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SAMMANFATTNING  

Sverige har det senaste året tagit emot många nyanlända. Det krävs insatser från olika håll 

för att skapa möjligheter till integration in i det Svenska samhället. En av aktörerna är 

idrottsföreningarna. Syftet med uppsatsen var att undersöka hur idrottsföreningar i 

Västmanland har arbetat med integration för nyanlända. Metoden som använts var en 

kvalitativ metod och datainsamlingen skedde genom intervjuer. Resultatet visar att 

idrottsföreningarna ville göra samhällsnytta. De ville bidra med att ge de nyanlända en 

meningsfull vardag genom att öppna upp sin verksamhet och inkludera dem i svenskt 

föreningsliv. De slutsatser som har dragits är att idrottsföreningarnas integrationsarbete kan 

möjliggöra integration för nyanlända. Verksamheterna öppnades upp på olika sätt och det 

gavs möjligheter till att börja idrotta. Det finns en del utmaningar i arbetet och 

idrottsföreningarna anser att de är en bonus om detta arbete resulterar i fler medlemmar i 

framtiden, fokus ligger i att skapa glädje för stunden i och med osäkerheten om de nyanlända 

kommer stanna i Sverige. 

Nyckelord: Nyanlända, integration, idrottsföreningar, KASAM, empowerment, kvalitativ 

metod
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ABSTRACT  

Sweden has in the past year received high number of new arrivals. This require efforts from 

various parties to integrate them into Swedish society. One of the actors are the sport 

associations. The purpose of this essay was to examine how sports associations in 

Västmanland has worked with the integration of new arrivals. The method witch were used 

was a qualitative methodology and data collection was performed through interviews. The 

results based on the interviews showed that sports associations wanted to contribute in 

positive way to the society. They wanted to help the new arrivals to have a meaningful living 

by opening up their activities and include the new arrivals in to the Swedish association. The 

conclusion drawn is that all the work that sport association is doing for integration is making 

it possible for new arrivals to be integrated to the society. Their activities was open in 

different ways and gave the possibility for more people to try on sports. This work does not 

come without challenges but the associations feel that it is a bonus if all these efforts generate 

more members to the clubs in the future, focus area is to create a moment of happiness for 

the new arrivals since they are living with a big uncertainty if they will be allowed to stay in 

Sweden. 

Keywords: New arrivals, integration, sports associations, sense of coherence, empowerment, 

qualitative methodology 
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1 INTRODUKTION 

Under hösten 2015 inträffade den största flyktingströmmen på länge och miljontals 

människor hamnade på flykt. En del av dessa personer hamnade i Sverige. Dagligen kan man 

läsa om händelserna på sociala medier. På något vis måste dessa människor involveras i det 

svenska samhället och det kan vara svårt att veta hur de ska gå till och flera aktörer måste 

hjälpas åt, allt ifrån regeringen till exempelvis ideella organisationer. Ett intresse fanns hos 

lokala idrottsföreningar i Västmanland att hjälpa dessa människor som flytt till Sverige. De 

ville bidra till en ökad meningsfullhet hos individerna samt skapa möjlighet att integreras in i 

det Svenska Samhället samtidigt som de kunde utöva fysisk aktivitet. 

Under vår verksamhetsbelagda utbildning växte intresset fram kring idrott och hur stor 

påverkan de faktiskt kan ha på ett lands folkhälsa. Idrotten ger inte bara positiva fysiska 

effekter på kroppen utan har även hälsoeffekter som påverkar den psykiska och sociala 

hälsan, vilket leder till en bra hälsa i allmänhet. I och med den stora flyktingkatastrofen 

kändes ämnet aktuellt och idrottsföreningarnas integrationsarbete kan vara en bra insats för 

att underlätta för de nyanlända. Därmed växte ett intresse att undersöka vad föreningarna 

har gjort för de nyanlända men även få ta del av tankar och upplevelser kring deras arbete 

samt att vi i framtiden kan lära oss av de dem gjort.  
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2 BAKGRUND 

2.1 Definitioner 

 För att underlätta läsningen av denna studie kommer begrepp som används i att definieras 

här. 

Fysisk aktivitet 

Statens offentliga utredning (SOU 2010:181) definierar fysisk aktivitet som: 

All kroppsrörelse som är en följd av skelettmuskulaturens sammandragning och som 

resulterar i ökad energiförbrukning. (s.16) 

Nyanländ 

Riksrevisionen (2006) definierar nyanlända som:  

Den grupp som erhållit uppehållstillstånd av flyktingskäl, andra skyddsbehov eller av 

humanitära skäl. Nämnda grupp åsyftas också i de fall termerna ”flykting” och 

”flyktingmottagande” förekommer. (s.14) 

Integration  

Länsstyrelsen för Gotland definierar integration på ett lättförståeligt sätt, därav valdes 

följande definition till den här studien: 

Integration handlar om att känna sig delaktig i samhället. Alla människor behöver en plats i 

samhällsgemenskapen. Integration förutsätter ömsesidig respekt och förståelse mellan 

människor samt kunskap om varandras kultur, synsätt och samhälle. Integration medför 

jämlikhet och bättre samförstånd. Ett samhälle med god integration måste ses som en tillgång 

för idérikedom, inspiration och tillväxt där alla medborgare ska ha lika möjligheter till 

delaktighet i samhällslivet (http://www.lansstyrelsen.se/Gotland/Sv/manniska-och-

samhalle/integration/Pages/index.aspx). 

 

Idrott  

Riksidrottsförbundet (2009) definierar idrott på följande vis: 

Fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mer. (s.11) 
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2.2 Folkhälsa och fysisk aktivitet 

Folkhälsan i Sverige har förbättrats men trots detta finns insatser som bör prioriteras 

(Folkhälsomyndigheten, 2014). Svenskt folkhälsoarbete utgår ifrån de elva folkhälsopolitiska 

målområdena där det övergripande målet syftar till att skapa samhälleliga förutsättningar för 

att skapa en god hälsa i hela befolkningen på lika villkor. Målområde nio i regeringens 

proposition syftar till att öka den fysiska aktiviteten för att förebygga bland annat övervikt, 

fetma samt andra sjukdomar till följd av fysisk inaktivitet. De menar att fysisk aktivitet är en 

förutsättning för att ha en god hälsoutveckling. Förutom att fysisk aktivitet är betydande för 

en individs personliga hälsa är det dessutom lönsamt för samhället på lång sikt. 

Idrottsrörelsen med dess ideella föreningar spelar en viktig roll för arbetet framåt (Prop 

2007/08:110).  

2.3 Idrottsrörelsen i Sverige 

Svensk idrott har som vision att vara världens bästa med ständig utveckling och förbättring 

för att nå målet mot en samlad idrottsrörelse. Det har skapats en värdegrund utifrån fyra 

begrepp, glädje och gemenskap, demokrati och delaktighet, allas rätt att vara med samt 

rent spel. Genom glädje och gemenskap är tanken att de som idrottar ska kunna ha så roligt 

som möjligt och samtidigt må bra för att kunna prestera mer och därmed driva individerna 

framåt och hålla sig kvar i föreningslivet. Inom en förening ska allas röst ha lika värde och 

alla ska ha lika mycket rätt att delta i aktiviteter, bestämma över sin verksamhet samt ta 

ansvar. Inom Svensk idrott har alla rätt att delta utifrån sina egna förutsättningar och det ska 

inte ske någon diskriminering oavsett skillnader i exempelvis etnicitet, ålder eller kön. Inte 

heller ska den psykiska eller fysiska kapaciteten hindra någon från att delta inom en förening. 

Svensk idrott innebär även rent spel för att öka förutsättningarna för tävling på lika villkor. 

Idrotten tolererar inte fusk, doping, mobbing eller trakasserier, detta är en förutsättning för 

att få en fungerande idrottsrörelse (Riksidrottsförbundet, 2009).  

2.4 Idrottens betydelse för hälsan 

Idrotten har en betydelsefull roll för en god folkhälsa (Folkhälso-, sjukvård- och 

idrottsminister, Gabriel Wikström, personlig kommunikation, 11 november 2015). Oja, Bull, 

Fogelholm & Martin (2010) menar att de effekter som kan uppnås genom idrotten även 

spelar in på folkhälsan i ett land för att förebygga exempelvis sjukdomar som kan leda till 

ökade samhällskostnader i framtiden. Braunerhielm (2007) påtalar effekterna som 

uppkommer av idrottande kan visa sig genom positiva effekter på den fysiska, psykiska och 

sociala hälsan.  

Kroppen är skapad för att vara aktiv och fysisk aktivitet är en betydande del inom idrotten 

samt ett av skälen till att idrotta. Genom idrotten kan utveckling på kroppen ske genom ökad 

kroppslig styrka för bättre prestation inom idrottsgrenen såväl som i det vardagliga livet 

(Riksidrottsförbundet, 2009). Att vara fysiskt aktiv ger ett skydd mot en rad sjukdomar. Det 
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finns en minskad risk att dö i förtid av exempelvis hjärt – och kärlrelaterade sjukdomar och 

åldersdiabetes men risken minskar också att för att insjukna i vissa sorters cancerformer 

(Riksidrottsförbundet, 2014). 

I en observationell kohortstudie av Heidermann, Jespersen, Holst, Schou, Husby, Mølgaard 

& Wedderkopp (2013) gjord på skolungdomar tillhörande sex olika skolor i Danmark visar de 

sig att en ökad fysisk aktivitet har en förebyggande effekt på osteoporos eftersom det sker en 

ökning av benmassan vilket ger minskad risk för benbrott. Enligt Riksidrottsförbundet 

(2014) blir konditionen märkbart förbättrad och hjärtat blir starkare för att hantera 

utmaningarna i vardagen. Risken att drabbas av övervik eller fetma som är ett växande 

folkhälsoproblem i Sverige minskar vid idrottsutövande.  

När en person idrottar och är fysisk aktiv sker en process i hjärnan och då utsöndras 

endorfiner som är som kroppens eget morfin. I processen binds endorfinerna i hjärnan och 

det sker en ökning av dopamin- och noradrenalinhalterna och lyckokänslor samt styrka 

framhävs (Ellervik, 2013, april). Förutom ökad endorfinhalt i hjärnan sker förnyelse av 

hjärnceller vid fysisk aktivitet som har positiva effekter på nervsystemet. Att idrotta har en 

positiv inverkan på en rad betydelsefulla kroppsfunktioner som balans, koordination samt 

reaktionsförmågan. Att idrotta kan leda till ett ökat självförtroende hos individer 

(Folkhälsoinstitutet, 2003).  

När värdena av de så kallade lyckohormonerna utsöndras leder det till en känsla av glädje 

och en följd kan bli att spontaniteten ökar inom idrotten och individerna får ökad känsla av 

välbefinnande. Den fysiska aktiviteten inom idrotten skapar inte bara fysisk utveckling utan 

även lärande vilken ökar vikten av kontinuerligt idrottande. Utöver att idrotten skapar fysisk 

aktivitet grundas även gemenskap och kamratskap, som är motivationsfaktorer för att 

fortsätta idrotta. Sammanhållning är betydande för ett hälsosamt idrottande. Individer som 

känner samhörighet till idrotten upplever att de kan träffa vänner och bekanta, vilket skapar 

en upplevelse av en känsla för större nöjdhet med livet. De som tillhör en lagidrott har 

dessutom ett stort socialt kapital, samt att de har positiva tankar kring sin framtid. 

Ytterligare en social effekt av idrotten är förebilden i form av exempelvis äldre ledare, eller 

andra idrottare som kan visa vägen mot ett hälsosamt liv. Inom idrottsrörelsen skapas en 

trygghet men även lärdom om respekt till sina medmänniskor eller exempelvis individer med 

andra etniciteter eller åldersgrupper. Den här kunskapen och känslan är lika viktig inom 

idrotten som i det vardagliga livet, och de som idrottar ökar sin chans att känna så 

(Riksidrottsförbundet, 2009).  

Sammanhållning har betydelse för ett hälsosamt idrottande. Att inkluderas och idrotta i en 

förening eller grupp ger ett socialt stöd visar en studie av Monge-Rojas, Garita-Arce, 

Sánchez-López och Colón-Ramos (2009) gjord på skolungdomar på Costa Rica. De menar att 

de är viktigt att känna stöd från omgivningen för att fortsätta vara fysisk aktiv i längden. 

Melrose, Brown och Wood (2015) påvisar sambandet mellan ett socialt stöd och hälsa som 

starkt, då de menar att individer som är av hög grad socialt integrerade uppger att de är mer 

friska än individer som har lågt socialt stöd. Lewandowski, Rosenberg, Jordan Parks och 

Siegel (2011) påtalar det sociala stödet som en skyddsfaktor mot fysiska eller psykiska 

påfrestningar orsakade av stress och kan även lindra eventuella negativa händelser.  
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2.5 Nyanlända 

Runt om i världen finns cirka 60 miljoner människor på flykt vilket är en ökning på nästan 

åtta miljoner från 2013 (United Nations High Commissioner for Refugees, 2014). Det är 

bland annat kriget i Syrien som har en stor inverkan på flyktingantalet 

(http://www.migrationsverket.se/OmMigrationsverket/Fakta-om-migration.html).  

Människor på flykt kommer ofta ifrån dåliga levnadsförhållanden och kan på vägen blivit 

tvungna att skiljas ifrån sina familjer. I det nya landet inleds asylprocessen som kan innefatta 

en ovisshet vilket kan leda till psykiska problem och utanförskap (Socialstyrelsen, 2009). Det 

är vanligt att flyktingar lider av ohälsa i andra former än psykiska problem som exempelvis 

fetma, diabetes samt näringsbrist och faktorer som ekonomi samt kulturella skillnader kan 

förvärra situationen (Edberg, Cleary, & Vyas, 2011). 

Det finns studier som visar att ensamkommande barn löper större risk att drabbas av psykisk 

ohälsa till följd av krig eller flykt (Hodes, Jagdev, Chandra & Cunniff, 2008) och (Smid, 

Lensvelt-Mulders, Knipscheer, Gersons & Kleber, 2011 ). I en studie gjord på pojkar på en 

skola i USA visar resultaten att den självupplevda stressen kan minska vid idrottsutövande. 

Det framkommer även att fysisk aktivitet och psykiskt välbefinnande står i relation till 

varandra (Holmes, Eisenmann, Ekkekakis, Panteleimon & Douglas, 2008). I och med att 

personer är aktiva inom idrottsrörelsen kan sjukdomstillståndet depression minska och 

lindras (Blumenthal et.al, 2007). 

2.6 Idrottens möjlighet som integrationsarena 

I dagsläget kan idrotten bli en av de viktigaste sociala miljöer för personer med utländsk 

bakgrund och idrottsarenan blir en mötesplats mellan individer med olika etniska 

bakgrunder. Idrottsrörelsen har även möjlighet att integrera individer med skiljande etnisk 

bakgrund in i det svenska samhället. Eftersom idrotten inte är beroende av språket som de 

mesta i det svenska samhället, är idrotten ett bra sätt att integreras på och förhoppningsvis 

kan en minskad diskriminering förekomma, då i många fall idrotten är lagfokuserad med ett 

gemensamt mål och diskriminering kan läggas åt sidan. Idrotten är en möjlig mötesplats för 

barn och ungdomar med olika bakgrunder eller etniciteter. Idrotten kan skapa mötesplatser 

som förbereder för att mötas på andra platser i samhället som kanske är mer formella än vad 

idrottsrörelsen är (Peterson, 2000). 

Genom att idrotten är internationell och något de flesta förstår utan att prata samma språk 

går det att komma överens då utövandet oftast sker på samma villkor. Idrott som arena är 

viktig för att skapa kamratskap och knyta kontakter (Strandbu, 2002). Idrottsrörelsen kan 

vara en väg in i samhället genom att vänskapsbroar byggs inom aktiviteten som sedan 

eventuellt kan användas i det vardagliga livet. Idrotten är en viktigt arena för social 

integration. En social relation för en individ är betydelsefull oavsett om det handlar om 

samhörigheten till ett lag eller en parrelation och idrotten möjliggör kommunikation med 

andra individer (Engström, 2002). 
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I och med att idrottande kan ske över de etniska gränserna kan kunskap om normer och 

kultur tas i beaktande. Det finns olika normer inom idrotten såväl samhället som kan komma 

att spridas genom idrotten. Detta behöver inte endast ske genom att de etniskt svenska 

personerna visar hur de går till utan att kunskap tillförs från olika håll för att skapa en ökad 

förståelse. Kulturell integration kan även innebära ökad tolerans och acceptans mot varandra 

vilket kan leda till förenat arbete mot exempelvis rasismen. Integration kan ske genom 

idrotten då det kan vara en inkörsport till andra arenor i samhället som exempelvis till 

arbetsmarknaden och underlätta för individer att söka arbete. Ytterligare en form av 

integration som idrotten kan bidra med är att vara den fasta punkt hos en nyanländ individ, 

och vara en hjälp att komma över de eventuella bekymren som kan ha uppstått i livet. 

Idrotten kan öppna upp för delaktighet och skapa nytt fokus än på det förflutna eller 

anledningen till varför de fick fly (Strandbu, 2002). 

2.7 Teoretiskt perspektiv 

2.7.1 KASAM 

Aron Antonovsky är grundare till begreppet Känsla Av Sammanhang (KASAM) och hans 

tanke var att undersöka faktorer som gjorde att individer kunde hantera trauma på ett bra 

sätt. Han undersökte huruvida vissa människor klarar påfrestningar bättre än andra och 

menade att människor bäst lär sig att kontrollera livet genom att skapa en sammanhängande 

tillvaro. Hans arbetshypotes utformades från det han kallade ”generella motståndsresurser”. 

Begreppet syftar på de kringliggande faktorer som medverkar i hur en individs liv utformas. 

Exempel på det är pengar, socialt stöd, jag styrka och kulturell stabilitet, det vill säga allt som 

kan vara en kraft för att motverka eventuella stressorer. De tre komponenterna hanterbarhet, 

begriplighet samt meningsfullhet som ingår i KASAM kan beskriva hur människor just kan 

hantera de traumatiska händelser som de blivit utsatta för. Med hanterbarhet menas 

resurserna en individ har för att kunna hantera eventuella händelser. Begriplighet innebär att 

en människa har kontroll och struktur på eventuella händelser som kan uppstå samt förstå 

varför de uppstår. Meningsfullhet innefattar meningen som individen kan finna i det som 

sker. De tre komponenterna kan utgöra en trygghet för att känna sig mer tillgiven till livet 

(Aron Antonovsky, 1991).  

 

Ying, Akutsu, Zhang och Huang (1997) påvisade i sin studie hur KASAM kan stå i relation till 

psykisk ohälsa bland flyktingar. De framkom i studien att de individer som ansåg sig ha en 

hög Känsla Av Sammanhang upplevde att de mådde bättre psykiskt och de visade sig ha lägre 

symtom av ångest samt depression. Veronese och Pepe (2014) menar att individer som har 

en hög grad av Känsla Av Sammanhang lättare kan anpassa sig till stressiga situationer, som 

att fly från sitt hemland, än individer som har låg Känsla Av Sammanhang. Antonovsky 

(2005) menar att om individer känner hög grad av hanterbarhet kan det underlätta 

hanteringen av olyckliga händelser och i det här fallet flykten ifrån sitt hemland. Han menar 

även att vid en hög meningsfullhet påvisar individer en god framtidstro och de utmaningar 
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som finns tas med lust istället för påfrestning. Om den sista komponenten i KASAM, som är 

begriplighet menar Antonovsky (2005), är hög kommer utmaningarna mötas med en 

förståelse.  

Det finns ett samband mellan ett socialt stöd och en god hälsa då personer som är socialt 

integrerade uppger att de är mer friska än personer med låg social integration (Melrose, 

Brown & Wood, 2015).  Genom att idrotten bland annat kan bidra till ökad gemenskap samt 

en trygghet kan individer förbättra sin hälsa (Riksidrottsförbundet, 2009). Stranbu (2002) 

menar att idrotten kan skapa delaktighet och fokus på framtiden men även skapa viktiga 

relationer. Antonovsky (2005) påtalar vikten av att känna sammanhang som viktig del för att 

uppnå en god hälsa. Peterson (200o) anser att via en flitig medverkan och ett aktivt 

inflytande i idrottsverksamheten kan en ökad förståelse för och ett utökat deltagande i det 

övriga samhället skapas och en föreställelse kring en ”vikänsla” kan skapas då idrotten kan få 

människor att känna tillhörighet i samhället vilket är en viktig del i en individs process att 

integreras in i samhället.  

I och med att de nyanlända kan få en chans att delta i idrottsrörelsen möjliggörs att känna en 

hög grad av Känsla Av Sammanhang vilket kan leda till en ökad hälsa och därmed kan 

utvecklingen av att känna en hög Känsla Av Sammanhang stimuleras av ett socialt stöd som 

är inriktat på empowerment (Elmeroth & Häge, 2009) 

2.7.2  Empowerment 

Empowerment kan vara den process som möjliggör för människor att ta kontroll över sina liv 

(Västra Götalandsregionens folkhälsokommitté, 2010). Begreppen styrka, kraft samt makt 

går att koppla till teorin om empowerment. Anledningen till att dessa går att koppla är 

ordens innebörd, människan vill känna styrka och makt men även ha något att säga till om 

(Askheim & Starrin, 2007) samt att ha känslan att livet går att kontrollera (Naidoo & Wills, 

2009). Även egenskaper eller företeelser som självtillit, socialt stöd, stolthet, samarbete samt 

deltagande är viktiga hos en individ att försöka uppnå genom empowerment (Askheim & 

Starrin, 2007). Empowerment på individ och gruppnivå handlar om att öka kontrollen över 

sin livssituation (Naidoo & Wills, 2009). Askheim & Starrin (2007) menar att genom 

empowerment ska individen kunna stärkas genom verktyg för att underlätta att ta kontroll 

över sin livssituation och erbjuda hjälp till självhjälp.  

Då Riksidrottsförbundet (2009) påtalar idrotten som en arena där delaktighet, stolthet, 

socialt stöd samt samarbete stärks kan en individs empowerment stärkas genom att delta i 

idrottsliga aktiviteter eftersom Askheim och Starrin (2007) även påtalar bland annat dessa 

begrepp som viktiga inom empowerment.  

 

2.8 Sisu Idrottsutbildarna och Västmanlands Idrottsförbund 

Den här studien utförs med stöd av SISU Idrottsutbildarna och Västmanlands 

Idrottsförbund. De är en stödorganisation under Riksidrottsförbundet. SISU 
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Idrottsutbildarna och Västmanlands Idrottsförbund arbetar riktat mot föreningar samt en 

del mot kommuners idrottsliga verksamhet. I den här uppsatsen har de bidragit med 

kontakter till föreningar som arbetat med integration för att underlätta utförandet av 

studien. De var även med i utformandet av syfte och frågeställningar då de även ligger i deras 

intresse att veta hur idrottsföreningar arbetat med integrationsfrågor. 

2.9 Problemformulering 

I och med ett ökat flyktingantal som kommit till Sverige krävs en insats för att skapa en 

möjlighet till att lättare integreras i det svenska samhället. Genom idrotten kan vägar öppnas 

för att bli integrerade och skapa nya kontakter och vänskapsband. Därav ligger vikten i att 

undersöka idrottsföreningarnas integrationsarbete för de nyanlända samt ta del av tankar 

och upplevelser kring deras arbete för att eventuellt i framtiden kunna använda dessa 

kunskaper. 

3 SYFTE  

Syftet med studien är att undersöka hur idrottsföreningar i Västmanland arbetar med 

integration för nyanlända. 

3.1 Frågeställningar 

Vad var det som gjorde att idrottsföreningarna började med integrationsarbetet? 

Hur har idrottsföreningarna gått tillväga med integreringen av nyanlända? 

Vilka är de största utmaningarna i integrationsarbetet? 

Hur kommer integrationsarbetet att kunna vidmakthållas i framtiden 



13 

 

4 METOD 

4.1 Val av metod 

Metoden som har valts är kvalitativ metod eftersom syftet är att studera erfarenheter kring 

idrottsföreningars integrationsarbete. En kvalitativ studie innebär att fånga en objektiv bild 

av tankar och upplevelser kring det specifika ämnet ur deltagarnas perspektiv. Intervjuer är 

den vanligaste datainsamlingsmetoden inom kvalitativ forskning (Holloway & Wheeler, 

2010). Kvale och Brinkman (2009) menar även de att kvalitativ metod är lämplig när 

upplevelser ska undersökas. De påtalar dessutom att intervjuer är lämpade vid en kvalitativ 

metod eftersom en intervju kan fånga upp intervjupersonens beskrivning av deras 

upplevelser på ett bra sätt, förutom detta väljs ofta deltagaren specifikt ut för studiens syfte 

och bör då vara insatta och ha en förståelse kring ämnet.  

4.2 Urval 

Hollaway och Wheeler (2010) menar att ett avsiktligt urval innebär att deltagarna väljs 

utifrån syftet med studien och att intervjupersonerna har en viss kunskap eller inblick om ett 

specifikt ämnesområde. Därav föll valet på denna urvalsmetod då deltagarna behöver ha 

kunskap eller vara insatta i en förening och verksamhet för nyanlända. Då SISU 

Idrottsutbildarna och Västmanlands idrottsförbund har ett brett kontaktnät inom 

föreningslivet gav de kontakuppgifter till författaren till olika föreningar som arbetat med 

integration. För att motverka att studien möjligtvis kunnat bli styrd av dem så fick de komma 

med ett antal förslag på föreningar som arbetat med integration. Därefter kontaktades sex av 

dessa föreningar med förfrågan om de ville delta i den här studien vilket resulterade i 

intervjuer med fem män och en kvinna.  

4.3 Datainsamling 

Datainsamlingen till den här studien skedde med hjälp av semistrukturerade intervjuer 

Enligt Bryman (2011) innebär en semistrukturerad intervju att intervjuaren har ett särskilt 

tema med brett syfte och tillhörande frågeställningar som deltagarna ska besvara. Han menar 

att en semistrukturerad intervju kan utföras med hjälp av en intervjuguide. Frågorna i en 

intervjuguide kan ställas i valfri ordning men fungerar som stöd och det finns möjlighet till 

att ställa följdfrågor och därför skapades en intervjuguide till den här studien. Den innefattar 

fyra teman med tillhörande 19 frågor (Bilaga A). Innan intervjuerna ägde rum utfördes en 

pilotintervju på en anhörig, för att kontrollera tydligheten i frågorna och om det gick att 

förstå vad frågorna syftade till.  

Innan intervjuerna fick samtliga deltagare ett missivbrev (Bilaga B) som innehöll information 

om studien. En del av intervjupersonerna fick missivbrevet på mejl medan resten fick ta del 
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av missivbrevet innan intervjun där de i lugn och ro fick läsa igenom det. Detta berodde på 

att tillgången till mejladresser endast fanns till tre av deltagarna och att innan en del 

intervjuer uppstod en tidsbrist att hinna skicka mejl så intervjuerna skedde tätt inpå då de 

blivit tillfrågade. Missivbrevet innehöll syftet med studien, hur intervjun skulle gå tillväga 

och så förklarades de etiska principerna, samt även att studien skulle spelas in och de fick ge 

sitt godkännande till detta.  

För att säkerställa att intervjupersonerna kände sig trygga med att intervjun spelades in 

frågade intervjuaren ännu en gång muntligt om samtalet godkändes att spelas in. För att 

kunna utföra den här studien genomfördes sex individuella semistrukturerade intervjuer 

under en period av sju dagar. En del följdfrågor fick ställas under intervjun beroende på hur 

deltagaren svarade. Fem intervjuer genomfördes i deltagarnas föreningslokaler. Den sjätte 

intervjun utfördes på Idrottens hus hos SISU Idrottsutbildarna och Västmanlands 

Idrottsförbund då en förening saknade en egen lokal. Samtliga intervjuer blev mellan 27 och 

45 minuter långa och spelades in med hjälp av en diktafon. 

Intervjuerna transkriberades efter att de utförts. De flesta av intervjuerna transkriberades 

samma dag då Olsson och Sörensen (2011) påtalar vikten av att transkribera fortast möjligt. 

Intervjuerna skrevs ner ordagrant och även utryckt som ”eh” och ”mm” inkluderades samt 

även ”telefonen ringer”. Intervjuerna numrerades under transkriberingen som IP1 upp till 

IP6 för att undvika att intervjupersonernas namn blottas. Transkriberingen genererade 36 

A4 sidor löpande text. Efter att transkriberingarna utförts raderades inspelningarna.  

4.4 Analys 

Det insamlade materialet analyserades med hjälp av en manifest innehållsanalys som 

Bryman (2011) menar handlar om att fokusera på det konkreta innehållet i en text, vad texten 

handlar om.  

Granheim och Lundman (2003) beskriver tillvägagångssättet på en manifest innehållsanalys 

i en artikel. Till att börja med ska texten läsas igenom för att få en helhetsbild för att kunna 

plocka de viktigaste delarna till en ny text. Därefter kondenseras och kodas texten för att 

sedan samla koderna i kategorier och underkategorier. På detta sätt utfördes analysen för 

den här studien.  

Texten började med att läsas igenom två gånger för att få en klar helhetsbild över det 

transkriberade materialet. Efter att en helhetsbild skapats delades intervjuerna upp med 

hjälp av olika färger, en färg för varje intervjuperson, för att kunna särskilja varje intervju. 

Därefter valdes meningsbärande enheter ut vilka var relevanta för syftet och 

frågeställningarna och markerades med IP1-IP6 för att kunna hålla reda på vilken text som 

tillhörde sin intervjuperson. Meningarna kondenserades, vilket Granheim och Lundman 

(2003) menar innebär att det sker en förkortning av meningarna där endast kärnan av det 

som sägs behålls. Sedan skapades koder som var korta beskrivningar av meningarnas 

innehåll. Vidare sorterades koderna och delades in i kategorier för att underlätta hanteringen 

av materialet. Valet att skapa underrubriken kom under processens gång då de ansågs 
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underlätta kategoriseringen ytterligare. Kategorierna som framkom är följande: Delaktighet, 

tillvägagångsätt, utmaningar samt vidmakthållande (Bilaga C). De valda citaten kan innehålla 

en del bristande svenska, men detta har inte ändrats utan citaten återges med samma ord. 

4.5 Kvalitetskriterier 

Hollaway och Wheeler (2010) menar att en studie bör kunna påvisa att den är trovärdig för 

att kunna göra någon nytta och det kan göras genom kvalitetskriterier. De kvalitetskriterier 

som tagits hänsyn till i den här studien är tillförlitlighet som i sin tur är kopplat till 

begreppen trovärdighet, överförbarhet samt pålitlighet. För att studien ska visa på hög 

trovärdighet gäller det att kunna påvisa att resultatet som framkommit efter analysen 

stämmer, det vill säga anses det som sagts under intervjuerna är det som redovisas i 

resultatet (Hollaway och Wheeler, 2010). För att öka trovärdigheten i den här studien 

transkriberades materialet ordagrant och med noggrannhet, för att påvisa att det som 

framkom i resultatet är utifrån vad intervjupersonerna har sagt. Dessutom redovisas exempel 

på tillvägagångssättet av analysen vilket även stärker trovärdigheten. 

Pålitlighet skapas genom att tillvägagångssättet noggrant beskrivs för att ge läsaren en bild 

över hur studien har gått tillväga från början till slut (Hollaway och Wheeler, 2010). Genom 

att metoden är utförlig och noga beskriven stärks pålitligheten. 

Till sist innebär överförbarhet om studien kan överföras på en likande grupp eller 

sammanhang (Hollaway och Wheeler, 2010). I och med att urvalet är beskrivet kan det tänka 

sig att resultatet går att överföras på en liknande grupp i samma kontext.  

4.6 Etiska överväganden 

När en forskningsstudie ska genomföras bör en del forskningsetiska principer tas hänsyn till. 

I den här studien kommer fyra av de mer grundläggande användas och innefattar 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2014). När informationskravet tas hänsyn till innebär det att informera 

deltagarna om studiens syfte samt att deltagandet är helt frivilligt och alla har rätt att avbryta 

sin medverkan när som helst (Bryman, 2011). Intervjupersonerna fick först ett samtal med 

frågan om de ville delta samt även information om syftet med studien. Som tidigare nämnt 

lämnades även ett missivbrev ut till deltagarna (Bilaga B) innan intervjuerna. 

Med samtyckeskravet menas att medverkarna själva bestämmer över sitt deltagande och 

samtycker själva om de vill delta (Bryman, 2011). Eftersom deltagarna tackat ja till att delta 

var deras deltagande helt frivilligt. 

Konfidentialitetskravet innebär att de uppgifter som rör deltagarna ska hanteras med 

försiktighet så att ingen annan än forskaren kan ta del av dessa (Bryman, 2011). Deltagarna 

kodades som IP (intervjuperson) ett till sex för att de skulle uppnå högsta möjliga 

konfidentialitet i studien. Deltagarna fick godkänna inspelningen under intervjun för att 
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lättare kunna hantera materialet genom transkribering efter avslutat intervju. Efter 

transkriberingen raderades det inspelade materialet. 

De uppgifter som samlats in under studiens gång får endast användas i studiens syfte enligt 

nyttjandekravet (Bryman, 2011). Datainsamlingen från intervjuerna användes endast för att 

besvara studiens syfte. 

5 RESULTAT 

5.1 Idrottföreningars delaktighet i integrationsarbetet 

Det fanns olika anledningar till varför idrottsföreningarna deltog i integrationsarbetet. En del 

av föreningarna har haft en kommun som beställare från början då även dem är intresserad 

av integrering av nyanlända eftersom de såg ett behov av aktivering samt integrering och 

arbetar för föreningslivet i kommunen. Alla föreningar som intervjupersonerna representerar 

har fått kommunalt medel för att kunna starta upp arbetet med integration. Dessutom har de 

fått ytterligare medel från Västmanlands Idrottsförbund. 

De kom fram till på kommunen att de var ett antal, tror de var tio föreningar, som skulle få 10 

000 i hjälp att kunna integrera flyktingar i vår sport. Och vi tyckte ju de lät rätt så intressant 

tack vare att i vår klubb är de många som kommer ifrån Asien, runt omkring där så att vi har 

ju fler av killarna som har spelat i vår klubb länge som pratar persiska och allt sånt där och då 

tyckte vi att de skulle vara en bra inkörsport för de här killarna som var alldeles nya och inte 

har lärt sig ett dugg svenska utan de kan få prata sitt eget hemspråk medan de spelar vår sport. 

(IP3) 

Andra idrottsföreningar har känt ett eget behov av att delta i integreringsarbetet för att 

underlätta de nyanländas vardag och integrera dem i det Svenska samhället, där en del 

föreningar hade tidigare erfarenhet av integreringsarbete eller arbete med personer från olika 

kulturer. 

Vi har jämt varit en förening som tog mest folk som kom från olika länder. (IP4) 

I och med den stora flyktingströmmen som kom till Sverige under hösten 2015 såg 

föreningarna att det fanns ett behov av resurser men även ett önskemål från föreningarna 

själva att få möjlighet att skapa bättre förutsättningarna för nyanlända i Västmanland. 

Idrottsföreningarna kände ett ansvar för att bidra till integrering och för att skapa en 

mötesplats för alla som är intresserade av fysisk aktivitet.  
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De var en kollega, en tränarkollega och vän som funderade över vad vi skulle kunna göra i 

föreningen för att hjälpa alla de här ensamkommande barnen som kommer då till Sverige till 

ett helt nytt land, språket, till en helt ny kultur och inom idrotten spelar de ju ingen roll vad 

man har för bakgrund spelar ingen roll vad man jobbar men utan alla är likvärdiga. (IP1) 

Det framkom under studien att de inte enbart handlade om idrotten i sig utan även om ett 

bra sätt att få in de nyanlända i systemet genom att skapa vänskapsband både inom 

föreningen men även med människor från andra städer genom till extempel matcher eller 

tävlingar på bortaplan. Idrotten kan dessutom ge en inblick i hur lagar och regler fungerar i 

Sverige. En annan aspekt var att delta i en idrottsförening kan vara ett bra sätt att lära sig ett 

nytt språk.  Utöver att de gör en samhällsinsats ser de positivt på att de i framtiden kan få fler 

medlemmar i föreningen.   

Samtidigt som vi gjorde en nyttig grej för ungdomarna och att de kan komma in i vår klubb 

och sen blir de ju så att vi kommer ju möta andra lag i andra städer så som här killarna 

kommer ju snart att lära känna lagen i andra städer. De blir ringar på vattnet plus att de går på 

SFI och lär sig svenska så om ett par tre år kanske vi kan mötas och spela och prata svenska. 

(IP3) 

Men det gäller att från början förklara vilka regler det är som gäller i Sverige och man ska stå 

stenhårt fast vid dem. I och med att jag är stenhård nu kommer de ge dem mycket i framtiden. 

(IP4) 

Föreningarna arbetar även aktivt för att kunna ge de nyanlända en meningsfull vardag som 

inte bara innebär att tillbringa all sin tid på ett asylboende. De vill få in inslag av glädje i 

vardagen då de antagligen kommer ifrån tuffa förhållanden och en lång flyktväg. De menar 

att genom idrotten kan de lättare bearbeta den smärta som de fått gå igenom samtidigt som 

de får känna meningsfullhet och lära sig om svensk föreningskultur eftersom en stor del av 

alla svenskar någon gång själva tillhört en förening.  

Dels huvudsyftet vara att få in andra inslag i deras vardag, barnen då och med föräldrar, det 

var huvudsyftet och att de också skulle få lite insyn i förening och vad de står för.(IP5) 

De finns de som mår väldigt dåligt psykiskt. De människorna mår jättedåligt, hela familjen har 

splittrats och någon kan fortfarande vara kvar i hemlandet där de faller bomber. De är väldigt 

känslosamt när de gäller de har individerna och de är mycket trauma osv. Man försöker hjälpa 

dem och prata med dem att här är de säkra i alla fall här kan de fokusera på att spela och leka. 

(IP6) 

5.2 Tillvägagångssätt för integrationsarbetet 

Det fanns olikheter i hur föreningarna la upp arbetet när de ville öppna för aktiviteter för de 

nyanlända.   
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I vissa idrottsföreningar förankrades beslut om att starta ny verksamhet för nyanlända i 

styrelsen och hos de personer som var tänka arbeta med aktiviteterna för de nyanlända. Detta 

på grund av att insatsen även kommer att generera kostnader samt mer arbete för 

föreningsmedlemmarna själva. Dock uppstod det inga diskussioner kring att starta 

verksamheten utan alla i styrelsen och de involverade godkände den nya insatsen och arbetet 

kunde sättas igång. 

Eller de började så att vi diskuterade de inom föreningen lite tränarkollegor, vi ville förankra 

de här i styrelsen och med kansliet. (IP1) 

Andra intervjupersoner menade att de inte gjorde något speciellt för att aktivera de 

nyanlända utan de körde på med sin vanliga verksamhet utan att göra något extra. De 

nyanlända som vill delta togs in i den befintliga verksamheten. De anpassningar som har fått 

ske är att nya träningstider respektive nya lag har fått öppnats upp för att kunna erbjuda fler 

att delta.  

Alla träningar är öppna. (IP2).  

För att nå ut till de nyanlända har en del föreningarna engagerat sig lite mer i att 

marknadsföra sig själva för att visa vilka aktiviteter som finns inom föreningen. Bland annat 

skapades det inbjudningar som översattes till olika språk för att nå ut till de nyanlända. De 

har även besökt asylboenden och berättat om föreningen samt välkomnat dem att delta 

personligen. En del fick erbjuda bussar för att de nyanlända skulle ha en chans att hitta samt 

ta sig till lokalen där aktiviteten fanns. Det förekom också att rykten spreds mellan nyanlända 

och en del föreningsaktiva arbetade på asylboenden så de nyanlända fick även information 

den vägen. I vissa fall har de inte behövt värva personer utan de har hittat dit själva, detta 

gäller speciellt de aktiviteter som är populära i deras hemländer. Intervjupersonerna menar 

att den bästa marknadsföringen är ibland när information ges från person till person. En del 

av de nyanlända sökte sig dit eftersom de kände sig trygga i den sport som utövades. En 

kontaktperson har även varit till stor hjälp och slussat vidare folk samt berättat för de olika 

boendena vad de finns att välja på och alla är överens om att de nyanlända verkligen vill ha 

något att göra så det var aldrig något stort problem att locka dit folk.  

Vi har aldrig behövt göra något. Folk kommer själva, mina före detta spelare, den bästa 

reklamen är en rekommendation. Om du känner mig bra då säger du jag är bra då 

rekommenderar du. De är de bästa jag lovar. (IP4) 

Absolut de ha ringt från hem också och så men vi har inte behövt de. Vi behöver inte jaga för 

att de ska komma hit. (IP2) 

Ingen av deltagande föreningar har genomgått någon specifik kompetensutvecklingen eller 

annan utbildning för att utföra arbetet med nyanlända. Alla är överens om att de inte tycker 

att någon vidare utbildning behövs för att klara av att arbeta med nyanlända för det är inte 

det som räknas utan att de är rörelseglädjen som hamnar i fokus. Föreningarna värdesätter 
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idrotten och dess positiva effekter i första hand och menar att de genomfört många andra 

utbildningar som de anser är mycket viktigare i den här situationen. Exempel på sådana 

utbildningar kan vara ledarskapsutbildningar samt grenspecifika utbildningar på hög nivå. 

Det påtalas även att det nog finns en svårighet att utbildas i ”hantering av nyanlända” och att 

istället så arbetar de efterhand och tar situationen som den kommer. De påtalas även att 

grunden i att ta emot nyanlända ligger i ett gott värdskap och att visa på hur vi i Sverige 

idrottar i och med att det finns kulturella skillnader i exempelvis synen på kvinnor. 

Vi har inte utbildat oss utan vi är vana att ta emot alla, vi är till för alla och vi jobbar mycket 

med bemötande och ett gott värdskap så vi nyttjar ju av de som dom kommer till oss dagligen 

Ett gott värdskap kändes som de räckte och gällde även den här gruppen och att de ska känna 

sig välkomna till våra lokaler. (IP5) 

…vi är väldigt många ganska högt utbildade ledare och tränare. Vi är en förening med många 

bra tränare och ledare för övrigt som har kunnat hantera den här situationen och vi är 

mångkulturella och det här är ju som att säga god dag. (IP6) 

Föreningarna har arbetat lite olika med de nyanlända. En del har lagt upp handlingsplaner 

att följa då de känt sig lite nya i arbetet och velat ha riktlinjer att följa samt lagt riktlinjer att 

följa längs vägen då de ansågs behövas. Andra föreningar har arbetat lite mer på rutin och 

hade ingen specifik handlingsplan då de inkluderade de nyanlända direkt in i sin verksamhet. 

Jag är ganska rutinerad på de här. (IP4) 

Ja sen har vi fått lov att upprätthålla en handlingsplan var efter att situationen har kommit till. 

(IP6). 

Det har inte behövt ske någon direkt anpassning av aktiviteterna och de har kunnat utföra sin 

verksamhet mestadels som vanligt. Det har funnits en tanke kring att alla andra som kommer 

in nya får ingen extra anpassning och därav har inte någon vidare anpassning skett i den här 

situationen heller. De flesta har även tänkt att de inte endast vill göra en verksamhet för de 

nyanlända då det kan bli orättvist för redan befintliga medlemmar samt risken att de 

nyanlända exkluderas i arbetet mot inkludering. Några av intervjupersonerna menar på att 

ibland har aktiviteterna anpassat på så vis att de ska passa barn eller att lag har delats upp så 

att ingen ska behöva känna sig dålig.  

Vi tänker inte bara att nu här för er, de funkar ändå med språket lite halv teckenspråk, 

engelska, persiska, arabiska allt funkar och det är integration på riktigt tycker jag. (IP2) 

5.3 Utmaningar i Integrationsarbetet 

Det finns en del utmaningar att arbeta med när de gäller människor på flykt eftersom de 

kommer från länder med olika kulturer, språk och kanske dåliga ekonomiska förutsättningar. 
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De anses också vara en utmaning i hur nyanlända ska kunna integreras i den ordinarie 

verksamheten. De arbetar dock aktivt för att de ska fungera. Men framtiden är lite osäker.  

Den största utmaningen tycks vara språket och kulturskillnaderna. Ibland har det uppstått 

bråk på grund av språk och kulturella skillnader. När det ibland uppstått problem är alla 

överens om att de bör lösas på en gång för att visa vad som gäller i Sverige. Problem som kan 

ha uppstått är bland annat att de funnits en ovana att utföra aktiviteter tillsammans med det 

kvinnliga könet samt ha kvinnliga ledare men även missförstånd på grund av språk under 

spel. Det är dock ingen som har sett detta som ett stort problem, utan de har lugnt och sansat 

löst det och förklarat att i vår förening gör vi inte så. Att lösa eventuella bråk på en gång 

ansågs viktigt hos deltagarna, då kultuten skiljer sig och i vissa länder är till exempel aga ett 

tillvägagångsätt som används vilket inte är tillåtet i Sverige. De har även känt ett ansvar att 

förklara svensk kultur just för att förebygga bråk.  

Genom dialog så pratar vi med dem. Hittills har vi absolut inte haft några problem. Skulle de 

dyka upp på grund av missförstånd, kulturkrock eller något så löser vi de genom tydlighet från 

början. Vi har fått försöka berätta ganska mycket hur de fungerar i Sverige så att de ska 

anpassa sig och förebygga alla de här problemen och vi har lyckats jättebra vi har inte haft 

några. (IP6) 

De råder enighet om att ekonomin är ett problem både när de gäller föreningen men också 

när de gäller de nyanlända. De har varit kostsamt för föreningarna att utföra det här arbetet 

eftersom de både handlat om transporter och extra material som behövs. Många av 

föreningarna har även fått mer utgifter i form av hallhyra eftersom deras verksamhet har 

utökats. Som medlem i en förening betalas en medlemsavgift in varje år vilket också kan bli 

ett problem då de nyanlända inte har några pengar. Alla föreningar hade fått medel från olika 

aktörer, men de menar att de tog slut ganska fort.  

De måste ju kunna ta sig till och från träningarna, de måste få åka på tävlingar och så vidare. 

De är förenade med kostnader och då är frågan de som kommer till ett nytt land som inte har 

någonting som kommer ensamma. (IP1). 

Föreningarna menar att de nyanlända som har deltagit på deras aktiviteter inte har haft 

varken kläder eller skor vilket sågs som ett problem i början. Men tack vare engagerade 

föreningsaktiva har de kunnat skötas ganska smidigt. De flesta har haft insamling från olika 

håll och sedan har de fått kläder att låna under träning. Hanteringen av träningskläder till de 

här verksamheterna och träningarna i början gick att fixa ganska bra, dock ser en del 

problemet i framtiden med att de inte finns pengar att köpa till exempel overaller tillhörande 

sin förening, då en del vill börja tävla i framtiden. Det är dock ingen som har någon lösning 

på hur de ska ske i framtiden de bara vet att det kommer att bli ett problem eftersom de ser 

befintliga medlemmars kläder och de vill ha liknande.  

Och ingen hade skor, shorts, tröjor eller strumpor.(IP4) 
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En annan kostnad har varit transporterna. Det har funnits ett problem hos en del föreningar 

att de inte kunnat nå sin målgrupp på grund av att de inte kunnat ta sig till och från 

aktivitetet. En del löste det med att en buss plockade upp intresserade och körde dem sedan 

till träningen. Resterade föreningar har inte haft det problemet utan de har själva tagit sig till 

träningen och i undantagsfall har de fått bidra med skjuts. 

Jag ser ju där och jag har pratat med andra föreningar som har gjort liknande arbete att de är 

just transporterna som måste ske annars får vi de inte till verksamheten. (IP5) 

Hos en del föreningar finns en framtida oro att de kan uppstå problem med transporter vid 

spel och matcher om detta ska utanför stadsgränserna. Lösningen på problemetet finns inte 

ännu men förhoppningen är att kunna komma tillrätta med problemet. 

Vi känner ju att vi vet inte vart vi står när vi får spelschemat så kanske de är några matcher i 

Stockholm som ska spelas. De är inga som har bilar i laget.(IP4). 

5.4 Vidmakthållande av aktiviteterna i framtiden 

När intervjupersonerna fick frågan om hur de ska tillhandahålla de nyanländas resurser var 

det inget de hade planerat redan nu, men de fanns lite olika tankar beroende på hur de 

arbetar. Alla föreningar var dock överens om att de vore roligt om de kunde stanna i just 

deras förening och utvecklas med tiden. Det finns en problematik i osäkerheten om de som 

deltagit kommer att få stanna kvar i Västmanland om ens Sverige men de tänker att de ska få 

ha roligt under tiden. 

De är inte bara upp till dem om de ska stanna eller inte utan beslutsfattarna, de är inte alla 

som har uppehållstillstånd, vissa har bara tillfälliga och de är därför de mår så dåligt va för de 

vet inte ens om de får stanna. Samtidigt som de måste tänka att de ska stanna och de ska lära 

sig språket och så vidare. Så de bäddar för ett nytt liv och förbereder sig samtidigt som de inte 

alls är säkra på om de blir ett nytt liv i Sverige eller inte om de får skickas hem. De är lite 

speciellt med de så vi jobbar lite kortsiktigt men hoppas på långsiktighet. Men så länge de är 

hos oss ska de ha de så bra som möjligt och man förbereder dem som att de ska stanna och 

fortsätta idrotta. (IP6) 

När de får fundera så menar alla intervjupersoner på att i framtiden kan de ju bli så att några 

bli etablerade svenskar och kan komma långt inom idrotten men det ses bara som en bonus 

att få duktiga elitidrottare eller aktiva föreningsmedlemmar. Det finns även tankar om att 

eventuellt ta in några i styrelsen i framtiden om intresset finns. I några av de deltagande 

föreningar så har redan en del blivit involverade i ett lag och fått hjälpa till med aktiviteter 

som att stå i kiosken vid match eller liknande. Alla föreningar är dock eniga om att just nu är 

fokus att få de nyanlända att trivas, ha kul och lära sig kulturen och allt annat blir en bra 

bonus i framtiden. Alla arbetar aktivt för att få verksamheten att fungera så bra som möjligt. 



22 

 

Inte direkt, vissa kommer ju och kör lite grann, vissa är ju väldigt öppna och trevliga och vissa 

kommer bara hit och kör, det är inte så att vi försöker fånga upp någon. De lyssnar på oss. 

Kommer de hit och är här några veckor ramlar de in i atmosfären. Som sagt en kommer vara 

med i styrelsen nu. Han är senior. Sen har vi ingen mer som vi kunnat ta med i styrelsen utan 

de kommer sakteligen. (IP2) 

Vi har många men man kan alltid bli fler. Och då ser man ju här kanske på sikt att de leder till 

de om man får in dem i vår verksamhet. (IP5) 

Intervjupersonerna ser möjligheter i det här arbetet att kunna rekrytera in nya medlemmar i 

framtiden och även kunna visa andra föreningar att de har gjort ett bra arbete och kunna 

sprida vidare kunskap så att fler kommer att kunna göra samma sak. Dessutom finns en 

framtidstro om att deras föreingen eller sport kan leda till ökat medlemsantal via de 

nyanlända genom att rykten sprids och andra kanske vill göra samma sak.  

Vi får ju fler medlemmar men vi vill öka hela tiden, vi har ju legat här i två år nu så varje år 

kommer de bara mer och mer folk. Absolut och hitta några fler idrottare absolut det är klart att 

de finns möjligheter. De finns nog möjligheter för de men vi vet ju inte hur långt de är villiga 

att gå sen. Men vi satsar på alla.(IP2) 

Föreningarna ser även samhällsnyttan i detta. Det finns en viss chans att de nyanlända 

genom idrotten kommer att växa upp och bli integrerade samhällsmedborgare. Genom 

idrotten och den kunskap som de får när de deltar i aktiviteterna kan de även hitta sin plats i 

övriga samhället och kanske också föra detta vidare till personer som befinner sig i samma 

situation. Intervjupersonerna informerar att det inte är sporten i sig som är första prioritet 

utan de är att förmedla den svenska kulturen inom idrottsrörelsen men även i det vardagliga 

livet. Chansen att möta sina framtida arbetsgivare eller vänner är också stor eftersom en så 

stor del i Sverige innefattar föreningar och dess kultur och genom att idrotten integrerar 

människor i det svenska samhället kan många broar byggas på vägen.  

Och då menar jag att de ungdomarna får lära sig svenska och blir integrerade i skolor osv så 

vill ju de briljera för sina svenska kompisar hur duktiga dom är på sporten. Och de kommer ju 

kanske smitta av sig att de finns svenska killar som vill in. De finns inget intresse i svenska 

skolorna idag men får du massa flyktingar som har intresset så blir de ju ett intresse som 

svenska måste lära sig. De är lättare att importera ett intresse än att låta de gro från grunden. 

(IP3) 

Via idrotten få kontakter vidare till ett jobb osv de är inom idrotten, själva tanken är att de ska 

integreras via idrotten men inom idrotten, vem är idrotten, de är alla människor de är pappor 

mammor, arbetsgivare, kollegor. De är klart att via idrotten kan de hitta en arbetsgivare som 

behöver anställa och så vidare. De kanske kan få jobb via idrotten också.(IP6) 
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6 DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion 

Enligt Bryman (2011) ska kvalitativ metod väljas vid undersökningar om uppfattningar och 

upplevelser.  Hollaway och Wheeler (2010) menar att en kvalitativ metod lämpar sig till 

studier vars syfte innefattar individers erfarenheter och beskrivningar så lämpar sig valet av 

metod då syftet är undersöka upplevelser samt uppfattningar kring deras integrationsarbete. 

Det visade sig vara rätt val av metod till denna studie eftersom intervjupersonerna gett den 

information som eftersöktes. Genom deras beskrivningar av upplevelser och erfarenheter har 

integrationsarbetet tydliggjorts i studien.  

Det finns en del svagheter med att använda en kvalitativ metod. Exempelvis kan de vara 

tidskrävande med bland annat datainsamlingen och bearbetningen (Hollaway & Wheeler, 

2010). Dock uppfattades i den här studien ingen vidare stress över att det tog lång tid. En 

tidsplan gjordes för att veta när respektive del i uppsatsen skulle vara färdigt. Tidsplanen gick 

att hålla. Detta är ingen stor studie vilket kan ha underlättat insamlingen och bearbetningen 

av data och utgjorde därför inget problem vilket de kan göra om de hade varit fler intervjuer 

att utföra och transkribera. Även Bryman (2011) nämner en nackdel med kvalitativ forskning 

och menar att på grund av de ostrukturerade metoder så finns en svårighet att kunna 

replikera studien vilket kan påverka pålitligheten i en studie. För att undvika detta i största 

mån har metoddelen strukturerats upp väl och alla steg i studien är beskrivna för att 

underlätta vid eventuell replikering. Bryman (2011) tar även upp svårigheten att generalisera 

studien på större populationen vilket inte är syftet, men det skulle eventuellt fungera att 

utföra ytterligare en studie på liknande urvalsgrupp och i ett liknande sammanhang och få 

samma resultat.   

6.1.1 Diskussion om urval 

Till en början var tanken att intervjupersonerna skulle ges av SISU Idrottsutbildarna och 

Västmanlands Idrottsförbund. Utifrån dessa föreningar tillfrågades sex personer. Hollaway 

och Wheeler (2010) menar att intervjupersonerna ska ha inblick i området. Detta krav 

uppfyllde alla intervjupersoner. Valen resulterade i fem manliga och en kvinnlig deltagare, 

det fanns inte några tankar från början om att välja jämt bland könen. Det tros dock inte ha 

någon påverkan på den här studien då de endast berättat om deras förenings arbete.  

Då intervjupersonerna är engagerade i sitt arbete och kontakt har hållits med de personer 

som varit involverade i integrationsarbetet kan de vara så att det endast framkommer vad 

som är positivt i deras arbete eller vad de själva känner har gått bra då de brinner för ämnet. 

Det kan vara så att de negativa delarna gärna undanhålls i det arbete som ligger varmast om 

hjärtat. I detta fall berättar intervjupersonerna inte bara om det positiva. De lyfter även upp 

några negativa delar vilket stärker trovärdigheten i studien. Det bör också finnas i åtanke att 

föreningar är beroende av både pengar och nya medlemmar, men eftersom även detta lyfts 

upp i intervjuerna så stärks intervjupersonernas ärlighet. Det behöver inte alls vara så utan 
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de kan ju vara så att självkritiken ökar på sitt eget arbete men upplevelsen under intervjuerna 

är att endast de mest positiva har framförts och de som har setts som problematik i 

föreningen ändå blivit positivt i slutändan. De personer som deltog i studien har gett den 

information som behövdes för studien. 

6.1.2 Diskussion om datainsamlingen 

För att genomföra den här undersökningen gjordes sex semistrukturerade intervjuer vilket 

innebär att de möjliggjordes för intervjupersonen att få frihet i sina svar samt att om ett svar 

redan framkommit tidigare kan det tas bort. För att underlätta för intervjuaren skapades en 

intervjuguide med fyra teman för att skapa en struktur och ge möjlighet att ställa följdfrågor 

vid behov. Intervjuguiden fungerade som ett bra stöd. Det fanns inte något problem att få 

intervjupersonerna att berätta om deras verksamhet, men med intervjuguiden som stöd 

kunde intervjuaren se till att alla frågor besvarades för att i sin tur kunna besvara syftet. 

Dessutom var intervjuguiden till hjälp då intervjuaren inte hade vana av att utföra intervjuer 

och det underlättar att få ha frågorna framför sig än att bara ta de ifrån luften vid varje 

tillfälle. Bryman (2011) påtalar att en pilotstudie kan hjälpa intervjuaren att se om frågorna 

uppfattas på rätt sätt och därför utfördes en pilotintervju innan första riktiga intervjutillfället. 

Pilotintervjun gick bra och inga ändringar behövdes göras. En svaghet i pilotintervjun var att 

personen som deltog inte hade arbetat med integration i en förening. Dock så fick ändå 

frågorna ställas för att undersöka om de fanns oklarheter i hur frågorna var ställda eller 

liknande och det är ändå av fördel att ha utfört en pilotintervju, även om personen inte ingick 

under urvalskriterierna för deltagandet.  

Enligt Bryman (2011) är det av fördel att spela in intervjun för att hjälpa intervjuaren att 

hålla fokus på att lyssna samt ställa följdfrågor istället för att anteckna. Nackdelen är dock att 

de kan skapa nervositet hos deltagaren. Alla sex intervjupersoner godkände att intervjun 

spelades in och detta gjordes med hjälp av en diktafon och inga orosmoment kring att bli 

inspelade upplevdes under intervjuerna.  

Under två av intervjuerna ringde telefonen hos deltagarna. Det hade kunnat bli ett 

störningsmoment och lett till att intervjun tappa sitt fokus men det var inget som uppfattades 

i dessa intervjuer.  

6.1.3 Diskussion om analysmetod 

För att kunna påbörja analysen transkriberades intervjuerna ordagrant. Manifest 

innehållsanalys var en lämplig metod för analys av materialet eftersom materialet 

kondenserades och kodades gjorde det lätt att hantera materialet. Genom att analysen 

förklarades väl i metoden stärks pålitligheten. Eftersom det är första gången för författaren 

att genomföra en så pass omfattande studie valdes en manifest innehållsanalys då Granheim 

och Lundman (2003) menar att den fokuserar på det uppenbara i en text och dessutom är en 

bra metod för oerfarna forskare. Detta passade bra i den här situationen.   
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6.1.4 Diskussion om kvalitetskriterier 

Hollaway och Wheeler (2010) nämner kvalitetskriterier tillförlitlighet och dess begrepp. 

Dessa har används i den här studien för att öka kvaliteten. De har tagits hänsyn till genom 

hela arbetets gång och analysprocessen en noggrant beskrivet och resultatet har återgetts så 

noggrant som möjligt. Genom att metoden är noggrant återberättad och beskrivs ökar 

därmed studiens tillförlitlighetet. För att stärka resultatet har citat används vilket stärker 

trovärdigheten då citaten är ”bevis” på att de som skrivs i resultatet är sant eftersom de är 

direkt skrivna utifrån vad intervjupersonerna berättat och har inte omarbetats. För att öka 

trovärdigheten på att det intervjupersonerna faktiskt sade, kunde författaren låtit några 

deltagare läsa igenom den transkriberade delen, men på grund av tidsbrist utfördes endast en 

noggrann transkribering.  

6.1.5 Diskussion om etiken 

De etiska principer som beaktades i den här studien var informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Dessa har följt med under 

hela arbetsprocessen. Till att börja med gjordes ett telefonsamtal till intervjupersonerna där 

de fick information om studien sedan vid intervjutillfället eller innan via mejl gavs ett 

missivbrev ut till alla deltagare. En del fick det på mejl och en del fick läsa det på plats då det 

inte fanns möjlighet att mejla alla. Det kan dock vara en nackdel eftersom de kan känna sig 

stressade av att läsa igenom det innan intervjun då intervjuaren satt bredvid. För att undvika 

detta försökte intervjuare att hålla ett lugn och inte stressa på, samt efter att de läst igenom 

fick de frågan om allt var okej. Missivbrevet innehöll information om studien samt om att 

deras deltagande var helt frivilligt och därmed kan en trygghet ha uppkommit och ingen av 

intervjupersonerna valde att avbryta sitt deltagande.  I och med detta menar Bryman (2011) 

att informationskravet samt samtyckeskravet tillämpats.  

Intervjupersonerna kodades för att ingen skulle kunna identifieras, eftersom en del 

föreningar som deltog har idrotter som inte är så vanliga i Västmanland och kunde därmed 

lätt ha uppmärksammats och därmed följs konfidentialitetskravet. I och med att det 

inspelade materialet raderades har nyttjandekravet beaktats.  

Inga problem har uppmärksammats, dock hade inga föreningar något problem med att deras 

namn eller föreningar uppmärksammas eftersom publicitet kring ett sådant ämne ofta kan 

vara väldigt bra. Det kan ju leda till en besvikelse hos delatagarna då inte deras 

föreningsnamn nämns någon gång. Men alla har lovats anonymitet och det är vad denna 

studie har utgått ifrån.  
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6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Delaktighet och förväntningar 

Analysen av intervjuerna visade att anledningarna till varför idrottsföreningarna valt att 

arbeta med integration skiljde sig inte jättemycket ifrån varandra, utan de kände ett ansvar 

att göra en samhällsnytta. De som fick uppdraget från början av kommunen kände även dem 

att de kunde göra en insats för såväl samhället men även för de nyanlända. Det fanns en 

känsla av att deras arbete kunde underlätta de nyanländas väg att bli integrerade i det 

Svenska samhället, vilket även Peterson (2000) menar, att idrottsarenan är en viktig 

mötesplats och att det finns en stor potential att genom idrotten kan nyanlända integreras 

eftersom idrotten ofta sker på samma villkor och språket inte har en så stor betydelse i 

början. 

Det finns en förståelse hos idrottsföreningarna kring de positiva effekter som faktiskt 

idrotten kan åstadkomma inom idrottrörelsen i de enskilda föreningarna och att det 

forskning påvisar är även något föreningarna arbetar efter. Till exempel som Holmes et.al 

(2008) menar i deras studie att fysisk aktivitet och välbefinnande står i relation till varandra. 

Men även att det kan skapas ett socialt stöd som Lewandowski et.al (2011) menar kan vara 

som en skyddsfaktor mot fysiska eller psykiska påfrestningar som uppkom till följd av en 

negativ händelse. Dessutom menar Riksidrottsförbundet (2004) att individer som idrottar 

upplever att de är mer nöjda med livet.  Socialstyrelsen (2009) menar att det kan finnas en 

osäkerhet hos de nyanlända vid ankomsten till ett nytt land, och Riksidrottsförbundet (2009) 

påtalar en av idrottens positiva effekter som tillhandahållande av ett stort socialt kapital men 

även att förebilder som exempelvis ledare kan skapa en ökad trygghet, i det här fallet för de 

nyanlända.  

Det framkom att det huvudsakliga syftet och förväntningar av idrottsföreningarnas 

integrationsarbete i första hand inte var att rekrytera medlemmar. Dels att föreningarna ville 

att de nyanlända skulle få en meningsfull vardag men även fanns framtidstro inom 

idrottsföreningarna att de skulle skapa en möjlighet för de nyanlända att växa upp och 

förhoppningsvis bli integrerade svenskar som kunde visa goda exempel på liknade arbete i 

framtiden samt vara ett stöd för andra nyanlända i deras arbete mot att hantera eventuella 

minnen eller trauman från flykten. Hodes et.al (2008) påtalar att ensamkommande barn i 

större risk kan drabbas av psykisk ohälsa om de varit utsatta för exempelvis posttraumatisk 

stress orakat av flykt. Riksidrottsförbundet (2009) påtalar idrottens positiva effekter som kan 

leda till att skapa samt möjliggöra en mer meningsfull vardag för de nyanlända. 

Genom att de nyanlända får komma och delta i aktiviteterna hos idrottsföreningarna samt bli 

en del av ett sammanhang kan teorin KASAM kopplas. Antonovsky (2005) menar att om 

individer känner hög grad av KASAM kan hantera olyckliga händelser bättre, det finns en 

större framtidstro samt att utmaningarna som de ställs inför kan mötas med en förståelse. 

Genom att detta kan ges när de får tillhöra en förening finns en tro hos föreningarna att de 

nyanländas nya vardag kan tas med större lättnad än om de endast fått spendera sin tid på 
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asylboendena, även Strandbu (2002) påtalar idrottsrörelsen som en arena där kontakter kan 

knytas och ny vänskap kan bildas.  

En viktig del i hälsofrämjande arbete är empowerment, som innebär att makten över det 

egna livet tillhör den enskilda individen (Kostenius & Lindqvist, 2006). Idrotten kan vara en 

viktigt arena för social integration. En social relation för en individ är betydelsefull oavsett 

om det handlar om samhörigheten till ett lag eller en parrelation och idrotten möjliggör 

kommunikation med andra individer (Engström, 2002). Askheim (2007) menar att utifrån 

ett empowerment perspektiv kan detta ses som en process eller aktivitet som kan hjälpa en 

människa till större självförtroende och bättre självbild. Melrose et.al (2015) påvisar 

sambandet mellan ett socialt stöd och hälsa som starkt, då de menar att individer som är av 

hög grad socialt integrerade uppger att de är mer friska än individer som har lågt socialt stöd. 

Vilket kan kopplas ihop med empowerment då Askheim och Starrin (2007) menar att 

empowerment kan gynnas i en god och trygg gemenskap. När det sociala nätverket blir större 

ökar känslan av att kunna styra över den egna tillvaron och framtiden vilket enligt KASAM 

handlar om meningsfullhet (Elmeroth& Häge, 2009). Genom att idrottsföreningarna öppnar 

upp sin verksamhet och välkomnar in de nyanlända kan deras hälsa bli bättre genom det ges 

en möjlighet att deras Känsla Av Sammanhang och empowerment kan stärkas. Detta kan 

exempelvis bero på det sociala stödet som Rosenberg et.al (2011) menar kan vara en 

skyddsfaktor mot fysiska eller psykiska påfrestningar orsakade av stress, vilket kan lindra 

eventuella negativa upplevelser. Dessutom påtalar Riksidrottsförbundet (2009) att idrotten 

kan ge positiva effekter både på den fysiska och psykiska hälsan. 

6.2.2 Tillvägagångsätt av integrationsarbete 

En del av informanterna delgav att de inom sin förening ville förankra integrationsarbetet 

inom sin förening innan det startades upp för att de som var och skulle bli involverade skulle 

känna sig delaktiga vilket enligt Riksidrottsförbundet (2009) är en viktig del inom den 

Svenska idrottsrörelsen, att det finns en demokrati inom föreningen samt allas rätt att vara 

med. Resterande föreningar såg redan det här arbetet som en naturlig del i deras verksamhet 

och kände inte att de behövde göra något extra för att uppnå delaktighet.  

I analysen framkom det att ingen av idrottsföreningarna genomgick någon 

kompetensutveckling för att ta emot nyanlända. Föreningarna själva såg inte detta som ett 

problem utan de förlitade sig på sin egen kompetens från tidigare utbildningar de genomfört. 

De ansåg att ett med ett bra värdskap kom de långt men de ansåg även att de positiva effekter 

som idrotten ger är en hjälp. Vilket även Braunerhielm (2007) menar, att fysisk aktivitet kan 

utmynna i effekter på den fysiska, psykiska och sociala hälsan och de nyanländas problem 

minskas. De grundar sig ibland annat dopaminutsöndrandet som bidrar till lyckokänslor 

(Ellervik, 2013, april) men även att genom fysisk aktivitet kan sjukdomstillståndet depression 

reduceras (Blumenthal el.al, 2007).  
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6.2.3 Utmaningar med integrationsarbete 

I analysen framgick det att det finns en utmaning i att arbeta med personer på flykt eftersom 

det innefattar många olika kulturer och språk vilket kan leda till missuppfattningar eller 

kulturkrockar. Detta kan dock motverkas menar Standbu (2002) då hon påtalar att 

idrottandet kan ske över de etniska gränserna och normer och kulturella skillnader kan 

spridas den naturliga vägen genom kunskapsutbyte vilken kan leda till en ökad förståelse 

samt förhoppningsvis minskad rasism.  

Det finns en oro bland föreningarna gällande den ekonomiska frågan. I och med att det är 

många nyanlända som är ensamkommande och inte har någon vårdnadshavare är 

pengafrågan aktuell. Föreningen i sig är i stort behov av pengar för att kunna driva sin 

verksamhet även om det i största mån sker ideellt. Men det tillkommer ändå stora kostnader 

för exempelvis lokalhyra med även material och då måste föreningarna dra in pengar vilket 

framgick i analysen kan bli ett framtida problem för en del föreningar eller nyanlända. Trots 

svårigheter som exempelvis med ekonomin menar Strandbu (2002) att idrotten ändå kan bli 

de nyanländas fasta punkt i vardagen och det nya livet de har framför sig. 

6.2.4 Vidmakthållande av aktiviteter i framtiden 

I analysen framkom det att det finns en svårighet för föreningarna att arbeta långsiktigt 

eftersom de inte vet vilka som får stanna kvar. Men de är något de försöker att tänka bort och 

fokusera på att göra så gott de kan och låta de nyanlända ha roligt samtidigt som de kan ske 

ett kunskapsutbyte om lagar, regler samt kultur på ett naturligt sätt för att förbereda en 

förhoppningsvis ny svensk medborgare att integreras.  

Enligt Riksidrottsförbundet (2009)  finns ingenting negativt med att röra på sig. 

Informanterna delgav under intervjuerna att det finns tankar kring att ta vara på resurserna 

som de nyanlända kan tillföra. Inte bara rent speltekniskt utan även förhoppningsvis 

involvera dessa i exempelvis styrelsen och som bonus kanske det kan utmynna i några 

duktiga elitidrottare. Det finns även en positiv syn på att de nyanlända i framtiden kan få 

hitta sin plats i samhället och knyta framtida kontakter genom idrotten. Detta arbete som 

föreningarna gör är något även Peterson (2000) ser som en möjlighet med idrotten, att skapa 

mötesplatser som inte kanske inte är lika formella som de kan stå inför i framtiden och ge en 

förberedelse för att kunna hantera det nya samhället. Strandbu (2002) påtalar att idrotten 

kan skapa integration som sedan blir inkörsport till övriga arenor i samhället. 

7 SLUTSATSER 

Idrottsföreningarna började med integrationsarbetet för att sysselsätta de nyanlända och 

skapa möjligheter till en mer meningsfull vardag samtidigt som de ledde till en 

samhällsinsats. Verksamheterna öppnades upp på olika sätt och det gavs möjligheter för de 

nyanlända att börja idrotta. Det finns språkliga och kulturella och ekonomiska utmaningar i 
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arbetet med nyanlända och även en oro kring om de nyanlända kommer att få stanna i 

Sverige. Idrottsföreningarna anser att de är en bonus om integrationsarbetet resulterar i fler 

medlemmar i framtiden då fokus ligger i att skapa glädje för stunden i och med osäkerheten 

om de nyanlända kommer stanna i Sverige. 

7.1 Förslag till vidare forskning och praktisk tillämpning 

Eftersom det här är ett relativt nytt fenomen kan det vara svårt att veta vad de här insatserna 

leder till längre fram i tiden. Det kan vara intressant att forska vidare kring vad föreningarnas 

insatser de har lett till för att eventuellt kunna fortsätta arbetet med integration framåt och 

för planering av ytterligare hälsofrämjande insatser. Det kan vara intressant att se ur ett 

annat perspektiv på om dessa aktiviteter har bidragit till en ökad hälsa hos de nyanlända, 

exempelvis ur de nyanländas synvinkel. Ytterligare en aspekt som kan leda till vidare 

forskning är hur föreningarna kan arbeta för att involvera fler tjejer att delta för en ökad 

jämlikhet. Denna studie kan visa på hur idrottsföreningar arbetat hälsofrämjande i form av 

att öppna upp sin verksamhet och möjliggöra för nyanlända att delta i idrottsliga aktiviteter 

som förhoppningsvis kan öka deras hälsa. Studien kan även delge värdefull information till 

andra föreningar som de kan ta del av för att se hur de går att arbeta med integration för att 

få lärdom eller att starta upp liknande arbete. Dessutom kan den beställande kommunen få 

en inblick i hur arbetet har sett ut för idrottsföreningarna och därmed följa upp för eventuell 

fortsatt folkhälsoarbete i framiden.  
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