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Sammanfattning  
 

Det svenska samhället och dess system ställdes inför integrationsutmaningar i samband med 

flyktingkrisen 2015. Integrationsarbete är prioriterat av regeringen och en aktör som tagit ansvar 

är idrottsrörelsen. Idrottsrörelsen bygger på ideellt arbete och ses som universellt där utövarna talar 

ett gemensamt språk utan att dela samma språk och därav ansetts som lämplig för integration.  

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur idrottsföreningar i Luleå kommun arbetar med 

integration med fokus på att belysa upplevelser och vilka möjligheter respektive utmaningar som 

finns kring integrationsarbetet. Detta undersökts genom sex intervjuer med idrottsföreningar. 

Centrala begreppsdefinitioner bland annat kultur, etnicitet, integration och social integration 

definieras och uppsatsens teoretiska ramverk består av socialisationsteori, socialt kapital och teori 

om skyddsmurar. Teorierna avser att ge förklaringar åt processer som kan påverka nyanländas 

integrationsprocess i idrottsföreningar.  

 

Uppsatsens resultat indikerar att integration för idrottsföreningarna handlar om att skapa utrymme 

inom verksamheten för att alla ska kunna delta. Arbetssätt som detta innebär handlar om att skaffa 

förståelse för kulturella skillnader, engagemang och skapa inkluderande verksamheter. Utmaningar 

som identifierats är att kulturkrockar och vissa idrotter har exkluderande strukturer som hindrar 

nyanländas inträde i idrottsrörelsen. Att få nyanlända flickor in i föreningslivet samt nyanländas 

synsätt på kvinnor inom idrotten är också en utmaning. Uppsatsen lyfter även förbättringsområden 

som idrottsföreningar kan fokusera på samt förslag till vidare forskning.  

 

Nyckelord: Integration, idrott, idrottsförening, kultur, nyanlända  

 



 

  

Abstract 
 

Swedish society and its systems faced integration challenges in 2015 when many people 

immigrated to Sweden. Integration is prioritized by the government and sports associations is one 

of the parts who has taken responsibility for integration. Sport is seen as universal and global which 

is one of the reasons why it´s considered to be appropriate for integration. The purpose of this paper 

is to investigate how sports associations in Luleå work with integration focusing on experiences, 

opportunities and challenges that exist. This has been investigated through six interviews with 

sports associations. Key words as culture, ethnicity and integrations are defined in the essay. The 

theoretical framework consists of socialization theory, social capital and the theory of protection 

walls and are intended to explain the processes that can affect newly immigrated people’s 

integration process. 

The result of the essay is that the keys about integration is to create space so that everyone can 

participate. Working methods that this involve is understanding cultural differences, commitment 

and creating inclusive activities. The challenges which is identified are that cultural and certain 

sports have exclusive structures which makes it difficult for newly immigrated to enter the sport 

associations. Challenges for the sports associations is to get newly immigrated girls to be a part of 

the sport and the approach to women. The essay also discusses areas that can improves and 

suggestions for further research. 

 

 

Keywords: Integration, sport, sports association, culture, newly immigrates
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1. Inledning  
Historiskt har invandring och migration alltid existerat. Invandringens orsaker och karaktär har 

förändrats och varierat under olika tidsperioder. Under efterkrigstiden kom många människor till 

Sverige av arbetsmarknadsmässiga skäl och oftast frivilligt, dessutom var många från kulturer som 

kan liknas med svensk kultur (Migrationsverket, 2018). Idag är den mest framträdande orsaken till 

invandring flykt från krig och katastrofer och de människor som flyr kommer främst från 

Afghanistan, Somalia, Syrien och Irak. I och med flyktingkrisen 2015 ställdes det svenska 

samhället och samhällssystem inför nya utmaningar, bland annat inom arbetslivet, bostäder, 

fungerande sjukvård och integration. Därav behövs fungerande integration för att ge och skapa 

förutsättningar för de människor som kommer till Sverige så att de integreras in i det svenska 

samhället (Länsstyrelsen, u.å). Svenska statens ambition är att alla medborgare ska ges jämlika 

förutsättningar av kulturella, ekonomiska och sociala aspekter. Sociala och ekonomiska resurser är 

generellt ojämlikt fördelade vilket har inneburit att myndigheter och politiker arbetar för att 

utjämna dessa skillnader mellan grupper (SOU: 2016). Integrationsarbete är prioriterat av 

regeringen, en av aktörerna som regeringen har satsat på och som har tagit ansvar i 

integrationsfrågan är idrottsrörelsen. Regeringen ger ett årligt ekonomiskt stöd på 64 miljoner 

kronor varav 34 miljoner av dessa är specifikt avsatt för idrottsrörelsens arbete med nyanlända och 

integration (Regeringen, 2016). 

Vid möten med nya människor underlättar det om gemensamma intressen och värderingar mellan 

individerna råder. Idrott fungerar generellt likadant i alla länder och ofta finns gemensamma 

intressen och värderingar bland de individer som utövar sporten oavsett kultur, etnisk härkomst, 

mellan grupper och individer. Svensk idrott innefattar alla idrottsföreningar, förbund och 

medlemmar som utgör organiserad idrott i Sverige, omkring tre miljoner personer i 20 000 

föreningar inom 71 idrotter. Idrott ses ofta som något mer än ett fritidsintresse, idrott anses skapa 

gemenskap och vara en mötesplats för alla oavsett kön, kultur, etnicitet eller språk. Övergripande 

mål från regeringen och riksdagen om allas lika rättigheter, skyldigheter samt möjligheter oavsett 

bakgrund råder även inom idrotten. Inkluderande idrott innebär att tillvarata olikheter, 

kompetenser, talanger och erfarenheter på olika nivåer (Riksidrottsförbundet, 2016). Idrottens 

värdegrund bygger på fyra grundpelare: glädje och gemenskap, demokrati och delaktighet, allas 

rätt att vara med och rent spel (Svenskidrott, 2017). Idrott är universellt och där utövarna talar ett 

gemensamt språk utan att dela samma språk. Förändringar som sker i samhället påverkar även 

idrotten och dess arbete. Ett arbete som ständigt pågår är att förändra strukturer, vilket innebär att 

idrottsföreningar arbetar med riksidrottsförbundets mål om att idrott är till för alla oavsett kön, 

kultur, etnicitet och ålder. Genom att bli mer flexibel och erbjuda något för alla ska svensk idrott 

nå fler och nya grupper, få fler att vara aktiv och utöva sin idrott inom idrottsföreningslivet längre. 

Detta förväntas bidra till ett starkare och mer hälsosamt samhälle och bidrar till att bygga en 

starkare elitidrott. Genom idrottsrörelsens globala styrka, mål och vision har riksidrottsförbundet 

förenat samhälleliga och allmänna intressen inom idrotten.  En vanlig och allmängiltig föreställning 

om idrott är att idrott bygger broar i samhället och utgör en arena för integration. Med avstamp i 

den inledande beskrivningen av idrottsverksamhet i Sverige är avsikten med denna uppsats att 
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undersöka hur idrottsföreningar i praktiken arbetar med integration för att lyfta upplevelser, 

möjligheter och utmaningar med integrationsarbete ur ett idrottsföreningsperspektiv.  

1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att undersöka hur idrottsföreningar i Luleå kommun arbetar med 

integration för nyanlända barn och ungdomar. Studien fokuserar på att belysa upplevelser och 

erfarenheter av arbete med integration ur ett idrottsföreningsperspektiv. Ambitionen med uppsatsen 

är även att resultatet ska kunna bidra till fortsatt integrationsarbete inom idrottsrörelsen men även 

till en generell integrationsprocess i Sverige.  

 

Specifika frågeställningar som uppsatsen kommer att behandla är: 

 

• Hur arbetar idrottsföreningarna för att skapa integration?   

• Vilka utmaningar respektive möjligheter upplever idrottsföreningarna med kring 

integrationsarbetet?  

 

1.3 Avgränsningar 

Integration är ett brett och stort område, vilket innebär att avgränsningar är nödvändiga. De 

avgränsningar som denna studie har förhållit sig till är att endast idrottsföreningar i Luleå kommun 

har undersökts. Vidare avgränsningar är att det endast är idrottsföreningar med ett uttalat 

integrationsarbete som studerats. 

 

1.4 Disposition 

Uppsatsen inleds med inledningsavsnittet som beskriver Sveriges demografiska läge sett till den 

snabba invandring som skett och vad detta innebär för samhället och för idrottsföreningar. Centrala 

begrepp som uppsatsen kommer att behandla definieras och diskuteras. Sedan följer en genomgång 

av det teoretiska ramverk som används i studien. Därefter presenteras uppsatsens metodavsnitt med 

reflektion kring olika metodologiska utmaningar och vägval följt av resultat och analysavsnittet 

där uppsatsens empiri presenteras och analyseras gentemot teoretiskt ramverk och tidigare 

forskning. Uppsatsen avslutas med en diskussion kring resultatet där även förslag till vidare 

forskning ges.  
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2. Bakgrund  
I detta avsnitt presenteras en bakgrund till integration som sociologiskt forskningsområde samt 

tidigare forskning. Bakgrunden behandlar begreppsdefinitioner som är centrala för uppsatsen och 

dess innebörd. Dessa begreppsdefinitioner är: Integration & social integration, Etnicitet och 

Kultur. Modeller för etnisk integration avser att visa hur integration kan uppstå och 

Frivilligorganisationer och civilsamhälle avser att beskriva idrottsrörelsens befästning bland 

svenskar. Tidigare forskning belyser nyanländas integration för att visa faktorer som varit 

framgångsrika ur ett integrationsperspektiv.  

 

2.1 Centrala begreppsdefinitioner 

2.1.1 Integration & social integration 
Integration används frekvent i samhällsdebatter och associeras ofta med ord som sammanhållning, 

inkludering, jämlikhet och delaktighet. Integration syftar till att känna tillhörighet i samhället. 

Integration är att skapa ett samhälle där alla invånarna lever i social samhörighet där delaktighet 

och jämlikhet mellan olika samhällsgrupper råder (Frykman, 2005). Ett resultat av integration är 

att individer upplevelser delaktighet och ansvar i samhällslivet. Detta bland annat genom att ha ett 

välfungerande privatliv och arbetsliv och att olika grupper i samhället möts och har utbyte av 

varandra (Information om Sverige, u.å). Enlig Nationalencyklopedin är integration när en individ 

anpassar sig till en ny kultur. Att integrera en person i svensk kultur betyder att få en plats i 

samhället, lära sig svenska, få ett arbete, bostad och samtidigt behålla sin kulturella identitet. 

Socialstyrelsen (1999) menar att integration handlar om sammanhållning mellan och inom olika 

grupper, organisationer och institutioner i samhället. Integration handlar om helheten och delarna 

i samhället och hur förhållandet mellan dem ser ut. Integration kan förklaras som en social process 

som bygger på interaktion mellan minoritetsbefolkning och majoritetsbefolkningen i samhället. 

Där interaktionen av olikartade delar blir till en helhet med tonvikt på att utjämna skillnader.  

Med social integration avses att människor möts över kulturella, etiska och språkliga gränser i en 

gemensam informell samvaro på sin fritid, i föreningslivet, i utbildning och arbete. Social 

integration innefattar även olika aktörers förhållande till varandra, umgängesmönster och 

deltagande i gemensamma angelägenheter, inom exempelvis idrottsföreningar (Bunar, 2001). 

 

2.1.2 Etnicitet  
Etnicitet förknippas och benämns oftast med minoritetsgrupper i samhället.  Etnicitet handlar om 

klassificering av människor och grupprelationer där gruppen vanligtvis delar språk, religion, 

sedvanor och ursprung och för individen ger detta ett utryck för en social identitet (Illman & Nynäs, 

2017). Vidare kan etnicitet ge ett uttryck för gruppidentifikation som skapas i kontakt med andra 

grupper där åtskillnader mellan vi och dom råder, detta produceras och reproduceras över tid. Det 

finns inga objektiva kriterier av att tillhöra en etniskgrupp, utan skapas av individens upplevelse 

och agerande av att tillhöra den etniska gruppen.  
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2.1.3 Kultur   
Kultur är ett gammalt och komplext begrepp som kan innehålla konst, musik, samhälleliga värden, 

varor, regler samt att kultur kan vara globalt, nationellt och etniskt. Kultur har en nära koppling till 

nationalitetsgränser och olika samhällens civilisation. Flertalet definitioner av begreppet finns, 

sociologen Håkan Thörn (2002) menar att kultur i en kultursociologisk bemärkelse betecknar en 

samhällelig och vardaglig dimension där den sociala innebörden av kultur är att skänka mening 

och sammanhang åt det sociala livet. Thörn menar att kultur både kan förena och separera 

människor i det sociala livet (Wikström, 2009, s. 30–31). Utifrån vilket perspektiv vi intar gällande 

kultur, förklaras relationen mellan kultur och etnicitet samt indikerar om dessa är medfödda, 

inlärda, konstanta eller socialt konstruerade. Social konstruktivistiskt perspektiv på kultur innebär 

att kultur och etnicitet ses som rörliga och föränderliga och inte som givna eller konstanta. När 

människor rör sig, flyttar eller flyr från olika platser finns många olika kulturella influenser på 

samma plats, då sker en omstrukturering av livsmönster, vanor och preferenser (Wikström, 2009).  

 

2.2 Modeller för etnisk integration  

Giddens (2015) nämner tre modeller för etnisk integration som används i multietniska samhällen.  

Den första modellen kallas assimilation och innebär att nyanlända överger sina gamla vanor och 

anpassar sig till majoritetens värderingar och normer. Denna modell förutsätter att nyanlända 

ändrar språk, livsstil och kulturella vanor för att inordna sig i det nya. Den andra modellen 

smältdegeln förutsätter inte att nyanlända överger sina gamla traditioner och vanor utan att 

traditioner, vanor och kultur istället mixas för att bilda nya utvecklade kulturella mönster. Denna 

modell anses vara idealisk för att uppnå etnisk mångfald och en inkluderande social miljö.  

Kulturell pluralism är den sista modellen som Giddens (2015) nämner, denna modell innebär att 

olika etniska kulturer får samexistera och deltar i det ekonomiska och politiska samhället men att 

liten samhörighet mellan grupperna finns.  I praktiken ses modellen smältdegeln som idealisk men 

kräver mer insatser för att uppnå.  

 

2.3 Civilsamhälle och Frivilligorganisationer   

Med civilsamhället avses en arena, skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet, där 

människor organiserar sig och tillsammans agerar för gemensamma intressen. I civilsamhället ingår 

allt från politiska föreningar, ideella föreningar och olika trossamfund. Frivilliga organisationer har 

en lång och stark historia i Sverige. Frivilliga organisationer eller ideella organisationer som de 

också kallas, bygger på medlemmars insatser i form av ideellt arbete eller medlemsavgifter. 

Medlemmarna i frivilliga organisationer antas ha gemensamma intressen och kulturella värderingar 

och agerar i enighet med dessa intressen och värderingar. En av de vanligaste ideella 

organisationerna är idrottsföreningar. Att i någon form intressera sig för eller att utöva idrott är den 

vanligaste fritidssysselsättningen i Sverige. Idrottsutövande sker oftast i organiserad form i en 

idrottsförening vilket innebär bättre tillgång till tränare, utrustning och lokaler och är en 

förutsättning om man ska tävla. Sport eller idrott är ofta förknippat med samhällsklass. Fotboll, 

brottning och kampsporter betraktas som globala arbetarklassporter medan segling, golf och 
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ridning betraktas som överklassporter. Inom golf råder exempelvis ett kontrollerat socialt utbyte, 

ingen kroppskontakt, ordentligt språkbruk, informella och formella regler gällande kläder. Att 

tillhöra golfsporten kräver andra ekonomiskt, socialt och inlärningsmässigt investeringar än 

exempelvis fotboll och boxning (Ahrne, Roman &Franzén, 2008). 

 

2.4 Tidigare forskning 
Flertalet artiklar belyser att forskning inom idrott och integration är relativt begränsad. 

Forskningsområdet innehåller få artiklar med kvalitativt och svenskt perspektiv, däremot finns fler 

rapporter och utvärderingar med kvantitativa inslag. Fundberg (2017) beskriver att detta kan 

indikera att politiska intressen är större än det vetenskapliga eller att det vetenskapliga fältet är 

under konstruktion. I detta avsnitt presenteras tidigare forskning genom fem artiklar och fyra 

rapporter inom ämnesområdet och tar avstamp i hur svenska idrottsföreningars arbetar med 

integration. Hur externa parter utanför idrotten använder idrottsföreningar som hjälpmedel för att 

implementera integration beskrivs i temat idrott som externt instrument. Det andra temat avser att 

belysa nyanlända barns upplevelser av idrottsföreningar samt idrottsföreningars upplevelser av 

integrationsarbete. Gemensamt för dessa studier är att alla indikerar upplevelser och utmaningar 

av integrationsarbete ur ett föreningsperspektiv vilket kan härledas till uppsatsens syfte och därav 

är intressant för uppsatsen.  

2.4.1 Idrott som externt instrument 
Det första temat behandlar idrottsföreningarnas upplevelser av extern påverkan om att vara 

samhällsnyttig och vilken identitet föreningen identifierar sig med, exempelvis 

breddidrottsförening eller elitidrottsförening. Föreningsidrott som en arena för integration är en 

vanligt förekommande föreställning och målbild från omgivande samhälle. Idrotten utgör en 

förlängning av ett demokratiskt samhälle som förändras i relation till social utveckling och präglas 

av interna och externa förväntningar (Peterson, 2000). Idrott som arena är avgränsat rumsligt, där 

idrottens lagar och regler råder och utmärks av föreningsfostran och tävlingsfostran. 

Föreningsfostran står för demokratiska umgängesformer, socialisation, inkludering och utveckling 

baserat på individuella förutsättningar. Tävlingsfostran står för rangordning och elitsatsningar 

bland deltagarna, tävlingsfostran tenderar att ta överhand och formas efter ”de bästas” 

förutsättningar (Peterson, 2000; SOU 2008:59). 

Externa politiska satsningar bygger på antagande om att idrotten har viljan och förmågan att 

implementera och genomföra externt formulerade mål. För att få ekonomiskt stöd från samhället 

förväntas idrottsföreningarna bland annat bedriva integrationsarbete. Regeringen har försökt få 

idrottsföreningar att utveckla aktiviteter inom verksamheterna för att bli mer attraktiva för 

underrepresenterade grupper (Steling & Fahlén, 2016). Tilltron på idrottsföreningar och ideell 

sektor har blivit ett instrument för att nå politiska mål där idrott ofta ses som en lösning på icke 

idrottsliga utmaningar. Benägenheten att arbeta med externa initiativ är sammankopplat med hur 

föreningar uppfattar sig själv, exempelvis en breddidrottsförening eller elitsatsande idrottsförening, 

och beror även på hur externa initiativ är formulerade (Steling & Fahlén, 2016). Föreningar som 

präglas av ett stort tävlingsfokus uppges vara mindre angelägna att arbeta med externa initiativ 
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eller att skapa inkluderande verksamheter bemöta samhällsutmaningar (Steling & Fahlén, 2016; 

Peterson, 2000). Steling & Fahlén (2016) utvecklade 10 stycken föreningsidealtyper som indikerar 

hur idrottsföreningar identifierar sig samt vad idrottsföreningar göra i termer av externa initiativ. 

En heterogen idrottsrörelse identifierades, 6 av 10 föreningsidealtyper uppges vara villiga att utföra 

ett icke-idrottsligt initiativ. Externa initiativ bör ligga inom ramen för idrottsföreningarna 

kärnverksamhet för att goda resultat ska kunna nås och för att undvika att föreningar upplever 

autonomi inför externa initiativ (Steling & Fahlén, 2016). Föreningsfostran och tävlingsfostran 

beskrivs av flera skribenter som två processer som i praktiken är svåra att förena. Idrotten har enligt 

Peterson (2000) och Fundberg (2017) orealistiska förväntningar på sig om att vara samhällsnyttig 

och uppfostrande integrationsarena och samtidigt tävlingsinriktad. Vissa trösklar anses vara lättare 

att bemästra ur ett idrottsligt sammanhang, exempelvis språkliga, medan andra faktorer, bemötande 

och engagemang i idrottsföreningar, kan utgöra hinder. Fundberg (2017) menar att ett 

utvecklingsområde inom idrottens integrationsarbete är exempelvis projektbeskrivningar där syfte 

och mål tydligt formuleras.  

2.4.2 Upplevelser av föreningsidrott 
Idrottsrörelsen har visat sig vara en potentiell arena för integration och den snabba invandringen 

som skett har lett till att många idrottsföreningars startat olika integrationsarbeten. Temat 

Upplevelser av föreningsidrott sammanfattar flera studiers framgångsfaktorer för 

integrationsarbete.  Att idrottsföreningar är en mötesplats för gemenskap och en potentiell arena 

för integration. Hertting & Karlefors (2016) studie Entrence into Swedisch childrens´s sport avser 

att förbättra förståelsen för vilka erfarenheter nyanlända barn har av mötet med svenska 

idrottsföreningar där fyra nyckelfaktorer identifierades; känner till språket, kulturell förståelse, 

positiva sociala nätverk samt relevanta färdigheter. Resultatet visade att språk och oerfarenhet om 

hur idrott organiseras och utövas kan verka exkludera i avseende till inträde och deltagande i 

idrottsförening. Studien visade även att nyanlända ofta saknade kännedom i hur de skulle kontakta 

idrottsföreningar och att de istället ofta inväntade en inbjudan från föreningarna. Två aspekter av 

förståelse uppges ha betydelse för de identifierade nyckelfaktorerna, det handlar nyanländas 

förståelse för svenskidrott och samtidigt idrottsföreningarnas förståelse för nyanländas kultur, 

integritet, deltagande och erfarenhet. Om förståelsen från idrottsföreningar saknas kan idrotten i 

sig utgöra hinder för integration. Walseth (2008) har i Norge genomfört en studie där hon kartlagt 

hur flickor med utländsk bakgrund upplever sitt medlemskap i olika idrottsföreningar. Studien 

består av 15 intervjuer med flickor där Walseth kartlagt hur socialt kapital skapas inom 

idrottsföreningar och hur detta påverkar i övriga samhället. Resultatet visade att flickorna lärt sig 

av varandras kulturer och idrottsföreningen utgjort en arena där kulturella olikheter kunde 

överbryggas vilket underlättade integrationsprocessen för flickorna i studien. Vidare visade 

resultatet att flickorna utökade sitt sociala kapital, genom överbryggande och sammanbindande 

relationer vilket gav tillgång till nya resurser utanför idrotten. Däremot var tillgången av socialt 

kapital endast inom och mellan gruppen för ungdomar med utländskbakgrund och inte till 

ungdomarna med norsk bakgrund. Karlefors & Herttings studie Nyanländas integration kan 

vitalisera föreningslivet (2017) fokuserar på integration utifrån ett föreningsperspektiv där 
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integrationsarbete tagit olika uttryck. Resultat som Karlefors & Hertting (2017) presenterar är att 

idrottsföreningar behöver skapa utrymme för nya aktiviteter inom verksamheten, och i likhet med 

Steling och Fahlén (2016) att externa initiativ bör matcha idrottsföreningars kärnverksamhet. 

Innovationsförmåga inom idrottsföreningar och bland ledare konstateras vara en framgångsrik 

faktor. Fundberg (2017) beskriver att idrottsföreningar bör reflektera kring villkor och strukturer 

inom föreningsidrotten som kan orsaka hinder för deltagande, trivsel eller inträde i 

idrottsföreningar. Hedenborg & Larnebys (2016) studie baserat på ungdomars erfarenhet menar att 

faktorer som inflytande, samverkan och flexibilitet är viktigt för föreningslivet, även Lundvall 

(2009) framhåller att synsättet inom idrottsföreningar bör vidgas så att verksamheten blir mer 

inkluderande.  
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3. Teoretisk utgångspunkt- socialisation, socialt kapital och skyddsmurar  
Uppsatsens teoretiska ramverk avser att visa hur socialisation genom inlärning av normer, 

värderingar och kultur påverkar nyanlända barn och ungdomars integration via en idrottsförening. 

Det teoretiska ramverket består även av Bourdieus kaptialteori som avser att beskriva hur olika 

former av kapital ger individer olika inflytande i sociala sammanhang, i detta fall idrott som socialt 

sammanhang. Ytterligare ett bidrag till uppsatsens teoretiska underlag är Aleksandra Ålunds teori 

om skyddsmurar som förklarar bakåtsträvande och framåtsträvande processer kan förhindra eller 

möjliggöra för nyanländas integration. Vardera teorin med respektive begrepp förklaras i 

uppsatsens teoriavsnitt, som sedan används för att för att ge potentiell förklaring till integration ur 

ett idrottsföreningsliv i uppsatsens resultat och analysavsnitt.  

 

3.1 Socialisation 
Socialisation är den process där individer gradvis lär sig och blir medveten om sin personlighet. 

Under uppväxten utsätts individen för andra människor som medvetet och omedvetet påverkar 

individen att förhålla sig till olika rådande gruppnormer. Socialisationsprocessen pågår hela livet, 

vi lär oss förväntningar och beteenden som är olika acceptabelt i olika sammanhang samt 

konsekvenser för avvikande beteende (Giddens, 2015). Socialisation består av två olika faser med 

olika socialisationsagenter, primär och sekundär socialisation. Primär socialisation sker under de 

första levnadsåren och då anses individen vara mest påverkningsbar. Under den primära 

socialisationsfasen lär vi oss kulturella betingelser och beteenden som uppges sätta grunden för 

individens fortsatta utveckling av beteendemönster. Familjen är den huvudsakliga 

socialisationsagenten under denna fas. Under sekundär socialisationsfas tar andra 

socialisationsagenter delvis över individens uppfostran och uppgifter där sociala nätverk är viktiga, 

exempelvis skola, umgänge, media eller idrottsrörelser. En individs levnadshistoria påverkas av 

det samhälle och av samhällsinstitutionerna hen lever i, livsloppet påverkas av 

socialisationsprocesserna som sedan har inverkan på individers utveckling. 

Socialisationsprocessen påverkar gradvis individers medvetenhet om sig själva men även om 

kulturella strukturer genom social reproduktion. Genom social reproduktion bevaras kulturella och 

sociala drag i olika samhällen. Alla individer är aktiva deltagare i denna process, interaktion mellan 

individer kan även att förändra strukturer, förhållningssätt och kulturer (Giddens, 2015).  

 

3.2 Socialt kapital 
Bourdieus sociologiska teorier handlar om att belysa det vardagliga och hur samhällets struktur är 

uppbyggd, vilka faktorer som skapar struktur samt vilka villkor som upprätthåller denna struktur. 

Definition av kapital är enligt Bourdieu olika former av tillgångar som individer har eller kan 

tillägna sig, och som har betydelse för hur individer positionera sig i samhället och i olika 

situationer. Bourdieus kapitalteori utgörs av tre olika kapitalformer, socialt, kulturellt och 

ekonomiskt kapital.  

Kapital ger makt i form av resurser som kan användas för att uppnå fördelar eller positioner i det 

sociala livet. Ekonomiskt kapital handlar om tillgången till pengar, materiella resurser och 
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äganderätt. Socialt kapital definierar Bourdieu som den tillgång individer har till socialt nätverk, 

kontakter eller som individer skaffar sig genom medlemskap i olika grupper.  Det kulturella 

kapitalet avser tillgångar individen tillägnar sig genom utbildning, språkkompetenser, kultur i form 

av musik, litteratur och konst och dennes förhållningssättet till dessa. En central del av kapitalteorin 

är att de olika kapitalformerna har olika värden i olika sammanhang vilket genererar olika tillgångar 

till sociala positioner i den specifika situationen. Kapitalformerna och kapitaltillgångarna kan 

förvaltas, förvärvas och omvandlas till nya värden i nya sociala positioner. Genom att inneha en 

form av kapital kan individen sedan få tillgång till andra kapitalformer, exempelvis genom socialt 

kapital kan individer öka sitt kulturella kapital genom kontakter med personer verksamma inom 

eller kultur (Månsson, 1998). 

 

3.3 Skyddsmurar 
Aleksandra Ålund (1985) förklarar etniska anpassningsstrategier som ett uttryck mellan olika 

krafter som påverkar den totala livssituationen. Hur olika individer upplever dessa krafter leder till 

olika anpassningsstrategier. De bakåtsträvande krafterna är uttryck av materiell bildning från 

hemlandet, sociala nätverk som upprättats eller förnyas med personer från hemlandet. Ålund (1985) 

menar att detta är ett sätt att ha kvar ena foten i hemlandet vilket därför utgör bakåtsträvande krafter. 

De framåtsträvande krafter präglas av den nyanländes position i det ”nya” landets makthierarki, de 

nyanländas ”underläge” leder till olika former av försvar, detta kallar Ålund för skyddsmurar. 

Skyddsmurar utgör olika förhållningssätt till omvärlden som nyanlända utvecklar i syfte att 

markera eller försvara sina intressen. De kan innebära inkapsling eller förstärkning av olika 

traditioner, beteenden och liknas med en plattform för kommunikation utåt och utgöra en protest 

mot otillfredsställande villkor i det nya landet. Skyddsmurar används som en identitetsbevarande 

strategi vid konfrontation med främmande kulturer samt som ett skydd mot diskriminering. 

Skyddsmurar kan även utgöra en offensiv funktion, där handlar det om statushöjande funktioner. 

Skyddsmurarnas offensiva och defensiva karaktär växelverkar och kan innebära olika möjligheter 

att bearbeta verkligheten. Skyddsmurar kan ses som en trygghetsfaktor genom kommunikation 

med den egna gruppen vid individuell och sociokulturell identitetsutveckling. Skyddsmurar blir ett 

sätt att bearbeta verkligheten hos olika grupper av nyanlända (Ålund, 1985).  

 

Ålund beskriver strukturell och kulturell, externa och intern integration.  

Strukturell integration avser i vilken utsträckning den nyanländes tillgång till sociala nätverk där 

politiska, ekonomiska och sociala värderingar pågår. De sociala nätverken kan innefatta 

vänskapskretsar, arbetsmarknad och politiska strukturer. 

Kulturell integration avser den nyanländas anpassning till majoritetssamhällets grundläggande 

normsystem och värderingar. Med kulturell integration avses även majoritetssamhällets gradvisa 

förändring och öppenhet till invandrarnas kultur. Strukturell och kulturell integration är processer 

med två dimensioner där utfallet och utvecklingstakten är beroende av parternas villighet att 

acceptera förändringar. Ålund menar att integration inte ska uppfattas som en process där 

minoriteten (nyanlända) ska integreras in i majoriteten utan att integration handlar om 

sammanhållning. Intern integration beskriver graden av gemenskap inom en etnisk grupp i 
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majoritetssamhället och hur denna gemenskap reproduceras. Extern integration uppstår som ett 

resultat av ömsesidig relation mellan nyanlända och nyanländas egna organisationer med 

majoritetsbefolkning och övriga samhällsstrukturer (Ålund, 1985).  
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4. Metod – en intervjustudie med idrottsföreningar 
I detta avsnitt presenteras och motiveras de tillvägagångssätt som används under arbetsprocessen.  

Metoden har som avsikt att beskriva tillvägagångssätt så att transparens i arbetsprocessen 

synliggörs samt att läsaren får förståelse och inblick i arbetsmoment som kan ha påverkat 

uppsatsens slutgiltiga resultat.  

 

4.1 Metodval  
I denna studie har ett kvalitativt metodval präglat arbetsprocessen. För att kunna besvara uppsatsens 

syfte och frågeställningar har arbetsprocessen innefattat intervjuer i syfte att fånga 

idrottsföreningarnas erfarenheter och uppfattningar av den sociala miljö som integrationsarbetet 

innebär (Bryman 2011). För att erhålla erfarenheter och upplevelser kring integration har sex 

stycken intervjuer genomförts. Utgångspunkten för uppsatsen har inneburit att utifrån 

bakgrundsmaterial och teoretiska referensramen formulerat frågeställningar som sedan undersökts 

för att fånga upp olika aspekter av integrationsarbete i idrottsföreningar.  Det empiriska materialet 

har sedan tolkas och härletts till uppsatsens frågeställningar (Bryman, 2011). Under 

arbetsprocessen har det huvudsakliga varit att skapa en överskådlig bild av hur arbetet generellt 

fungerar, vilka möjligheter och utmaningar idrottsföreningarna står inför, för att få en bild av det 

praktiska arbetet. 

 

4.2 Urval 
Uppsatsens utgångspunkt är att undersöka hur idrottsföreningar i Luleå kommun upplever och 

arbetar med integration inom idrottsföreningen. Primära källor utgörs av det empiriska materialet 

från sex intervjuer med idrottsföreningar i Luleå kommun.  Respondenterna till denna studie valdes 

utifrån kriteriet att föreningarna arbetar eller har ett uttalat arbete med integration, vilket kan liknas 

vid ett målinriktat urval där organisationer, platser och personer väljs ut för att de anses vara 

relevanta för studien (Bryman, 2011). För att nå respondenter, i detta fall idrottsföreningar 

kontaktades SISU Norrbottens. SISU idrottsutbildarna är idrottens studieförbund som arbetar med 

bildning och utbildning inom idrott och bidrar med stöd och utveckling till svensk idrott och för 

idrottsföreningar som vill utveckla sin verksamhet eller organisation (Sisu, 2018). I och med detta 

kontaktades SISU Norrbotten för hjälp med urvalet av potentiella idrottsföreningar och 

respondenter, de återkom med en kontaktlista på 12 stycken idrottsföreningar. Alla 12 

idrottsföreningar kontaktades med informationsbrev (Bilaga 1) varav sex idrottsföreningar svarade 

att de var intresserade av att bli intervjuade. De idrottsföreningar som svarat att de var intresserad 

blev sedan uppsatsens respondenter och varierade i avseende till idrott samt lagidrott och 

individuell idrott. I urvalet lades ingen värdering i hur ”bra” idrottsföreningarnas integrationsarbete 

är, utan det väsentliga var att idrottsföreningen arbetade med integration för nyanlända, 

asylsökande och utrikesfödda barn och ungdomar.   
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4.3 Respondentsbeskrivning – idrottsföreningar i studien 
Totalt har sju stycken representanter från olika idrottsföreningar intervjuats, två kvinnor och fem 

män varav två personer representerade samma idrottsförening och intervjuades vid samma tillfälle. 

Idrottsföreningarna varierar i idrottsgren och i antal föreningsmedlemmar. Ingen av de intervjuade 

idrottsföreningarna är elitidrottsföreningar utan är breddidrottsföreningar och alla är verksamma 

inom Luleå kommun men i olika bostadsområden. Urvalet av idrottsföreningar består av två 

stycken fotbollsföreningar, en basketförening, en skolidrottsförening, en brottarklubb och en 

vollybollförening. Dessa idrottsföreningar valdes ut eftersom att de representerar olika idrotter, lag 

och individuellidrott, för att fånga upp olika aspekter av hur idrottsföreningar upplever och arbetar 

med integration för att kunna belysa olika idrottskontexter. Respondenterna har haft olika 

positioner och roller inom idrottsföreningen de representerade. Några respondenter var 

styrelseordförande, styrelsemedlemmar eller ledare inom något av idrottsföreningens idrottslag, 

flera av representanterna hade befattning som både styrelsemedlem och idrottsledare. Sex stycken 

intervjuer upplevdes som tillräckligt för att ge mättnad till uppsatsen (Bryman, 2011). Detta 

eftersom att liknande svar och mönster gällande arbetssätt, utmaningar och möjligheter kunde 

urskiljas redan efter tre intervjuer, vilket fortlöpte under resterande intervjuer.  

 

4.4 Intervjuer- genomförande 
Intervjuerna och intervjuguiden (Bilaga 2) består av förbestämda frågor baserat på uppsatsens syfte 

med förbestämda teman. För att inleda intervjuerna naturligt användes demografiska frågor, där 

respondenten fick möjlighet att beskriva sin sociala situation i egenskap av vilken förening de 

representerar, position  och roll inom föreningen. Resterande av intervjuguiden bestod av öppna 

frågor kring värdegrund, policys, arbetssätt, möjligheter och utmaningar. Öppna frågor möjliggör 

för fler svarsmöjligheter, ger respondenten utrymme att uttrycka och beskriva sina upplevelser och 

erfarenheter av idrott och integration (Krag Jacobsen, 2011). Intervjuguiden var ett stöd och 

hjälpmedel inför och under intervjuerna. Ordningen på frågorna under semistrukturerade intervjuer 

varierade från intervjuerna beroende på vad och hur respondenten svarar. Under intervjuerna fanns 

utrymme att ställa följdfrågor.  Följdfrågor av “När-Var-Hur karaktär” användes om respondenten 

ombetts att utveckla eller beskriva sitt svar mer utförligt (Bryman, 2011). Innan intervjuer med 

respondenter genomfördes en pilotintervju/ samtal med kontaktperson på SISU Norrbotten, detta 

gjordes för att säkerställa att antalet frågor var tillräckligt samt om att studiens syfte behandlades 

på ett lämpligt sätt. Efter pilotintervjun/samtalet reviderades intervjuguiden, snarlika frågor togs 

bort eller spetsades till, samt att vissa frågor lades till. Under en tvåveckorsperiod genomfördes 

samtliga intervjuer, plats och tid för intervjuerna valde respondenterna, vilket resulterades i att alla 

intervjuer genomfördes i idrottsföreningarnas egna kanslilokal. Intervjuerna dokumenterades med 

hjälp av ljudupptagning, vilket respondenterna hade informerats om innan intervjun samt godkänt. 

Inspelningen möjliggjorde att fokus kunde läggas på intervjun istället för anteckningar, vilket är en 

fördel när man är ensam. Ytterligare fördelar med inspelat material är att möjlighet att kunna gå 

tillbaka i materialet för att se vad som sagts och på vilket sätt det sagts för att undvika betydelsefulla 

missar och fånga exakta citat från materialet (Bryman, 2011). Vid första kontakt med 

respondenterna fick de information om syftet och hur materialet skulle användas (Bilaga 1). Detta 
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gjordes dels för att respondenterna skulle ha möjlighet att tacka ja eller avböja sitt intresse till att 

bli intervjuade, efter det skickades ett mer utförligt informationsbrev till respondenterna (Bilaga 2) 

(Krag Jacobsen, 2011) 

 

4.5 Analys och kodning 
Efter intervjuerna transkriberades det inspelade materialet för att sedan kodas, därefter 

analyserades det enligt en tematisk analys. Kodningen innebar kategorisering av respondenternas 

svar där det mest intressanta för studien tydliggörs, struktureras och presenteras i uppsatsens 

resultatavsnitt (Bryman, 2011). Den tematiska analysen skedde genom att det transkriberade 

materialet inledningsvis kodades till de teman som på förhand utformats i intervjuguiden, arbete 

med integration, möjligheter och utmaningar. Övrigt material som fann intressant analyserades 

deskriptivt och utgjorde nya teman. Återkommande under intervjuerna var att flera respondenter 

nämnde samhällsvärde som en viktig aspekt gällande integration. Vilket indikerade en viktig del 

av integrationsarbetet ur ett idrottsföreningsperspektiv, därför blev samhällsvärde ett nytt tema likt 

synliggörande och definition av integration. De transkriberade dokumenten markerades med olika 

färger. När respondenten nämnde något som beskrev arbetet med integration markerades det med 

rött, möjligheter markerades med blått, utmaningar med grönt etc. Denna kodningsmetod gjorde 

materialet överskådligt och enklare att plocka ut intressanta delar till resultatavsnittet. Empirin 

kodades och materialet placerats in i uppsatsens resultatavsnitt under respektive tema därefter har 

det analyserats utifrån tidigare forskning och uppsatsens teoretiska ramverk. 

 

4.6 Etik 
Under arbetsprocessen har riktlinjer gällande etik präglat arbetsprocessen. De fyra grundläggande 

etiska principerna, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet, har förmedlats till respondenterna, dels genom ett informantbrev och muntligt i 

samband med intervjuerna. Enligt informationskravet ska deltagarna i vetenskapliga studier få 

information gällande studiens syfte, information om sitt deltagande i studien samt att deltagandet 

är frivilligt och kan avbrytas. Samtyckeskravet innebär att intervjuerna skett på respondenternas 

villkor, dels att respondenterna själva väljer över sin medverkan och i vilken utsträckning de deltar. 

Konfidentaliteskravet har under arbetsprocessen använts på ett medvetet sätt, bland annat genom 

att de transkriberade intervjuer och material som bedömts kunnat spåras till en idrottsförening eller 

person har avidentifierats genom att idrottsföreningens namn inte anges i uppsatsen. Att vara 

representant åt sin idrottsförening och intervjuas om integration kan innebära att representanten 

upplever en förväntan att om ha svaret på ett ”lyckat integrationsarbete”, därför har konfidentalitet 

används som ett medel för att undvika denna förväntning. Nyttjandekravet innebär att det 

insamlade materialet endast använts till denna uppsatts, detta har respondenterna blivit informerade 

om (Bryman, 2011). 
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4.7 Reabilitet och validitet  
Under arbetsprocessen har forskningsetiska principer tillämpats utifrån den undersökta kontexten 

samt att tidigare forskning har kunnat styrka studiens trovärdighet. Resultatet från intervjuer med 

idrottsföreningar i Luleå kommun kan betraktas som överförbara för andra idrottsföreningar i 

Sverige eftersom att resultatet uppvisar likheter med tidigare forskning (Bryman, 2011). Pålitlighet 

innebär att studiens metod redogörs på ett detaljerat sätt så att läsare uppfattar vägval under 

arbetsprocessen. En potentiell risk med att ta hjälp av SISU Norrbotten som distributör av 

respondenter kunde vara att de påverkar urvalsprocessen och objektiviteten genom att de väljer ut 

de idrottsföreningar som de anser gör ett bra arbete med integration. Detta diskuterades med SISU 

Norrbotten, de föreningar som de distribuerade lades ingen värdering i hur bra integrationsarbete 

var utan enbart att de hade ett pågående integrationsarbete för nyanlända eller asylsökande barn 

och ungdomar. I denna uppsats har en viss förförståelse funnits, framför allt från tidigare 

erfarenheter av idrottande i idrottsföreningar. Detta har åsidosatts för att objektiviteten till 

respondenternas beskrivningar och resultatet ska vara framträdande.  Studien har genomförts på ett 

sätt där personliga värderingar hållits åt sidan för att eftersträva objektivitet, arbetsprocessen har 

präglats av nyfikenhet.   
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5. Resultat och analys  
I detta avsnitt presenteras resultat och analys i fem huvudteman Arbete med integration, 

Möjligheter, Nyckelfaktorer, Utmaningar och Utvecklingsområden till dessa följer ett antal 

underteman som växt fram i samband med analysen. Varje tema med underteman analyseras 

vidare med hjälp av uppsatsens bakgrund, tidigare forskning och teoretiska ramverk.  

 

5.1 Arbete med integration  
Under temat Arbete med integration presenteras idrottsföreningarnas uppfattningar, vilka kriterier 

och arbetssätt som idrottsföreningarna anser är viktiga i arbetet med integration. Underteman är 

uppfattning av integration, arbetssätt för inkluderande verksamheter, ekonomi som arbetssätt, 

kontakt samt arbete med värdegrund och policys.  

 

5.1.1 Uppfattningar av integration  
I undertemat uppfattning av integration beskriver flera respondenter gemenskap som en aspekt av 

integration. En idrottsförening menar att integration handlar om att lära sig och utvecklas av 

varandra, om att socialisera och utveckla värderingar och normer av och med varandra. Integration 

i en annan idrottsförening handlar om att de nyanlända via idrottsföreningen får hjälp att trivas i 

samhället och får gemenskap med andra ungdomar samt utvecklas inom idrottsverksamheten. För 

denna idrottsförening är det betydelsefullt att ha ett helhetstänk, där helhetstänket utgör integration 

i hela samhället. Idrottsföreningen beskriver;  

 

” det är oerhört viktigt att dom som vi tar emot och som kommer till oss ska känna sig 

välkomna, känna sig hemma och må bra, det är mer ett stort och medmänskligt synsätt 

som vi vill ska prägla vår idrott, man ska känna sig välkommen och ha en vettig 

fritidsverksamhet […] jag ser inte integration som idrottslig, det får faktiskt bli en 

bieffekt, utan det är vår roll i ungdomsfostran som är viktigast”  

 

Frykman (2005) menar att integration handlar om sammanhållning, inkludering och att jämlikhet 

och delaktighet mellan olika samhällsgrupper råder. Detta överensstämmer med det som 

idrottsföreningarna uppfattar att integration handlar om och vad idrottsföreningarna upplever är 

viktigt att arbeta med gällande integration. Uppfattningarna om integration från flertalet 

respondenterna ligger i linje med det som definitionen av integration innebär, att idrotten och 

samhället utgör en helhet och att relationen mellan delarna är viktigt för att kunna integreras i 

samhället. Citatet indikerar hur föreningen arbetar med integration och belyser aspekter som kan 

kopplas till föreningsfostran (Peterson, 2000) vilket utgör en stor del av idrottsligverksamhet. 

Föreningsidentiteten som idrottsföreningen i citatet identifierar sig i kan kopplas till en 

breddidrottsförening och indikerar att resultat kommer i andra hand (Steling & Fahlén, 2016). 
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5.1.2 Arbetssätt för inkluderande verksamheter 
Arbetet mellan idrottsföreningarna skiljer sig åt gällande arbetssätt och med uppstarten av 

integrationsarbetet. En förening beskriver att de sedan lång tid tillbaka haft utlandsfödda i 

bostadsområdet där de verkar vilket har inneburit att föreningen länge har arbetat med integration, 

men menar att arbetet med integration har varit mer aktivt sedan flyktingvågen 2015. En annan 

idrottsförening beskriver att de fick ett uppsving med medlemmar omkring 2015 då flera nyanlända 

blev aktiva medlemmar. En förening som är verksam i ett bostadsområde utanför Luleå stadskärna 

beskriver att det för några år sedan knappt fanns några utlandsfödda eller nyanlända, föreningen 

menar att uppstarten för deras integrationsarbete också började strax efter flyktingvågen 2015. För 

denna idrottsförening beskriver respondenten att demografin i bostadsområdet förändrades efter 

flyktingvågen och föreningen insåg behovet av att inkludera de nyanlända genom idrotten. Av de 

sex intervjuade idrottsföreningarna i Luleå kommun är det endast en förening vars 

integrationsarbetet som till viss del har inneburit arbete i projektform. I projektet ”alla ska kunna 

delta” anordnades 18 olika aktiviteter som alla oavsett bakgrund, ekonomiska förutsättningar, 

nationalitet, religion, etnicitet, språk och kön skulle kunna delta i. Aktiviteterna som projektet 

innehöll var inte endast idrottsliga utan projektaktiviteterna var också bowling, grillning, 

sportlovskul, julfest och fritidsdagar. Vissa av projektets aktiviteter skedde i samverkan med andra 

aktörer för finansiering. Under projekt har även föreningen arbetat med att försöka vara 

könsnormbrytande, där man haft flera kvinnliga tränare och ledare vid aktiviteterna för att 

normalisera att kvinnor kan ha ledarpositioner i föreningslivet.   

 

Projektet som beskrivs ovan visar på att idrottsföreningen haft en medveten tanke om att 

föreningslivet kan skänka mening åt det sociala livet och vara ett forum som förenar människor 

(Wikström, 2009). Att arbeta med att inkludera människor med olika bakgrund, etniciteter och 

kulturer skapar nya strukturer av vanor och preferenser. Idrottsrörelsen förändras i relation till 

övriga samhället vilket är något som idrottsföreningen som arbetat i projekt tagit fasta på. Projektet 

”alla ska kunna delta” indikerar innovationsförmåga genom att föreningen skapade aktiviteter 

utöver sin ordinarie verksamhet för att möta upp externa behov (Peterson, 2000). Att skapa 

aktiviteter som ligger utanför idrottsföreningens verksamhet kan även tyda på att föreningen 

identifierar sig som en breddidrottsförening och därför är mer benägna att arbeta med externa 

initiativ och icke idrottsliga mål såsom integration (Sterling & Fahlén, 2016). Det normbrytande 

arbetet med kvinnor vid ledarpositioner inom idrottsföreningen indikerar en förståelse från 

föreningen om de nyanländas kulturella bakgrund och att man försöker att bryta dessa kulturella 

vanor genom att exponera nyanlända för nya kulturella vanor (Herting & Karlefors, 2016).  
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5.1.3 Ekonomi som arbetssätt  

Avgiftsfria eller låga avgifter i verksamheten är ett arbetssätt som kunnat härledas till alla 

idrottsföreningar och som flertalet föreningar uttryckt är viktigt. Vikten av detta berör inte endast 

nyanlända utan även flera svenska barn och ungdomar i föreningslivet. Detta arbetssätt använder 

flera föreningar och är en viktig aspekt för att alla barn och ungdomar ska kunna delta i 

idrottsföreningslivet. Flertalet idrottsföreningar beskriver att kostnadsfriaverksamheter möjliggör 

och utesluter ingen från att vara med i föreningslivet. En idrottsförening belyser vikten av detta 

genom citatet;  

 

 ”Alla aktiviteter inom verksamheten måste vara gratis, inga medlemsavgifter, att inga 

föräldrar ska behöva skjutsa eller behöva engagera sig i aktiviteterna och att enkelhet är viktigt, 

det ska vara lätt att delta” 

 

Avgiftsfria verksamheter är ett arbetssätt som kan härledas till att idrottsföreningarna har 

reflekterat över villkor och strukturer i föreningsidrotten som utgör hinder för trivsel eller 

inträde i föreningslivet. Efter att dessa hinder identifierats har idrottsföreningarna hittat 

arbetssätt runt dessa för att skapa inkluderande, anpassade och tillgängliga verksamheter för 

alla, vilket kan tolkas i linje med Fundberg (2000) och Karlefors & Hertting (2017).  

 

Ett annat gemensamt arbetssätt som alla intervjuade idrottsföreningarna använder sig av är att alla 

utlandsfödda, nyanlända, asylsökande, ensamkommande eller barn som kommit till Sverige med 

sin familj ska ingå i ordinarie idrottsverksamhet. Ett exempel på detta arbetssätt i en idrottsförening 

är att anordna öppna träningar och träningsgrupper, vilket föreningen ser som ett inkluderande 

arbetssätt som gör att alla kan delta. En annan föreningsrepresentant beskriver sin upplevelse av 

åtskilda verksamheter i samhället och inom idrotten och menar att åtskilda verksamheter generellt 

inte bidrar till integration. Föreningsrepresentanten beskriver sin upplevelse av att man exempelvis 

inom finska eller somaliskaföreningen enbart träffas i en sluten grupp och menar att man behöver 

träffas över nationsgränser för att integration ska uppnås. Ingen av de intervjuade 

idrottsföreningarna skapar åtskilda ”integrationslag” för nyanlända barn och ungdomar, en 

respondent exemplifierar genom citatet;  

 

” att skapa separata lag är inte integration, i lagen finns olika nationaliteter dels blir det 

integration mellan de icke svenska nationaliteterna i lagen och samtidigt med svenska barn i 

laget. Separata lag tror vi inte på, det skapar nog mer motsättningar gentemot andra och mot 

andra lag och ger vi mot dom känsla”  

 

Att nyanlända ingår i ordinarieverksamhet ökar de nyanländas möjlighet till det som Ålund (1985) 

beskriver som strukturell integration och ökar även nyanländas tillgång till sociala nätverk vilket 

kan möjliggöras genom föreningslivet. Om idrottsföreningarna hade skapat åtskilda 

”integrationslag” utanför ordinarieverksamhet hade intern integration inom den egna gruppen 

förstärkts och potentiellt kunnat utveckla bakåtsträvande skyddsmurar som förhindrat intern 
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integration mellan minoritetsgruppen och majoritetsgruppen. Med åtskilda integrationslag finns 

risk att den egna gruppen förstärks och att utbytet och lärdom från andra grupper gås förlorad. 

Illman och Nynäs (2017) menar att etnicitet ger individen uttryck för en social identitet och ger 

gruppidentifikation som produceras och reproduceras över tid, en risk med integrationslag med 

enbart nyanlända är att denna gruppidentifikation hade kunnat förstärkas ytterligare samt att den 

med tid kan vara svårare att bryta och kan utgöra hinder för att ta till sig andra kulturella vanor. Att 

ingå i ordinarieverksamhet bidrar till kulturell integration och att extern integration kan skapas. 

 

5.1.4 Kontakt med barnen 
Fyra av sex intervjuade idrottsföreningar berättar att de besöker skolor för att komma i kontakt med 

nyanlända barn och ungdomar. Respondenterna menar att det är viktigt att jobba på ett sätt så att 

nyanlända barn och ungdomar ser att idrottsföreningarna finns, visa vilka de är och sin verksamhet. 

Detta är ett arbetssätt som respondenterna beskriver är ett enkelt och öppnar upp för att fler vill 

besöka eller bli en del av deras verksamhet. Att ta hemkontakt med alla föräldrar eller 

vårdnadshavare är ett annat arbetssätt som framförallt två idrottsföreningar aktivt arbetar med, 

vilket även gör att föräldrarnas bild av idrottsföreningen blir positiv. En av de respondenterna 

beskriver att det är viktigt att ha kontakt med vårdnadshavarna och menar att kontakten ofta är 

positiv;  

 

” Jag berättar att deras barn besöker vår verksamhet, att barnet sköter sig och är duktig på 

idrott, att barnet har fina kompisar, på det sättet bygger man upp ett förtroende för både 

ungdomarna och vårdnadshavarna. Föräldrar gillar när en ledare är engagerad och tar det där 

extra steget och kontaktar dom, det upplevs som seriöst och ambitiöst, det skapar även 

trygghet”  

 

Hertting och Karlefors (2016) studie visar att kulturell förståelse är betydelsefullt. Deras studie 

visade att det rådde osäkerhet och bristande erfarenhet bland nyanlända i hur de skulle komma i 

kontakt med svenska idrottsföreningar. Att göra aktiva skolbesök indikerar att idrottsföreningarna 

har förståelse för nyanländas osäkerhet, kultur, integritet, deltagande och bristande erfarenhet och 

bemöter detta genom uppsökande verksamhet. Detta ger även utryck för att idrottsföreningarna har 

vidgat sina traditionella arbetssätt för att möta utmaningen.  

 

5.1.5 Arbete med värdegrund, policys och förhållningssätt 
Att arbeta med värdegrunder och policys är något som flera av idrottsföreningar gör. Några har 

formulerat egna stadgade policys medan andra upplever att riksidrottsförbundets stadgor är 

tillräckligt täckande och vägledande och har därför inte formulerat egna policys. De 

idrottsföreningar som har formulerat egna policys beskriver att dessa innehåller stadgar om att 

spela, lek och lär, att alla ska kunna delta utifrån sina förutsättningar samt respekt. I en förening 

innebär arbetet med policys ”blå tråden” som innehåller bland annat att idrotten i huvudsak ska 

vara roligt, lojalitet, utveckling, engagemang och noll tolerans mot mobbning, tobak och alkohol. 

Föreningsrepresentanten beskriver att ”blå tråden” informeras till alla ledare som i sin tur 
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förmedlar detta till sina spelare i lagen.  En förening som inte har någon egen formulerad policy 

beskriver att de lägger stor tonvikt vid att respekt ska prägla hela verksamhetens arbetssätt, synsätt 

och förhållningssätt mellan varandra. Denna förening likar sitt arbetssätt med riksidrottsförbundets 

Strategi 2025 som är en gemensam vision om framtidens idrott som handlar om att vara nyfiken 

för att kunna utvecklas och bli en välkomnade plats för alla. Respondenten menar att förening redan 

uppnått Strategi 2025 eftersom att deras idrottsförening är en plats där alla är välkomna.  

 

Policys och värdegrunder kan förstås som ett arbetssätt som kan vara vägledande för ledare, 

föreningen och medlemmar i den dagliga verksamheten men även om det uppstår hinder eller 

utmaningar. Att använda riksidrottsförbundets ”färdiga” policys och värdegrunder kan tolkas som 

att föreningen arbetar med externa formulerade mål (Steling &Fahlén, 2016) för att bemöta 

samhällsutmaningar och skapa inkluderande verksamheter. 

 

5.2 Möjligheter  
Temat möjligheter lyfter fram vad idrottsföreningarna ser som möjligheter i avseende till 

integration ur ett idrottsföreningsperspektiv. Underteman som identifierats är Samhällsvärde, 

Fritidssysselsättning samt Inställning och förståelse från idrottsföreningar.  

 

5.2.1 Idrott som samhällsvärde 
Att idrott och idrottsföreningar är viktiga ur ett samhällsperspektiv är något som samtliga 

respondenter från idrottsföreningarna lyfter under respektive intervju. Flertalet är positiva till att 

arbeta med integration, dels för att få fler medlemmar till föreningen och att de nya medlemmarna 

bidrar med nya kunskaper och glädje. Inom en idrottsförening lyfter respondenten att nyanlända 

som deltar lär sig det svenska språket omedvetet och på ett lekfullt sätt. Att kunna svenska språket 

menar flera respondenter möjliggör för mycket även utanför idrotten och liknar det vid en 

förutsättning för att komma in övriga samhället. En respondent uttrycker; 

 

”Att samla barn och ungdomar från olika länder så lär man av varandra, just inom idrotten 

finns det så mycket värderingar som är så bra för att rusta sig, samarbete, hjälper varandra, 

man gör sitt bästa, det är självklara värderingar (…) kommer man in i idrottens värld som 

nyanländ till Sverige får man de värderingarna ganska snabbt och har nytta av det senare i 

livet, man får jobb lättar vilket är en förutsättning […] man får jäkligt mycket inom idrotten 

som är bra förutsättningar i livet” 

  

Citatet ovan beskriver hur idrottens föreningsfostran finns inneboende i idrotten och att dessa 

förmedlas genom att enbart delta inom idrottsliga sammanhang.  Idrotten som arena liknar Peterson 

(2000) med ett miniatyrsamhälle, de värderingar som existerar inom idrotten råder generellt även i 

samhället. Att det idrottsliga forumet integrerar samhälleliga värderingar i utövandet av idrott leder 

till integration och socialisation i samhället. Föreningens idrottskultur förändras och utvecklas även 

genom att nyanlända deltar och bidrar med sin kultur vilket kan förstås som kulturell integration 

(Ålund, 1985).  
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5.2.2 Fritidssysselsättning  
Vid intervjuerna har frågor om idrottsföreningarna har något mål eller förhoppning kring vad 

arbetet med integration ska leda till, flera av idrottsföreningar uttrycker att de inte har något 

preciserat mål för integrationsarbetet. Däremot betonar de vikten och betydelsen av att alla ska ha 

en betydelsefull fritid och sysselsättning, att de nyanlända barnen och ungdomarna ska ha en bra 

verksamhet som de kan besöka några gånger i veckan. I en förening beskriver man att 

förhoppningen är att idrottsverksamhet ska bli fullständigt naturligt för alla grupper i samhället, 

vidare menar representanten att man inom föreningen vill att det ska vara normalt att nyanlända 

följer med sina kompisar på idrottsaktivitet och att man ansluter sig till lagen. Att göra aktiva 

insatser och engagera sig är viktigt, en förhoppning från en idrottsförening är att det inte ska finnas 

något missförstånd eller murar mellan idrottsföreningen och nyanlända i avseende till deltagande i 

föreningslivet.  

 

” Idrott är utvecklande, man lär sig att få vänner och hur man beter sig och de lär dom sig”  

 

En förening lyfter att det finns ett mål för det dagliga arbetet ur ett idrottsligt perspektiv, målet är 

att pojkarna i ett lag där majoriteten är nyanlända eller med utländsk bakgrund ska få spela i en 

högre serie. Detta upplever respondenten är viktigt och menar att det initierar hopp om framtiden, 

att föreningen tror och litar på pojkarna idrottsligt ger dem samtidigt bekräftelse. 

Integrationsförhoppningen menar respondenten redan är uppnådd;  

 

” i bostadsområdet där vi verkar är det ingen som bryr sig vart du kommer ifrån, vilken 

bakgrund eller hudfärg du har, barnen skiter i det, de är redan integrerat”  

 

En möjlighet att träna och utöva sin idrott året runt menar en idrottsförening har blivit möjlig tack 

vare att nyanlända har blivit aktiva medlemmar i deras förening vilket har ökat lagets idrottsliga 

utveckling. En annan vinning idrottsföreningen ser med att träna året runt är;  

 

” vi ser det som en samhällsfunktion att de har en sysselsättning året runt, de blir ingen 

paus på flera månader där man lätt kan hamna på glid eller lockas in i nåt annat än idrotten, 

idrotten pågår hela tiden”  

 

Beskrivningarna ovan visar på att idrott är socialiserande och lärorikt på flera plan än enbart 

idrottsliga. Det visar på att föreningarna ser att nyanlända får med sig kunskap, värderingar och 

normer från idrottens som direkt kan appliceras på det svenska samhället och dess rådande kultur. 

Att göra idrotten mer tillgänglig och tillåtande för alla grupper i samhället är ett arbetssätt som 

inkluderar och utvecklar den svenska idrottsrörelsen paraellt med integrationen (Socialstyrelsen, 

1999). Genom att fler deltagare med utländska bakgrund deltar i föreningslivet kan nya kunskaper, 

nya arbetssätt och verksamhetsutveckling ske för att bli mer tillmötesgående. Genom detta skapas 

förutsättningar likt det Giddens (2015) beskriver som smältdegeln, att mötas över kulturella gränser 

och etnicitet är optimalt för utveckling och betydelsefullt för individer, samhället och 
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organisationer. Om inte alla nyanlända barn och ungdomar får möjlighet att ingå i 

idrottsföreningslivet kan den socialiserande effekt som idrotten har gå förlorad vilket i 

förlängningen kan utgöra hinder för integration i föreningslivet men även i samhället.  

 

5.2.3 Inställning och förståelse från idrottsföreningar 
Flertalet respondenter lyfter att en viktig förutsättning och aspekt av integration inom 

idrottsföreningarna handlar om förståelse. Ett exempel som handlar om förståelse som en 

respondent lyfter är att de aktivt måste ha förståelse för exempelvis uteblivna medlemsavgifter, för 

föräldrar som inte kan skjutsa, ställa upp på lagjobb eller vara ledare, frånvaro från träning eller 

andra kulturella aspekter som kan påverka idrotten. Inom en förening såg man snabbt att om man 

inom idrottsföreningen har vilja och förståelse för kulturella olikheter öppnas många dörrar, vidare 

beskriver respondenten; 

 

”vi måste förstå och att välja att förstå och vara öppna, vi försöker att förstå för att 

överbrygga de bekymmer som råder, problem och hinder beror inte på barnen utan det är 

ofta familjerna och den djupare kulturen som vi måste förstå och acceptera, vi kan inte 

säga- vad dom svamlar och håller på, de har de så djupt i sig” 

 

En annan respondent exemplifierar vikten av förståelse genom att beskriva en händelse som skedde 

i samband med att flera nyanlända skulle börja träna i ett lag inom föreningen; 

 

 

” min föreställning var inledningsvis att vi bara kunde plocka dessa killar och sätta in dom 

i laget, men ganska snabbt såg jag att killarna spelade rätt fult och tände till när vi satte 

igång och spelade, jag upplevde det som att flera av de ensamkommande och nyanlända 

hade ett behov av att spela fult att visa att de inte tog nån skit och att de kanske hade blivit 

lite traumatiserade av sina upplevelser och att de kom någon överreaktion på planen, jag 

fick mycket empati för dom”  

 

Flertalet föreningsrepresentanter som är ledare beskriver att det är mer betungande att vara ledare 

i ett lag där många kulturer, etniciteteter och språk finns i gruppen. Flertalet menar att det som en 

balansakt där det råder många aspekter att ta hänsyn till och att deras ledarstil måste anpassas. En 

representant beskriver;  

 

” i början trodde man att man skulle köra löpvägar, passningar och speltaktik, men det 

visade sig annorlunda, man blir allting, man blir deras extrapappa, chaufför, bankman, 

skolhjälp, psykolog, det är ganska mycket” 

 

Trots dessa utmaningar menar samtliga respondenter att arbetet med integration har varit 

utvecklande för dem och att de nyanlända har gett dem mycket där de fått förståelse för 

samhällsfrågor, utanförskap och andra kulturer. En respondent beskriver;  
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” i mitt lag som jag tränar är det 15 olika nationer, bara det är ju en utmaning och någon 

form av världsrekord […] dem har lärt mig otroligt mycket och förhoppningsvis har jag 

lärt dom något, jag har lärt mig saker om mig själv, om deras hemländer, om olika kulturer, 

hur olika människor fungerar i olika situationer, det är ju otroligt” 

 

Exemplen kring förståelse och inställning som idrottsföreningarna lyfter indikerar att 

idrottsföreningarna nått insikt om att integration kräver ömsesidig förståelse och vilja att förändra 

existerande kultur, vanor och attityder för att bemöta eventuella hinder som uppstår.  

Citaten visar komplexiteten som finns inneboende i kulturer och vad det innebär att vara nyanländ, 

att vara ledare för nyanlända och hur organisationen behöver bemöta kulturella utmaningar. Den 

förståelse som lyfts i citaten kan förstås som det som Giddens (2015) benämner som smältdegeln. 

Influenser av kulturella integration (Ålund, 1985) uppvisas även i exemplen då idrottsföreningarna 

beskriver att de har förståelsen för att det handlar om båda parternas villighet att förändra sitt 

synsätt och arbetssätt.  

 

5.3 Nyckelfaktorer  
I temat nyckelfaktorer presenteras kriterier som idrottsföreningarna indikerat som betydelsefulla 

inom ramen för integrationsarbete. Nyckelfaktorerna presenteras i underteman samverkan, ansvar 

och engagemang. 

 

5.3.1 Samverkan  
Att idrottsföreningarna samverkar med andra parter eller föreningar menar flertalet av de 

intervjuade idrottsföreningarna är viktigt. Hur idrottsföreningarna arbetar med samverkar skiljer 

sig däremot åt men alla ser potentialen med att samverka. En idrottsförening berättar att de i 

projektet ”alla ska kunna delta” samverkat med kyrkan och olika företag för att några av 

projektaktiviteterna sponsrade. Flera av idrottsföreningarna samverkar med skola och fritidsgård i 

bostadsområdet. De menar att detta hjälper dem i deras idrottsverksamhet med kontakten med 

föräldrar eller vårdnadshavare gällande barnen eller ungdomarnas uppförande. Att samverka med 

andra parter eller ideella föreningar uttrycker en respondent bidrar till att man kan hjälpa varandra, 

de kan handla om att bistå med lokaler, utrustning eller ekonomiskt stöd. En idrottsförening 

beskriver sitt arbete gällande samverkan;  

 

” vi är en del av områdesgruppen i bostadsområdet, där både politiska föreningar och andra 

föreningar finns med, men där träffas vi och försöker skapa aktiviteter, det kan vara 

valborgsfirande eller motionslopp, vi är väldigt aktiva och är en sån förening som tar ett 

socialt ansvar, vi är inte bara idrott vi försöker vara med överallt, vår klubblokal lånar vi ut 

och används mycket av alla olika föreningar” 

 

Hedenborg och Larneby (2016) menar att samverkan är en faktor som är viktig för föreningslivet. 

Att samverka på det sätt som beskrivs i citatet kan även tolkas enligt Steling och Fahlén (2016) att 
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idrottsföreningen identifierar sig som en breddidrottsförening och ser värdet av att bemöta 

samhällsutmaningar och skapa en inkluderande verksamhet. De ser värdet av att bostadsområdet 

verkar som en helhet tillsammans.  

 

5.3.2 Ansvar 
I undertemat ansvar lyfter idrottsföreningarna dels sitt egna ansvar om att vara en verksamhet som 

alla vill och kan vara med i, utöver det lyfts även ansvaret som de utländska, ensamkommande och 

nyanlända barnen och ungdomarna har. Ansvar har också uppmärksammats i form av att 

idrottsföreningarna upplever att de nyanlända barnen tar mer ansvar för sitt idrottsutövande i 

idrottsföreningarna jämfört med många svenska barn. Flera föreningar beskriver att de nyanlända 

barnen inte är ”curlade” på samma sätt som svenska barn, de har många gånger inte samma 

föräldrastöd utan får ansvara för sin egna fritid och fritidsintressen.  

 

Ansvarstagandet från de nyanlända barnen och ungdomarna kan ses som en framåtsträvande kraft 

(Ålund, 1985) och tillägnelse av kapitalformer för att positionera sig i det sammanhang som 

idrotten utgör (Månsson, 1998). Att vara medlem i en idrottsförening utgör försök till att tillägna 

sig socialt kapital genom att knyta kontakter, bilda sociala nätverk och engagera sig inom 

organisationen likt det Bourdieu menar. Det kulturella kapitalet förändras också i och med sitt 

medlemskap i idrottsföreningar eftersom att nyanlända kommer i kontakt med andra kulturella 

vanor vilket kan bidra till att förhållningssättet till sin kulturella bakgrund och den nya kulturen 

förändras (Månsson, 1998).  

 

5.3.3 Engagemang 
I detta undertema lyfter flera av idrottsföreningarna att engagemang är viktigt, det handlar om 

engagemang från idrottsföreningen och den enskilde ledaren. En aspekt av engagemang som en 

föreningsrepresentant lyfter är att engagemang inte enbart ska ligga på ledarnivå och bygga på 

eldsjälars engagemang. Representanten menar att engagemang för arbetet med integration bör 

finnas på styrelsenivå och prägla hela organisationen. Representanten menar att engagemang måste 

finnas på alla nivåer annars faller det, representanten upplever att detta har utvecklats och blivit 

bättre på senare år. Två idrottsföreningarna menar att kontinuitet är en viktig faktor i arbetet med 

integration. Dels menar de kontinuitet i avseende att det är samma ledare som har hand om lagen 

men även kring att bygga upp en god miljö. En ledare i en förening upplever att det har varit viktigt 

att nyanlända har haft samma ledare från uppstarten, ledaren beskriver; 

 

” det är viktigt att de har samma människor runt sig hela tiden, skulle det ha bytts ut ledare 

så tror jag att det hade varit annorlunda, det är extra viktigt det är vi stolta och nöjda över, 

att vi har lyckats nå barnen och fått in dom i föreningen”  

 

En annan respondent beskriver sin upplevelse av kontinuitet;  

 

” Jag upplever att det är en trygghet att jobba med samma miljö över tid, för då skapar man 
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ett bra klimat, sen är det lättare för nya att komma in i det klimatet, de känner av att aha är 

det såhär vi uppför oss här, det blir naturligt och man ser att alla andra hjälper till, har ett 

bra språk, har man satt en bra norm från början och får jobba med det kontinuerligt så blir 

verksamheten ganska självgående därefter”   

 

Att kontinuitet är viktigt kan bero på att de nyanlända är i en föränderlig period i sina liv både på 

ett socialt och kulturellt plan (Ålund 1985). Att bidra med kontinuitet och samma sociala nätverk 

av människor inom idrottsföreningslivet hjälper till att bygga upp trygghet, rutiner och 

förhållningssätt som är applicerbara inom andra områden än bara idrotten. Idrottsledarna utgör en 

betydelsefull socialisationsagent.  

 

5.4 Utmaningar  
De utmaningar som identifierats under intervjuerna med idrottsföreningarna är strategier för att 

arbeta runt hinder, språk och kommunikation och kulturkrockar och presenteras nedan.  

 

5.4.1 Strategier för att arbeta runt utmaningar 
Att hinder i den dagliga verksamheten uppstår menar flertalet idrottsföreningar är ofrånkomligt, 

hur idrottsföreningarna arbetar förbi utmaningarna har olika strategier uppmärksammats. Alla 

respondenter menar att det är en förutsättning om verksamheten utförs i bostadsområdet som 

idrottsföreningen är verksam inom. Föreningarna menar att detta underlättar för många barn och 

ungdomar som saknar föräldrar som kan skjutsa till träning, tävling eller matcher. En strategi för 

föreningarna är att arbeta med närhet, lättillgängligt, att ha lokaler, planer och kansli centralt i 

bostadsområdet möjliggör för att fler besöker dem och det blir en naturlig samlingsplats. En 

respondent beskriver utmaningar i sitt ledarskap då denne måste anpassa ledarskapet i arbetet med 

nyanlända då språk och kulturella skillnader finns. Respondenten utrycker att det anpassade 

ledarskapet är ett uttryck för en strategi för att skapa ömsesidig respekt och förståelse. Citatet nedan 

beskriver respondenten situationer där respondenten har sagt åt de nyanlända barnen vid flertalet 

tillfällen;  

 

”Ibland måste jag skälla ganska hårt, då går budskapet fram och reaktionen blir ofta- jaha 

men varför har du inte sagt det förut? Haha. Man ba jag har ju sagt det 20 gånger, och då 

menar kidsen att jag inte har sagt år dom på riktig […] Sverige är ju en anomali när det 

kommer till hur man hanterar barn, det såg jag när jag bodde utomlands under 1995 att det 

skiljde sig mycket från Sverige, då kan man ju bara tänka sig hur det ser ut i mellan östern 

där en helt annan tradition och utveckling har skett”  

 

Beskrivningen och citatet ovan visar på kulturella skillnader i barnuppfostran och att dessa 

skillnader gör att missförstånd uppstår och att ledaren på andra sätt måste visa vad denne egentligen 

menar. I detta fall är förståelse och anpassning viktiga ingredienser för att förhindra att ytterligare 

motsättningar uppstår, likt Hertting och Karlefors (2016). Som ledare utgör man en ny och viktig 

socialisationsagent i de nyanländas tillvaro både under idrottsliga sammanhang men även att 
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genom det idrottsliga få med sig värdefulla kunskaper, värderingar och normer som är 

betydelsefulla i andra sammanhang i samhället.  

 

En annan utmaning som flera respondenter benämnt under intervjuerna är bristen på ledare. 

Vanligtvis försöker idrottsföreningar hitta ledare till olika lag i föräldragruppen, men i det 

bostadsområdet där en förening är verksam är föräldraengagemanget till barnens idrottande lågt, 

framförallt från nyanlända eller utländska barn. Därför söker idrottsföreningen ledare till lag 

utanför föräldragruppen. Respondenten menar; 

 

 

 

”jag tror att föräldrarna generellt har mycket med att försöka förstå det svenska systemet, 

hitta arbete, språket och andra praktiska företeelser som det innebär att komma ny till ett 

land, att då också engagera sig och sätta sig in i barnens fritid känns kanske minst 

prioriterat. Att söka ledare på det sättet vi gör blir en praktisk konsekvens för att försöka få 

med”  

 

För att ändå lyckas starta upp idrottsverksamhet har föreningen använt strategin om att först hitta 

en ledare till laget som ska starta upp. Genom detta sätt menar föreningen att de får en bredare 

representation av svenska, nyanlända och utländska barn vilket genererar att fler deltar och att 

föreningen kan ha fler lag. Att hitta nya arbetssätt, vidga organisationen och förändra strukturella 

villkor inom organisationen menar Steling och Fahlén (2016) bör ligga inom ramen för hur 

idrottsföreningen identifierar sig, citatet indikerar att föreningen är mån om att alla ska kunna 

idrotta och har därför utvecklat ett arbetssätt som möjliggör för att hitta ledare.  

 

På övergripande och praktisk nivå menar en respondent att föreningens integrationsarbete handlar 

om att arbeta praktiskt, vidare menar respondenten att föreningen hade kunnat formulerat strategier 

och arbetssätt men att det tar tid och energi och utgör mer pappersarbete. Att vara lyhörd och 

närvarande uttrycker en föreningsrepresentant är en strategi;  

 

” det man får göra är att agera på det som händer i praktiken och försöka vara lyhörd för 

saker och ting och förstå att det är skillnader, de är inte vana vid organiserad idrott som vi 

har här i Sverige, det är inte så lätt att förstå organisationen eller verksamheten”  

 

Som ledare inom ett lag med många nyanlända och utländska barn och ungdomar får man vara 

beredd att bidra med gränssättning och riktlinjer snabbt, en respondent menar att detta ofta fungerar 

bra och menar att ungdomarna är hörsamma mot en ledares synpunkt, de vill lära sig. Många av de 

nyanlända inom en idrottsförening var intresserade av att tävla, detta tog en föreningsrepresentant 

som är ledare fasta vid;  
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” jag såg att de blev motiverade när vi skulle tävla och spela och det använde jag som en 

morot, jag lade in mycket spelövningar och spelmoment för att arbeta med spelförståelse 

och samspel inom laget under matchsituationer, då upplevde jag att de blev mer motiverade 

att träna men också att de tränade mer fokuserat” 

 

Tävlingsfostran är en del av det som svenska idrottsrörelsen innefattar (Peterson, 2000), strategin 

och arbetssättet om att införa tävlingsmoment i träningar för att öka motivationen kan ses som ett 

sätt att försöka implantera svensk idrotts filosofi och dess beståndsdelar. En potentiell risk med att 

lägga fokus vid tävlingsmoment är att verksamheten kan bli exkluderande för nyanlända barn som 

saknar erfarenhet av organiserad idrott och som inte utvecklas i takt med i tävlingsnivån. Att ha 

föreningsövergripande policys kan i dessa fall vara vägledande och ett stöd i ledarnas praktiska 

arbete. Citatet om att ledarna bör vara hörsamma och agera på det som händer i praktiken indikerar 

att ledaren utgör en socialisationsagent som kan påverka utfallet av hur kulturella strukturer får 

bevaras eller förändras i idrottssammanhanget (Giddens, 2015).  

 

5.4.2 Språk och kommunikation  
Idrottsföreningarna tilldelar språket olika betydelse, en del anser att språket utgör en utmaning 

medan andra inte gör det. Språket används i några föreningar som ett strategiskt arbetssätt. Att 

använda varandra som tolkar är ett strategiskt arbetssätt som några föreningar använder. Tolkarna 

finner de oftast inom den egna verksamheten, antingen bland barnen och ungdomarna eller bland 

äldre deltagare. Flera av idrottsföreningarna har uppfattningen att nyanlända har lättare att tillägna 

sig ett dåligt språk vilket de som ledare får gå in och korrigera. Dessa representanter beskriver att 

språkbruket kan vara en orsak av bostadsområdets låga socioekonomiska status. I en förening är 

man tydligt med att det är svenska som gäller, instruktioner ges alltid på svenska och uppstår det 

missförstånd eller liknande så får medlemmarna hjälpas åt att tolka; 

 

” det är svenska vi ska prata, det är grunden till att komma in i samhället sen”  

 

En aspekt av språket som en respondent beskriver är att många av de nyanlända och utländska 

barnen inte riktigt förstår nyanser i språket av naturliga själ. Man får försöka att förstå att säga 

saker på ett tydligt sätt utan dubbla budskap i meningarna, en respondent konkretiserar detta genom 

följande citat; 

 

”jag kan exempelvis inte säga- jättebra jobbat, men försök att passa de andra i laget också. 

Då ser jag direkt att barnet endast har lyssnat till den fösta delen av meningen, ibland tror 

man att de är bättre på svenska än vad de är. Ingen vill heller erkänna att de inte förstår 

även om jag ser att de inte förstår, då får man visa med kroppsspråk eller genom övningar 

vad man menar”  
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Något som flera idrottsföreningar har upplevt som en utmaning är kontakten med föräldrar eller 

vårdnadshavare. Flertalet respondenter menar att de nyanlända barnen som kommer hit med sina 

föräldrar inte har samma föräldrastöd till fritidsaktiviteter som svenska barn. De beskriver detta 

som särskilt tydligt och problematiskt när det ska mejlas ut information gällande matcher, lag, 

bakning eller dylikt. En idrottsförening har löst denna typ av problematik genom att endast 

kommunicera till spelarna gällande information. I en annan förening har man åkt på hembesök för 

att försäkra sig om att informationen verkligen når fram till vårdnadshavarna och föräldrarna för 

att minska riskerna för missförstånd eller uteslutning. En föreningsrepresentant uttrycker att denne 

förstår att detta kan vara problematiskt för nyanlända eftersom Sverige är ganska digitaliserat och 

modernt jämfört med deras hemländer. Följande citat belyser när en ledare i idrottsförening skulle 

kontakta vårdnadshavare via mejl;  

 

 

 

” jag skulle få kontakt med en somalisk killes föräldrar men fick istället kontakt med den 

somaliskt ”klanledaren” i den somaliska föreningen här i bostadsområdet, då fick jag prata 

med honom istället för killens föräldrar så det är ju stora kulturskillnader” 

 

 

Det som lyfts fram som utmaningar gällande språk och kommunikation kan tolkas enligt Ålund 

(1985) som bakåtsträvande krafter. Om de nyanlända talar sitt modersmål bevaras sociala nätverk 

med andra personer från hemlandet där språket kan liknas vid en skyddsmur. Skyddsmuren 

upprätthålls mot andra grupper för att bevara statusen inom den egna gruppen och kan ses som en 

identitetsbevarande funktion. Flertalet ledare menar att de är viktigt att de pratar svenska för att de 

ska integreras i kulturen och det svenska språket. Citatet om kontakten med ”klanledaren” i den 

somaliska föreningen innehåller bakåtsträvande krafter, detta genom att ”klanledaren” bevarar sin 

maktstatus från hemlandet i det nya samhället. Att ledarna inom föreningarna har hittat vägar runt 

dessa hinder uttrycker en kulturell integration (Ålund, 1985) där majoritetssamhället gradvis visar 

öppenhet till de nyanländas kultur samtidigt som det går att urskilja att de nyanlända inom 

idrottsföreningarna tycks vara villiga att acceptera nya kulturella värderingar. 

 

5.4.3 Kulturkrockar  
Kulturkrockar som idrottsföreningarna upplevt är framförallt missförstånd, avsaknad av tidigare 

erfarenhet gällande organiserat idrottsföreningsliv, att nyanlända flickors inte utövar idrott och 

bristande förståelse för kvinnliga idrottsledare. För att bemöta dessa kulturkrockar har föreningarna 

utvecklat olika strategier i hanterandet av dessa kulturkrockar. En aspekt av integrationsarbetet som 

en idrottsförening beskriver som svårt är att få de nyanlända att förstå hur svenskidrott generellt 

organiseras eftersom att tidigare erfarenhet av organiserad föreningsidrott saknas. Från att ha utövat 

sporten helt oorganiserat med ett gäng kompisar på stranden är det skillnad till att komma och utöva 

organiserad idrott där man tränar på ett visst sätt, att förstå detta utan att språklig kunskap är en 

utmaning. Ett exempel på denna typ av kulturkrock beskriver en föreningsrepresentant;  
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” det handlar om i stort sett allt, allt ifrån att man kommer ombytt till träningar och inte har 

sina vanliga kläder på sig, att man lyssnar på tränaren och att man inte ifrågasätter 

träningsplaneringar och att om man inte får sin vilja igenom kan man inte bara sura ihop 

och sluta träna, jag upplever att de behöver lära sig den svenska disciplinen och att det är 

förståelse för den svenska disciplinen som saknas” 

 

Bemötandet som kvinna i ledarroll beskriver de båda kvinnliga föreningsrepresentanterna har varit 

och är en utmaning, de menar att de har uppstår kulturkrockar enbart på grund av att de är kvinnor. 

En kvinnlig respondent som upplevt detta beskriver en situation där två nyanlända pojkar besökte 

deras verksamhet;  

 

” pojkarna sa ganska direkt att de inte tänker lyssna på en kvinnlig ledare, varpå jag frågade 

varför, de svarade att deras pappa hade sagt att de inte ska lyssna på kvinnor. Då fick jag 

förklara att om de inte kan lyssna på kvinnor kan de inte delta i våran verksamhet. Jag fick 

förklara att det kommer finnas kvinnor som man måste lyssna på ute i arbetslivet… som 

förening måste vi tydligt visa vad som gäller och att man får försöka förklara det i det stora 

hela och koppla det till samhället och idrottslivet. Idrotten är ju ofta den första platsen som 

nyanlända besöker, skapar inte vi den platsen så kan det vara svårt att förstå det i ett större 

sammanhang” 

 

En annan utmaning i form av kulturkrock som samtliga föreningar upplevt är att representationen 

av nyanlända flickor i föreningslivet är låg. Flera av idrottsföreningarna har gjort olika försök och 

insatser för att locka nyanlända flickor till föreningslivet. En förening har bland annat haft 

satsningar på att få fler kvinnliga ledare för att flickorna ska känna sig mer bekväma med att delta. 

En annan förening såg att det var viktigt att könsseparera så att flickor och pojkar inte tränade 

samtidigt eller i nära anslutning med varandra. I en annan idrottsförening hade man några 

nyanlända flickor som deltog i föreningen, flickorna deltog under hösten och våren men inte under 

vintern. Detta undersöktes inom föreningen och det visade sig att flickorna inte fick vara ute när 

det var mörkt. När föreningen fick veta att det berodde på mörkret försökte man lägga träningar 

tidigare på eftermiddagen eller att ordna med att andra föräldrar hämtade upp flickorna och följde 

de till träningen.  

 

En annan utmaning som en idrottsförening lyfter är att majoriteten av föreningens verksamma 

medlemmar är nyanlända. Respondenten menar att detta i sig inte är ett problem men att det kan 

leda till att de nyanländas integration med svenskar inom föreningslivet drabbas, integrationen blir 

mellan de nyanlända i laget.  

 

Kulturkrockarna som föreningarna beskriver uppstår både i det idrottsliga men även i det sociala 

runt om idrotten. Om bristande eller utebliven integration mellan nyanlända och svenskfödda i 

idrottsföreningen kan resultera i kulturell pluralism (Giddens, 2015) där grupperna hålls isär men 

samexisterar utan interaktion. En annan effekt ur detta är att de nyanlända integreras med varandra 
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och att kulturella olikheter överbryggas inom gruppen men att det sociala kapitalet endast är inom 

gruppen av nyanlända (Walseth, 2008). Ett resultat av att få nyanlända flickor är aktiva inom 

idrottsförenings livet är att en risk för utebliven socialisation ur en idrottsföreningskontext. Detta 

kan även i förlängningen innebära att flickornas integration med andra grupper, individer eller 

organisationer utesluts. Bakåtsträvande krafter verkar i flickornas liv och kan förhindra kulturell 

och strukturell integration (Ålund, 1985).  

 

5.5 Utvecklingsområden  
Resultatavsnittets avslutande tema handlar om utvecklingsområden som idrottsföreningarna lyft 

under intervjuerna. Underteman är synliggörande och stöd för idrottsverksamheter och idrotten i 

sig som hinder. 

 

5.5.1 Synliggörande och stöd för idrottsföreningar 
Att synliggöra idrottsföreningar och deras arbetssätt med integration är någon som tagit upp under 

intervjuerna. Flera idrottsföreningar menar att det är en god ide att sprida bra och lyckosamma 

arbetssätt men de ser även en fara med att synliggöra arbetet med integration.  Föreningarna menar 

att de inte vill ha den typen av uppmärksamhet och inte vill profilera sig som en 

”integrationsförening”. En förening menar att det inte är negativt att arbeta med integration men 

att faran är hur man profilerar sig och skapar skillnad genom detta. Utvecklingsområden som 

idrotten kan göra uttrycker flera respondenter är att fler idrotter borde göra mer i avseende till 

integration. De menar att fler idrotter borde se över sina verksamheter, arbeta med värdegrunder, 

normer och mångfald för att inte få en homogen idrottsförening och idrottsrörelse. Två av 

idrottsföreningarna önskar mer uppsökande verksamhet från externa stödorganisationer och 

kommunen där dessa parter kan bistå med stöd vid uppstart med integrationsarbetet. De kan hjälpa 

med projektplanering, projektansökningar de kan även dela med sig av kunskap i 

integrationsfrågor. De menar att det blir för mycket ansvar på idrottsföreningarnas ideella basis att 

skriva projektansökningar och dylikt för att få ekonomiskt stöd. En respondent menar att 

kommunen behöver satsa på idrottsföreningslivet efter som att föreningslivet sysselsätter tusentals 

barn och ungdomar flera dagar, kvällar och helger året runt. En aspekt av samhällsvärde som två 

idrottsföreningar beskriver under respektive intervju är att de menar att idrottsföreningarna gör ett 

viktigt arbete som besparar kommunen tiotusentals kronor. De menar att barnen och ungdomarna 

är med i idrottsföreningarna istället för att hitta på annat bus i bostadsområdet eller i samhället;  

 

” vi ser ju ett socialt värde och ett samhällsvärde, att de spelar fotboll istället för att vara 

ute och göra annat, har vi killarna hos oss så vinner hela samhället på det” 

 

Idrottsföreningar hör till civilsamhället och organiseras av gemensamma intressen och frivillighet, 

ändå upplever idrottsföreningarna att det är mycket som ligger på deras bord utöver 

idrottsverksamhet.  Att vara samhällsnyttig och arbeta med externa mål utan direkta kunskaper om 

hur detta ska implementeras eller användas i föreningens dagliga verksamhet menar 

idrottsföreningarna är svårt. Flera av dem uttrycker bristande stöd i detta arbete vilket kan tolkas 
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som att kommunen, politiken eller andra organisationer bör se över sina målformuleringar och 

anpassa dessa så att de passar ideella organisationer samt bistå med projektkunskap eller med annat 

stöd, likt Steling & Fahlén (2016). Att idrottsföreningarna inte vill synliggöra sitt arbete med 

integration visar på att de inte vill profilera sig på ett sådans sätt som kan skapa distinktioner mellan 

ett vi och dem (Illman & Nynäs, 2017).  

 

5.5.2 Idrotten i sig som hinder 
En aspekt som flertalet respondenter lyfter är att mer stöd i form av ekonomiska resurser, stöd i 

engagemang och kunskap bör läggas på idrotter som kan uppvisa att man arbetar med integration 

på något sätt. Samtliga idrottsföreningarna upplever att vissa idrotter gör mer än andra idrotter i 

avseende till integration, kultur och mångfald. En respondent menar att de nyanlända barnen 

kommer till deras förening och inte exempelvis en ishockeyförening, respondenten menar att 

nyanlända inser att de inte kan spela ishockey på grund av att sporten i sig utgör hinder för dem att 

ta sig in. Bland annat långa transporter till och från träning, dyr utrustning och ingen tidigare 

referens till sporten.  

 

Flera idrottsföreningar menar att kommunen och andra stödorganisationer bör rikta stöd och pengar 

till föreningar som n gör något i avseende till integration och inte till alla föreningar eller idrotter. 

En förening beskriver;  

 

” det finns ingen naturlig anknytning till ishockey eller ridning från hemlandet eller från 

deras uppväxt, jag tycker att man bör satsa på de idrotten som fungerar och som gör något 

för integration och som man ser att barnen söker sig till” 

 

Att vissa idrotten utgör hinder för inträde eller deltagande är något som Ahrne, Roman och Franzén 

(2008) menar orsakas av att dessa idrotter ofta förknippas och innehåller särskilda informella och 

formella regler. Nyanlända har med sig sina kapitalformer när de kommer och för att nyanlända 

ska kunna inträda idrotter som exempelvis hockey eller golf krävs enligt Bourdieu särskilda 

ekonomiska, sociala och kulturella kapitalformer vilket förutsätter ett omfattande arbete för de 

nyanlända (Månsson, 1998). Att omforma kapitalformerna till att passa in i exempelvis ishockeyn 

kan tolkas som att fler hinder än enbart kapitalformerna. Respondenterna uttrycker att fler idrotter 

borde göra mer i avseende till integration, dessa idrotter kan sakna viljan att arbeta med inkludering 

och samhällsnyttiga verksamheter. Detta kan bero på att dessa idrottsföreningar inte identifierar sig 

som breddidrottsföreningar utan mer som elitsatsandeföreningar (Steling & Fahlén, 2016). Det kan 

vidare tolkas som att strukturerna och arbetssätten inom dessa idrotter är orsaken till hindren och 

inte nyanlända.  
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6. Diskussion, slutsatser och fortsatt forskning  
Syftet för uppsatsen var att undersöka hur idrottsföreningar i Luleå kommun arbetar med 

integration för nyanlända barn och ungdomar. Specifika frågeställningar som har behandlats är ” 

Hur arbetar idrottsföreningarna för att skapa integration” och ”Vilka utmaningar respektive 

möjligheter finns kring integrationsarbetet i idrottsföreningarna”.  Fokus var att belysa 

upplevelser och erfarenheter med integrationsarbete ur ett idrottsföreningsperspektiv. Nedan 

redogörs för en sammanfattande diskussion och avslutande slutsatser.  

 

6.1 Utmaningar med integrationsarbete och arbetssätt 
En tolkning av resultatet är det i praktiken säkert är fler idrottsföreningar som arbetar med 

integration även om de själva inte upplever det. Det kan tänkas finnas geografiska skillnader mellan 

norra och södra Sverige i integrationsarbetet. I Norrbotten har invandringen varit relativt låg och 

det kan därför ha betydelse till varför idrottsföreningarna ännu inte har ett strukturerar 

integrationsarbete.  Arbetet med integration kan istället uppfattas som situations och lösnings 

betingat vilket uppsatsens respondenter bekräftar. De flesta idrottsföreningar började att aktivt 

arbeta med integration tre år sedan. Tre år är en relativt kort tidsperiod för att kunna se vad 

integrationsarbetet på lång sikt genererat för resultat och effekter för idrottsföreningarna, för 

nyanlända och för samhället i stort. Detta kan förklara ointresset från idrottsföreningarnas sida att 

sprida arbetssätt innan man sett effekterna av arbetet. 

 

En uppfattning är att idrottsföreningarna är oroliga att sprida sina arbetssätt och synliggöra sina 

verksamheter då det tycks finnas en oro att profilera eller uppfattas som en ”integrationsarbetande 

idrottsförening”. Föreningarna vill inte göra skillnad eller separera integrationsarbetet från övrigt 

arbete inom föreningen då detta kan skapa skillnader eller åsidosätta någon grupp. Om arbetssätt 

eller goda exempel synliggörs och sprids är ett potentiellt utfall att nyanlända söker sig till de 

idrottsföreningarna som uppvisar integrationsarbete. Detta behöver inte ses som en nackdel men 

kan medföra att resursbrist uppstår i form av ledare, organisatoriska utmaningar där logistik, 

arbetssätt och ekonomin kan bli utmaningar. Ett annat potentiellt utfall som ett uttalat 

integrationsarbete kan medföra är att svenska barn och ungdomar söker sig till andra 

idrottsföreningar om integrationsarbete tar stor del av idrottsverksamheten. Detta skulle leda till att 

integrationsaspekten gås förlorad eftersom att integrationen då blir inom den egna gruppen och inte 

i lika stor utsträckning med andra grupper eller över nations och etniska gränser. Ett sådant utfall 

skulle kunna innebära att den demokratiska aspekten som idrotten innehåller går förlorad och att 

idrottsrörelsen blir homogen vilket potentiellt kan utgöra hinder för att delta.  

 

Flertalet respondenter lyfter en önskan om att få mer ekonomiskt stöd från kommunen och stöd i 

form av kunskap och projektarbete genom andra externa organisationer. SISU Norrbotten skulle i 

dessa fall kunna utgöra en plattform för att dela med sig av goda exempel på arbetssätt som fungerat 

i praktiken och bistå med hjälp vid projektansökningar. Om SISU Norrbotten skulle utforma en 

plattform i syfte att sprida och synliggöra arbetssätt skulle spridningen ske mer objektivt i den 
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mening att en extern part vidarebefordrar goda exemplen. Spridning av goda exempel och arbetssätt 

har kanske inte nått ut till alla idrottsföreningar vilka kan ha fördröjt uppstarten med integration för 

nyanlända i föreningslivet. Genom en plattform skulle denna process kunna påskyndas och 

eventuellt få högre prioritet.  

 

6.2 Möjligheter för vidare integrationsarbete och arbetssätt 
Att formulera värdegrunder, policys och andra insatser kan vara vägledande och hjälpa ledare och 

styrelsen i deras arbete. Det kan också bli ett hjälpmedel för nyanlända i deras förståelse för vad 

som förväntas, hur en idrottsförening i Sverige organiseras och beskriva olika roller inom 

föreningen. Tydliga ramar, exempelvis värdegrund och policys, inom föreningen bidrar till 

trygghet för de enskilda ledarna men även för de nyanlända som redan är i en föränderlig period i 

livet. De hinder som uppmärksammats under arbetsprocessen är att få nyanlända flickor inte 

ansluter sig till föreningslivet, synen på kvinnliga ledare och språkliga bristningar. Ett annat hinder 

för idrotten är just att idrottsföreningar bygger på ideellt arbete där tid, ekonomi och ledare utgör 

bristande resurser.  Om tid avsätts för att organisera, planera och reflektera kring integrationsarbetet 

för att lyfta vart föreningen står värderingsmässigt hade dessa ”ramar” verkat vägledande och 

underlättat det fortlöpande arbetet med integration. Det är en balansgång mellan struktur och det 

fria handlingsutrymmet.    

Integration handlar om att få ihop olika delar till en helhet. Idrottens demokratiska aspekter kan ses 

som betydelsefulla ur integrationssynpunkt där deltagarna fostras med samhällsnyttiga värderingar 

och där gränsöverskridande relationer kan skapas och utvecklas. Att samverka för att få nya 

kunskaper, insikter och förståelse för helhetsaspekten som integration utgör är en viktig del av 

arbetet. De demokratiska aspekter som nyanlända och barn och ungdomar lär sig av idrott och 

idrottsrörelsen blir till en fördel vid framtida möten med det svenska samhället i övrigt.  

Att aktivt arbeta med strukturer och förutsättningar inom den egna verksamheten är viktigt för att 

integrationen ska fungera. Exempel på detta kan vara att ta bort medlemsavgifter som utgör hinder 

för nyanlända men även för andra socioekonomiska grupper i samhället. Ytterligare exempel kan 

vara att minska det ideella arbetet i form av fikaförsäljning, lottförsäljning, skjutsning till träningar, 

tävlingar eller matcher som föräldrar och vårdnadshavare utgör. Eftersom att dessa arbetssätt kan 

exkluderar mer än det inkluderar.  Förändring, anpassning och utveckling bör ske i symbios och 

ömsesidigt mellan idrottsföreningar, nyanlända, andra grupper och individer, så att integration 

uppstår och inte assimilation.  

Min förhoppning är att uppsatsen kan ge idrottsföreningar en generell bild över hur 

idrottsföreningar kan arbeta på ett inkluderande och integrerande sätt genom att identifiera 

nyckelfaktorer. Under arbetsprocessen har fördjupande kunskaper om integration utifrån ett 

idrottsföreningsperspektiv nåts. Integration är ett komplext ämne, skrapar man på ytan förstår man 

integrationens vidd och komplexitet som sträcker sig över många ämnen, platser, organisationer 

och människor. Jag har själv erfarenhet av idrott och föreningsliv men även den har fördjupats och 

min förståelse för vilket engagemang och arbete som idrottsföreningar bygger på. Hur mycket tid, 
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vilja och engagemang som ledare och idrottsföreningar avsätter och vilka förebilder dessa personer 

kan vara för nyanlända men även för andra barn och ungdomar.  

6.3 Förslag på vidare forskning  
Inledningsvis fanns en förhoppning om att undersöka olika idrottsföreningar från hela Norrbotten 

för att få ett brett perspektiv på idrottsintegration i länet. Ambitionen var att intervjua 

idrottsföreningar från större och mindre kommuner i länet för att belysa möjligheter, hinder och 

behov för att se om förutsättningar skiljer sig i länet. Om mer tid hade funnits hade detta varit 

intressant att undersöka. Vidare hade det även varit intressant att komplettera de sex intervjuade 

idrottsföreningarna med intervjuer med nyanlända från respektive förening. Detta hade kunnat 

bidra med att integrationsarbetet hade belysts från två olika perspektiv. Andra förslag på vidare 

studier är att undersöka hur fler idrotter kan förändra sina strukturer för att bli mer inkluderade och 

integrerande för fler grupper och individer i samhället.  Ur ett genusperspektiv hade varit intressant 

att undersöka mer kring hur idrottsföreningarna ska få nyanlända flickor att bli en del av 

föreningslivet. 
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Bilaga 1 
 

Informatbrev  

 

Hej! 

 

Mitt namn är Emma Strand, just nu läser jag min sista termin på sociologiprogrammet vid Luleå 

tekniska universitet. Under den sista terminen ska jag skriva mitt examensarbete, det ämne som jag 

har valt att skriva om är integration ur ett idrottsföreningsperspektiv. Min förhoppning är att 

undersöka hur idrottsföreningar i Norrbotten arbetar med integration för nyanlända ungdomar samt 

idrottsföreningarnas upplevelser och erfarenheter av integrationsarbetet.  

 

Det är i detta syfte jag kontaktar er förening, min förhoppning du eller någon i din förening skulle 

kunna ställa upp för en intervju. Intervjun kommer att ta mellan 40–60 minuter, där din och 

idrottsföreningens erfarenheter och upplevelser av integrationsarbetearbetet är det huvudsakliga 

samtalsämnet. Jag har möjlighet att besöka er om det blir aktuellt med intervju.  

 

Ni kan avbryta intervjun när som helst utan vidare motivering. Ni får ta del materialet och komma 

med synpunkter, frågor, tillägg, ändringar efter intervjun via mail eller mobiltelefon om ni så 

önskar. Intervjun kommer att spelas in för att undvika faktafel i sammanställningen av intervjun 

och kommer endast att behandlas av mig. Citat från intervjuer kommer att presenters på ett 

konfidentiellt sätt så att du som intervjuperson eller din förening inte kan identifieras eller kopplas 

till resultatet i uppsatsen. Material från intervjun kommer inte publiceras utan ert godkännande.  

 

 

Med vänlig hälsning  

Emma Strand  

Telefon:  

Epost: Satema-4@student.ltu.se



 

   

Bilaga 2 
 

Intervjuguide 

 

Bakgrund  

Beskriv vilken typ av idrottsförening ni är, vilken idrott ägnar ni er åt?  

Vad har du för roll i föreningen?  

Hur länge har du varit aktiv inom föreningslivet?   

Vad fick dig att börja engagera dig i föreningslivet?   

 

Värdegrund, policys  

Har ni uttalad värdegrund eller policys i föreningen?   

Hur förhåller och /eller använder dessa?  

Hur förmedlar ni normer och förhållningssätt som gäller under idrottsverksamheten?   

 

Arbete med integration  

Hur ser föreningen på integration, vad är viktigt, hur definierar föreningen integration? 

Vad innebär integrationsarbete för föreningen?    

Vilka delar inom integrationsarbetet har varit viktiga för er?  

 

Beskriv ert arbete med integration vad var startpunkten? Hur har ni planerat för 

integrationsarbetet? Krävde uppstarten av integrationsarbetet någon form av omorganisering av 

övriga verksamheter, insatser eller dylikt? 

 

När blev integrations insatser/arbetet en del av eran verksamhet?  

Vad innebär detta arbete för er?  

 

Har ni något mål med integrationsarbetet?  

Vad är era förhoppningar att detta arbete ska leda till? 

 

Genomsyrar integrationsarbetet alla delar av föreningen eller några utvalda? Om ja, på vilket sätt 

och varför?  

 

Hur arbetar ni för att få dem att känna sig inkluderade, vad är svårt respektive lätt? 

Finns det krav och förväntningar som du/ni anser svåra att uppfylla i praktiken?   

 

 

 

 



 

   

Kontakt, kommunikation 

Hur har ni kommit i kontakt med nyanlända? Vilken ålder, pojkar eller flickor, tidigare 

erfarenheter av idrott? 

 

Vad är svårigheterna med kontakten med nyanlända? Språkligt, Strategier?   

 

Hur mottas integrationsarbete av övriga i föreningen, medlemmar, ledare?  

 

Hur synliggör ni ert integrationsarbete och eran verksamhet? Finns det något positivt med att 

synliggöra integrationsarbetet respektive nackdel? 

 

Möjligheter, Hinder/utmaningar  

Vad upplever du och eller föreningen som positivt med integrationsarbetet? Vad upplever du och 

eller föreningen som möjligheter med integrationsarbetet?  

 

Vad har varit svårt eller utmaningar med integrationsarbetet?   Exempelvis föreningsfostran, 

tävlingsmoment, tid, resurser?  

 

Upplever du att integrationsarbetet kräver särskilda insatser, om ja finns det tillräckligt, vad 

behövs det mer av? Vad saknas?  

 

Hur har ni arbetar med dessa hinder eller svårigheter, tagit sig runt?  Strategier?  

Vad har fungerat respektive inte fungerat eller varit överförväntan som ni föreställt er? Teori vs 

praktik? 

 

Får ni något stöd i integrationsarbetet? Ex från sisu, ekonomiskt stöd, resurser, språkligt - hur och 

på vilket sätt? Samarbete med andra föreningar, myndigheter osv? 

 

Upplever du/ föreningen att idrott bidrar till att integrera invandrare i samhället? Hur, på vilket 

sätt, vad är positivt  

  

Övrigt, sammanfattande frågor och avslutande frågor 

Upplever du att det finns förbättringsområden inom dessa frågor i idrottsföreningen och inom 

idrottsföreningar generellt? Hur och på vilket sätt tror du att det skulle förändras till det bättre?  

 

Finns det något övrigt du vill tillägga eller vill vilja dela med dig av?  

Vad anser du skulle vara intressant att vidare undersöka gällande 
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