekonomiska. 
Fattigdom innebär även brist på frihet, in�ytande, hälsa, 
utbildning och säkerhet. Det brukar kallas för multidimensionell 
fattigdom. Idag lever 1,3 miljarder människor i multidimensionell 
fattigdom och av dessa är hälften under 18 år.

1.B SKAPA POLICYRAMVERK MED FATTIGDOMS- 
OCH JÄMSTÄLLDHETSPERSPEKTIV
Upprätta sunda policy ramverk på nationell, 
regional och internationell nivå på grundval av 
utvecklingsstrategier som stödjer de fattiga och 
tar hänsyn till jämställdhetsaspekter, för att 
stödja ökade investeringar i åtgärder för att 
avska�a fattigdom.

Att bidra till att påverka de samarbets 
organisationer att ha jämställda 
ledararvoden och löner oavsett kön.
Samt jämställd nyrekryrtering av ledare med 
fokus på 50/50 män/kvinnor. 

Att under 2022 påverka våra samarbetspart-
ners inom Nattfotbollen att de skall uppföra 
en intern policy för nyrekytering av ledare 
vilken skall ha ett balanserad fokus på 50/50 
män/kvinnor samt att ledararvoden skall vara 
lika oavsett kön.

Vi kommer att erbjuda samarbetsorganisatio-
ner att redovisa sin verksamhet genom 
Goodsports årsredovisningsrapport. Där vi 
kan redovisa  antal skrivna policys från 2022.

Ett glädjande resultat att när vi började mäta 
antal tjejer på aktiviteterna från 2018 var 
utfallet 13 %. Idag är 2021 resultat är på 30 %. 

Mål 3   God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors 
möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets 
utveckling. Människors hälsa påverkas av ekonomiska, ekologiska 
och sociala faktorer och mål 3 inkluderar alla dimensioner och 
människor i alla åldrar.
Under de senaste decennierna har stora framsteg gjorts för att 
förbättra människors hälsa globalt, till exempel så har 
barndödligheten minskat med 50% sedan 1990. Investeringar i 
hälsa genom förebyggande insatser och modern och e�ektiv vård 
för alla gynnar samhällets utveckling i stort och skapar 
förutsättningar för människors grundläggande rättigheter till 
välbe�nnande.

3.3 BEKÄMPA SMITTSAMMA SJUKDOMAR
Senast 2030 utrota epidemierna av aids, 
tuberkulos, malaria och försummade tropiska 
sjukdomar samt bekämpa hepatit, 
vattenburna sjukdomar och andra 
smittsamma sjukdomar.

Målet är att starta en ny verksamhet/projekt 
som kombibnerar idrott och samtidigt 
målgruppen barn & ungdomar tar 
ställningstagande mot droger. 

Vi har under året tagit fram strategier tillsamarbets-
partners som genomför idrottsktiviteterna inom 
Nattfotbollen för att de ska kunna följa rekommen-
dationer. Vi har konternuerligt följt upp aktiviteterna 
med antal medverkande och vid de tillfällen 
rekommendationerna var att stänga inomhusaktivi-
teterna.

Antal  samarbetsorganisationer som följer 
Hälsovårdsmyndighetens rekommendationer 
under pandemin Covid19. 
Exempel: 7 stycken av 7 samarbetspartners 
har följt rekommendationerna under 2021.

3.5 FÖREBYGG OCH BEHANDLA DROGMISSBRUK
Stärka insatserna för att förebygga och behandla 
drogmissbruk, inklusive narkotikamissbruk och 
skadligt alkoholbruk.

Goodsport har under 2021 skapat en projektidé 
tillsammans med ungdomar från målgruppen 
12-25. Målet är att starta en verksamhet/projekt 
som kombibnerar idrott och samtidigt upplyser 
om konsekvens om droganvändande och 
ställningstagande mot droger. 

Mål 4   
Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. Trots det 
beräknas fortfarande 774 miljoner människor i världen inte kunna 
skriva och läsa, varav två tredjedelar är kvinnor. Forskning visar att 
inkluderande utbildning av god kvalitet för alla är en av de 
viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämställdhet i varje 
samhälle. Utbildningssystem världen över måste möta människors 
behov under hela livet – från förskola, grundskola, gymnasium och 
högre utbildning, samt alla människors lika möjlighet till livslångt 
lärande som gynnar deltagande i arbets- och samhällsliv. 
Utbildning är nyckeln till välstånd och öppnar en värld av 
möjligheter som gör det möjligt för var och en av oss att bidra till 
ett hållbart samhälle.

5.0 UTROTA DISKRIMINERING I UTBILDNING
Senast 2030 avska�a skillnaderna mellan 
könen inom utbildningsområdet och 
säkerställa lika tillgång till utbildning och 
yrkesutbildning på alla nivåer för utsatta 
personer, inklusive personer med 
funktionsnedsättning, ursprungsfolk och barn 
som lever under utsatta förhållanden.

Vi har som ambition att påverka samarbetsor-
ganisationer att erbjuda samma villkor för 
tjejer som killar i de aktiviteter som är 
kopplade med Goodsports projekt och 
verksamheter. Nattfotbollsverksamheten är 
idag 70/30% fördelning mellan tjejer och killar 
i aktiviteterna. Vårt mål är att värna  om de 
kvinnliga ledarna i samband med våra 
ledarutbildningar så de får samma chans till 
utbildning.

Öka antal kvinnliga ledare utbildade per år. 
Utbildade ledare 32 st varav tjejer 11 st.

Proriterad tjejverksamheten i Nattfotbollen med 
fokuserad rekrytering av tjejledare och egna tider 
för Nattfotbollen om så önskas av målgruppen.

Mål 5   Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för en 
hållbar och fredlig utveckling. Jämställdhet handlar om en rättvis 
fördelning av makt, in�ytande och resurser. Alla former av våld, 
diskriminering och skadliga sedvänjor mot kvinnor och �ickor 
drabbar såväl individen som hela samhället. Det har bevisats om 
och om igen att politisk, ekonomisk och social jämlikhet mellan 
kvinnor och män bidrar till alla dimensioner av hållbar utveckling.

Att leva ett liv fritt från våld och diskriminering är en grundläggan-
de mänsklig rättighet och helt avgörande för att människor och 
samhällen ska utveckla sin fulla potential.

5.1 UTROTA DISKRIMINERING AV KVINNOR 
OCH FLICKOR
Avska�a alla former av diskriminering av alla 
kvinnor och �ickor överallt.

Att i största möjlighet kontrollera att i 
samarbetsorganisationers aktiviteter inte 
förekommer diskriminering av tjejer/kvinnor. 

Målet är att påverka samarbetsorganisationer 
att starta rekrytering av kvinnliga 
beslutsfattare inom styrelser och styrgrupper.

Antal fall och åtgärder.
Exempel: Inga fall rapporterade under 2021.

5.5 SÄKERSTÄLL FULLT DELTAGANDE FÖR 
KVINNOR I LEDARSKAP OCH BESLUTSFATTANDE
Tillförsäkra kvinnor fullt och faktiskt deltagande 
och lika möjligheter till ledarskap på alla 
beslutsnivåer i det politiska, ekonomiska och 
o�entliga livet..

Mål att det inte förekommer någon form av 
diskriminering av kvinnor/tjejer i samband 
med verksamheter kopplade med 
Goodspport.

Mål att våra samarbetsorganisationer erbjuder 
ett jämställt deltagande vid behov . Att 
beslutsfattare inom exempel styrelser eller 
styrgrupper erbjuder kvinnor roller med mål 
som framtida jämnbalanserat beslutsfattande.

Antal samarbetsföreningar som rekryterar 
kvinnor till styrelser, ledarskap och 
beslutfannande roller.
Antal nya rekryteringar 2021: Totalt 2 st nya.

Mål 10   
Grunden för ett hållbart samhälle är en rättvis fördelning av 
resurser och såväl ekonomiskt, socialt och politiskt in�ytande i 
samhället. Globala målens ledord är Leave No One Behind och mål 
10 belyser vikten av att verka för ett samhälle där ingen lämnas 
utanför i utvecklingen.
Ett jämlikt samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter 
och möjligheter oberoende av t.ex. kön, etnicitet, religion, 
funktionsvariation, ålder och annan ställning. Även om många 
länder har haft en positiv ekonomisk utveckling med minskad 
fattigdom under de senaste decennierna, så har klyftorna ökat 
både inom och mellan länder. Jämlikhet minskar risken för 
kon�ikter och främjar alla människors möjlighet att delta i och 
påverka samhällsutvecklingen.

10.7 FRÄMJA ANSVARSFULL OCH SÄKER 
MIGRATION
Underlätta en ordnad, säker, reglerad och 
ansvarsfull migration och rörlighet av 
personer, inklusive genom planerad och väl 
fungerande migrationspolitik.

Skolträ�en är en verksamhet huvud�nansieras 
av samarbetspartnern ICA Stiftelsen och 
Goodsports övriga samarbetspartners. 
Verksamheten motverkar fördomar mellan 
bostadsområden och unga. Goodsport 
arrangerar trä�ar från de olika bostadsområ-
den . Tills idag har Skolträ�en involverat över 
4500 skolungdomar i åldrarna 10-14 år runt 
om i Sverige. Ungdomarna besöker varandras 
områden och får nya vänner mellan 
bostadsområdena.

Mål att motverka bostadssegregation och 
minska fördomar mellan olika bostadsområ-
den och  individer i olika områden. Det är idag 
sociala klyftor mellan olika bostadsområden 
och människor bosatta i desssa områden. Vi 
vill med Skolträ�en motverka klyftor och 
fördomar.    

Skolträ�en på grund av Pandemin varit 
inställd under 2021.

Fredliga samhällen och frihet från våld utgör både ett mål och ett 
medel för hållbar utveckling. Inkluderande, ansvarsfulla och 
rättvisa institutioner är grunden för en god samhällsstyrning fri 
från kon�ikter, korruption och våld. Alla människor är lika inför 
lagen och ska ha lika tillgång till rättvisa och möjligheter att utöva 
in�ytande och ansvarsutkrävande över beslutsfattande.

Inga varaktiga framsteg kan nås i en kontext präglad av kon�ikt 
och våld. Våld innebär inte bara mänskligt lidande, det raserar 
också grunden för samhällets ekonomiska, miljömässiga och 
sociala utveckling. De länder som är drabbade av krig och 
utdragna kon�ikter är de länder som har svårast att lyfta sin 
befolkning ur fattigdom. Att stärka rättsstatsprincipen och främja 
mänskliga rättigheter är nyckeln till fredliga, inkluderande och 
hållbara samhällen.

16.1 MINSKA VÅLDET I VÄRLDEN
Avsevärt minska alla former av våld och 
dödligt våld överallt.

Goodsport har som mål att sprida konceptet 
Nattfotboll till minst två nya områden per år 
med socialt utsatta områden eller till områden 
som har behov av förebyggande åtgärder. Ett 
av delmålen med Nattotbollsaktiviteterna är 
att minska våld och kriminalitet,ogenom att 
skapa �er alternativa trygga mötesplatser för 
unga.

Antal nya områden per år: 4
50708 deltagartillfällen
442 antal aktiviteter
70 % killar, 30 % tjejer
Polismyndigheternas statistik om antal anmälda brott 
under aktivitetsdag/kvällarna.
*Exempel 2015-2016 polismyndigheterna i 
Östergötland rapporterade i 46-49 % minskad a antal 
anmälda brott i samband med Nattfotbollen.

Mål 16   

16.4 BEKÄMPA ORGANISERAD BROTTSLIGHET 
OCH OLAGLIGA FINANS- OCH VAPENFLÖDEN
Till 2030 avsevärt minska de olagliga �nansiella 
�ödena och vapen�ödena, öka möjligheterna att 
återvinna och återfå stulna tillgångar samt 
bekämpa alla former av organiserad 
brottslighet...

16.5 BEKÄMPA KORRUPTION OCH MUTOR
Väsentligt minska alla former av korruption och 
mutor.

Mål att bekämpa rekrytering av unga till 
kriminella nätverk genom att skapa trygga 
mötesplatser kvällar och nattetid i socialt 
utsatta områden.

Mål att Goodsport erbjuder kontrollverktyg 
för ekonomisk redovisning av projektmedel 
för samarbetsorganisationer. 

Starta nya Nattfotbollsområden, säkerhetställa  
verksamheterna tillsammans med 
samarbetsorganisationerna. Bistå med 
ledarutbildning, datainsamling och 
sammanställning av statistik. Matching med 
�nansiärer.

Goodsport har 2020 startat ett mentorpro-
gram riktat till unga som  kan behöva social 
stöttning och goda förebilder i samband med 
Natfotbollsaktiviteterna och inom kampsport.

Genom att utbilda samarbetsorganisationerna 
i ekonomisk redovisning av projektmedel kan 
övervaka de ekonomiska �ödena och 
säkerhetställa att projektmedel används till 
ändamålet.

Redovisning antal mentorprogram
23 st mentorprogram i två idrottsföreningar.

Antal händelser och åtgärder.
Inga händelser rapporterade 2021
Redovisar antal införda kontrollverktyg & 
policys bland samarbetsförningarna.

Kontrollera att alla samarbetsorganisationer 
följer Hälsovårdsmyndighetens rekommenda-
tuoner under pandemin Covid19

Projektplan och ansökning inför 2022 för vårt 
nya projekt PlaySmart som innehåller 
förebyggande utbildning mot droger.
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