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SAMMANFATTNING 

Det finns skillnader i livsvillkor och hälsotillstånd för utlandsfödda jämfört med den övriga 

befolkningen. Tillhörighet till ett socialt samhällssystem skapar tillgång till socialt stöd vilket 

hjälper utlandsfödda att förbättra sina levnadsförhållanden. Idrottsföreningar anses ha en 

betydande roll i arbetet med att främja integration. Syftet med studien var att undersöka 

åsikter bland föreningsanknutna aktörer inför en integrationssatsning för utlandsfödda 

ungdomar med idrottsföreningar inom en kommun i mellersta Sverige. Studien genomfördes 

med en kvalitativ metod och inbegriper material från sex intervjupersoner som intervjuades 

med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide. För att analysera materialet genomfördes en 

manifest innehållsanalys. Resultatet visade att idrottsföreningarna bedöms ha en viktig roll i 

arbetet med integration och strävar efter att underlätta deltagande i integrationsfrämjande 

aktiviteter för utlandsfödda ungdomar. De förväntade effekterna beskrevs i termer av att 

främja social samvaro och skapa trygghet bland de utlandsfödda ungdomarna som även 

betraktades som en resurs för idrottsföreningarnas verksamhet. Idrottsföreningarna såg fler 

möjligheter än svårigheter inför integrationssatsningen och uttrycker ett stort förtroende för 

den egna föreningens kapacitet. Däremot problematiseras projektets tidsram vilket belyser 

svårigheter som kan uppstå under interventionsprocessen från beslutsfattande till 

verkställande. Slutsatsen är att samarbete och stöd från beslutsfattare i planering och 

genomförande är viktigt för att säkerställa ett gott resultat av integrationssatsningen.  

Nyckelord: Empowerment, idrottsföreningar, integration, kvalitativa intervjuer, socialt 

kapital 

 



 

ABSTRACT 

There are differences in terms of living conditions and health status of migrants compared 

with the rest of the population. Belonging to a social society system creates access to social 

support, which helps migrants to improve their living conditions. Sport clubs are considered 

having a significant role in promoting integration. The purpose of the study is to examine 

views among workers associated with sport clubs within a municipality situated in the middle 

of Sweden, on an integration project for young migrants. The study uses a qualitative method 

including material from six participants who were interviewed using a semi-structured 

interview guide. A manifest content analysis was used to analyze the interviews. The results 

show that the interviewees claimed that the sport clubs have an important role in integration 

related work and strive to enable participation among migrants in integration activities. The 

expected effects were described in terms of promoting social interaction and creating a sense 

of security among the young migrants who were also considered a resource for the clubs. The 

sport clubs saw more opportunities than difficulties facing the integration effort and 

expresses great confidence in the capacity of their own significant club. However, the 

timeframe of the project was criticized which highlights the difficulties that can arise during 

an intervention process from decision to implementation. The conclusion is that the 

cooperation and support from decision makers in planning and implementation is essential 

to ensure a good result of the integration project. 

Keywords: Empowerment, integration, qualitative interviews, social capital, sport clubs 
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1 INTRODUKTION 

Social ojämlikhet tar sig uttryck inom olika sociala grupptillhörigheter vilket skapar 

ojämlikheter i välstånd och makt mellan samhällen och befolkningar. Utlandsfödda utgör en 

eftersatt grupp i samhället vad gäller livsvillkor och hälsotillstånd. Inflytande och möjlighet 

att påverka har en inverkan på individers hälsa. Således är minskning av utanförskap ett 

centralt mål för regeringen, samt att rikta insatser mot socialt utsatta grupper. Låg social 

position, diskriminering och bristande integration har negativ inverkan på beteende och 

levnadsvanor. Sociala nätverk har betydelse för utlandsföddas hälsorelaterade beteenden och 

socioekonomiska förhållanden.   

Framgångsrik integration kännetecknas av delaktighet i samhället. Genom att tillhöra ett 

socialt samhällssystem skapas tillgång till socialt stöd och förutsättningar för att utveckla 

självkänsla och Empowerment vilket hjälper utlandsfödda att förbättra sina 

levnadsförhållanden. Ett sätt att främja kulturell interaktion är genom delaktighet i 

idrottsföreningar. Idrottsliga verksamheter har även betydelse för utveckling och 

bibehållande av socialt kapital. 

Författaren har under sin akademiska utbildning i folkhälsovetenskap berört ämnen som 

ojämlikhet i hälsa bland olika samhällsgrupper. Intresset för ämnesområdet väcktes med 

tanke på rådande invandringssituation som fordrar olika strategier för integrationsarbete i 

syfte att främja en positiv samhällsutveckling när det gäller att utjämna hälsoskillnader 

mellan utlandsfödda och den övriga befolkningen. Idrottsföreningar inom en kommun i 

mellersta Sverige har nu beviljats monetära medel för att skapa integrationsfrämjande 

aktiviteter för utlandsfödda ungdomar i kommunen. Studien ämnar undersöka 

föreningsanknutna aktörers roller, förväntningar och upplevda möjligheter samt utmaningar 

inför integrationssatsningen vilket följaktligen belyser vilka förutsättningar som finns 

gällande idrottsföreningars arbete med integration i den aktuella kommunen.   

2 BAKGRUND 

2.1 Hälsa 

World Health Organization (1946) definierar begreppet hälsa som ett tillstånd av 

fullständigt fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande och inte enbart frånvaro av sjukdomar 

eller funktionsnedsättning. På ett individuellt plan kan hälsa betraktas som resurs i livet där 
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sociala och personliga resurser så väl som fysisk kapacitet värderas (World Health 

Organization, 1986). Hälsa anses även vara en värdefull resurs som gynnar alla sektorer i 

samhället. God hälsa beskrivs som centralt för ekonomisk och social utveckling samt en 

livsviktig angelägenhet för individer, familjer och samhällen (World Health Organization, 

2013).  

2.2 Hälsofrämjande arbete och jämlik hälsa 

Det finns ett tydligt samspel mellan befolkningens hälsa och samhällets utveckling då god 

hälsa bland befolkningen bidrar till ökad produktivitet, effektivare arbetskraft, minskade 

sjukdomsutgifter och färre totala samhällskostnader (World Health Organization, 2013).  

Under den första internationella konferensen om hälsofrämjande arbete i Ottawa framhöll 

World Health Organization (1986) att hälsofrämjande arbete är den process som möjliggör 

att människor kan öka kontroll över, och förbättra sin hälsa och arbetet för att främja hälsa 

kan inte enbart begränsas till hälsosektorn. Politiska, ekonomiska, sociala, kulturella, 

miljömässiga, beteendemässiga och biologiska faktorer kan antingen bidra till eller 

missgynna hälsan. Hälsofrämjande arbete syftar till att skapa förutsättningar så att dessa 

förhållanden får en gynnsam inverkan hälsan, vilket innefattar tillgång stödjande miljöer, 

tillgång till information samt förmåga och möjlighet att kunna göra hälsosamma val (World 

Health Organization, 1986).  

World Health Organization (2013) betonar att jämlik tillgång utbildning, anständigt arbete, 

bostad och inkomst har en betydande inverkan på hälsan. Arbetet med att minska ojämlikhet 

i hälsa och orättvisa levnadsförhållanden innebär även att motverka en orättvis föredelning 

av makt, pengar och resurser i samhället. Detta kräver rätt styrning samt stöd för kollektivt 

samarbete med civilsamhället och privat sektor (World Health Organization, 2008). Naidoo 

& Wills (2009) framhåller att principer för att utveckla hälsofrämjande arbete på lokal 

samhällsnivå är delaktighet, empowerment, samarbete och social rättvisa. Det anses centralt 

att identifiera social ojämlikhet och följaktligen sträva efter att stärka civilsamhället genom 

demokrati och delaktighet bland grupper som missgynnas eller förtrycks (Naidoo & Wills, 

2009). Enligt World Health Organization (2008) uttrycks social ojämlikhet inom sociala 

grupptillhörigheter så som klass, utbildning kön, ålder, etnicitet och funktionshinder vilket 

tyder på att det råder en hierarkisk ordning som skapar ojämlikheter i välstånd och makt 

mellan samhällen och befolkningar. Makt, kontroll och känsla av tillhörighet beskrivs vara 

viktiga för social utveckling, hälsa och välbefinnande. Vidare anses begränsad delaktighet 

resultera i att människor berövas möjligheten att ta till vara på sina förmågor, vilket skapar 

ojämlikhet vad gäller exempelvis utbildning, arbete och tillgång till hälso- och sjukvård 

(World Health Organization, 2008) 

I regeringens proposition (2007/08:110) framhålls att människor oavsett kön, etnisk eller 

religiös tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, ska beviljas lika värde 

och jämlika möjligheter till delaktighet och inflytande i samhället. Inflytande och möjlighet 

att påverka beskrivs ha en inverkan på individers hälsa då känsla av utanförskap och 
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maktlöshet kan uppstå till följd av bristande möjlighet att påverka livsvillkor och 

samhällsutveckling. Således är minskning av utanförskap ett centralt mål för regeringen, 

samt att rikta insatser mot socialt utsatta grupper. För ett effektivt folkhälsoarbete och ökade 

möjligheter att synliggöra olika gruppers behov uppmanas insatser genomföras på flera 

samhällsnivåer och av aktörer inom såväl offentlig, privat och ideell sektor (Prop. 

2007/08:110).  

Undersökningar gör gällande att folkhälsoinsatser riktade mot svaga samhällsgrupper där 

strategier för att skapa samhällsmässig delaktighet används är effektiva vad gäller att påverka 

hälsobeteenden, self-efficacy och upplevelser av socialt stöd. Interventioner som engagerar 

samhällsbefolkningen i genomförandet av interventioner har visat sig vara särskilt effektiva. 

Interventioner med syfte att utveckla deltagarnas färdigheter visar sig vara mer effektiva vad 

gäller utfall i hälsa än interventioner som är av utbildande karaktär (O’Mara-Eves, Brunton, 

Oliver, Kavanagh, Jamal, & Thomas, 2015). Statens folkhälsoinstitut (2011) påvisar att det 

förekommer skillnader i livsvillkor och hälsotillstånd bland utlandsfödda jämfört med den 

övriga befolkningen.  

2.3 Hälsa bland utlandsfödda 

Enligt Rostila & Hjern (2012) har utlandsfödda generellt högre dödlighet och sämre hälsa 

jämfört med inrikes födda, men skiljer sig dock mellan olika grupper av utlandsfödda och 

vissa grupper har istället bättre hälsa. Rostila & Hjern (2012) förklarar att skillnader i 

hälsotillstånd mellan utlandsfödda och inrikes födda delvis kan förklaras av att 

utlandsföddas socioekonomiska position oftare är lägre, men att hälsan även påverkas av en 

mängd omständigheter i både ursprungslandet och mottagarlandet. Det kan exempelvis vara 

samhälleliga förhållanden i ursprungslandet, utlandsföddas position i det mottagande landet 

samt strukturella faktorer i det mottagande landet. Vidare menar Rostila & Hjern (2012) att 

skälen till att utlandsfödda väljer att flytta från sitt födelseland troligtvis också har stor 

betydelse för individers hälsotillstånd. Under de första åren möter nyanlända flyktingar ofta 

svåra levnadsvillkor vilket delvis har att göra med svårigheter att konkurrera på bostads- och 

arbetsmarknaden (Rostila & Hjern, 2012). 

En svensk studie av Klinthäl & Lindström (2011) har funnit att utlandsföddas dödlighet 

påverkas i högre grad av socioekonomiska förhållanden i Sverige än tidiga 

levnadsförhållanden i ursprungslandet. Av den anledningen föreslår Klinthäl & Lindström 

(2011) policyer för att förbättra hälsan fokusera på att minska effekterna av socioekonomiska 

riskfaktorer i mottagarlandet, exempelvis insatser för att öka utlandsföddas utbildningsnivå 

vilket öppnar upp för möjligheter på arbetsmarknaden. Rostila & Hjern (2012) menar att låg 

social position, diskriminering och bristande integration har negativ inverkan på beteende 

och levnadsvanor. Sociala nätverk beskrivs ha betydelse för utlandsföddas hälsorelaterade 

beteenden, socioekonomiska förhållanden och möjligheter på arbetsmarknaden. Rostila & 

Hjern (2012) tillägger att homogena nätverk av utlandsfödda innebär begränsade möjligheter 

att skapa kontakt med inrikes födda vilket leder till att utlandsfödda förvägras värdefulla 

sociala resurser så som jobbmöjligheter och ekonomiskt stöd. 
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I en studie av Kearn & Whitley (2015) påvisas samband mellan grad av social integration och 

tiden som spenderats i mottagarlandet. Social integration avser aspekter som tillit och 

trygghet, sociala relationer samt känsla av gemenskap. Kearns & Whitley (2015) menar att 

det över tid sker en förbättring vad gäller utlandsföddas bekantskap med människorna i 

samhället, kunskap om kulturella normer samt socialt engagemang. Utlandsföddas sociala 

integration anses inte enbart ha att göra med attityder, ansträngning, förmågor och 

åstadkommande bland utlandsfödda. Utan innefattar även attityder, beteenden och respons 

från det mottagande samhället (Kearns & Whitley, 2015).  

2.4 Integration 

Integrationsbegreppet har tolkats på olika sätt. Westin (2008) förslår en definition där 

integration innebär delaktighet i det svenska samhället och i offentliga sammanhang, 

samtidigt som traditioner, förhållningssätt och språk från ursprungslandet efterlevs privat.  

Westin (2008) skriver vidare att arbetslösheten för personer med utländsk bakgrund jämfört 

med personer med etnisk svensk bakgrund är konstant högre oberoende av konjunkturläge, 

vilket tyder på att det råder systematisk diskriminering i samhället. Enligt Westin (2008) 

kännetecknas framgångsrik integration av delaktighet och deltagande på arbetsmarknaden, 

inom skolsystemet, föreningslivet och det politiska systemet. 

Mångfald anses enligt Westin (2008) vara en resurs för att främja tillväxt och utveckling i 

samhället och bör därför eftersträvas. Begreppet mångfald handlar dels om en deskriptiv 

fördelning av människor i samhället, exempelvis i termer av etnicitet, klass, religion, språk 

och ursprung. Kulturell och etnisk mångfald kan även utgöra grogrund för sociala konflikter 

(Westin, 2008). Westin (2008) tillägger att förutsättningar för ett fungerande mångkulturellt 

samhälle grundas i människors lika värde och att olikheter normaliseras. Social 

sammanhållning i ett mångetniskt samhälle möjliggörs av respekt för mänskliga rättigheter, 

jämlikhet, jämställdhet, rättvisa, solidaritet, demokrati och icke-diskriminering. Det anses 

dessutom vara centralt att eftersatta grupper erhåller möjlighet att påverka, förändra och 

förbättra sin livssituation (Westin, 2008). Vidare menar Hellgren (2008) att lika möjligheter 

oavsett bakgrund inte enbart möjliggörs genom integration av utlandsfödda i samhället utan 

kräver även aktivt deltagande från den övriga befolkningen.  

I en studie av Åslund, Böhlmark & Skans (2015) som undersökt hur tidiga livserfarenheter 

påverkar integration i vuxen ålder påvisades att ålder vid migration har en betydande effekt 

på integration för utlandsfödda ungdomar. Om migration sker i tidig ålder är därmed 

chansen större att integreras i det mottagande samhället. Åslund, Böhlmark & Skans (2015) 

skriver vidare att preferenser och kulturella influenser som formas i tidig ålder således har 

betydelse för utlandsfödda ungdomars integration och miljömässiga faktorer upplevda i 

barndomen påverkar beteenden i vuxen ålder. 

I en studie av Hatzigeorgiadis, Morela, Elbe, Kouli, & Sanchez (2013) påvisas sportens 

betydelse vad gäller att underlätta och främja kulturell interaktion. Den sportsliga miljön 

som lagdynamik, motivationsmässig inriktning och ledarskap lyfts fram som viktiga faktorer 
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som kan påverka effektiviteten av sport som ett verktyg för integration. Sport kan dock även 

förstärka kulturella skillnader och framkalla spänningar (Hatzigeorgiadis, Morela, Elbe, 

Kouli, & Sanchez, 2013). Hatzigeorgiadis et al. (2013) menar att deltagandet i sportsliga 

aktiviteter bland personer från etniska minoriteter kan hindras av ett flertal faktorer som 

exempelvis språk och kommunikationssvårigheter, social isolering och brist på sociala 

nätverk, kulturella eller religiösa restriktioner, obekantskap med aktiviteterna samt 

diskriminering (Hatzigeorgiadis et al., 2013). Enligt Hatzigeorgiadis et al. (2013) bör dessa 

hinder beaktas vid utveckling av effektiva interventioner. Hatzigeorgiadis et al. (2013) 

tillägger att idrottsverksamheter bör utveckla ramverk för att underlätta idrottsligt 

deltagande från svaga grupper i samhället i syfte att förbättra social integration och 

mångkulturalism. Särskild uppmärksamhet bör ges till individuella olikheter och egenskaper 

hos deltagarna, med fokus på faktorer som kan förhindra deltagande (Hatzigeorgiadis et al., 

2013). 

2.5 Integrationssatsning med idrottsföreningar för utlandsfödda 

ungdomar 

Sveriges regering har beslutat om att bevilja landets kommuner en summa pengar i syfte att 

finansiera arbete för att främja integration. Respektive kommun ansvarar för hur pengarna 

distribueras. Föreningar inom en kommun i en tätbefolkad region i mellersta Sverige, som 

utgör kontexten i föreliggande studie, har nu möjlighet att ansöka om en del av pengarna för 

att skapa integrationsfrämjande aktiviteter i den aktuella kommunen. De aktiviteter för vilka 

föreningarna kommer beviljas medel ska främja integration, möjliggöra medlemskap i 

ordinarie verksamhet, stimulera deltagande för både pojkar och flickor, stimulera till 

personlig utveckling, skapa möten som överskrider sociala gränser, samt bidra till ökad 

förståelse för föreningslivet. Kommunen uppmanar till samarbete framför konkurrens och 

tonvikt läggs på gränsöverskridande samarbete mellan idrott, kultur, fritid och 

hobbyverksamhet. 

2.6 Teoretiska perspektiv 

2.6.1 Empowerment 

Enligt Green & Tones (2010) innebär begreppet empowerment att människors möjlighet att 

erhålla makt och kontroll. Empowerment som fenomen kan utifrån ett individuellt 

perspektiv betraktas som den enskildes handlingsutrymme och möjlighet att utöva makt och 

inflytande över sitt eget liv (Westerlund, 2007). Green & Tones (2010) tillägger att detta även 

är applicerbart på samhällen bestående av grupper av människor som äger makt och 

kontroll. Vidare har fysiska, socioekonomiska och kulturella omständigheter betydelse för 

människors möjlighet till empowerment (Green & Tones, 2010). Centrala förhållningssätt i 

empowermentarbete beskrivs av Tengqvist (2007) utgå från värderingar och människosyn. 



 

6 

 

Viktiga utgångspunkter i empowermentarbete är att människor betraktas som kapabla om de 

ges rätt förutsättningar samt att fokus bör ligga på människor lika värde och rättigheter där 

synliggörande och förändring av maktstrukturer har en viktig roll (Tengqvist, 2007). Enligt 

Tengland (2016) är fördelen med empowerment att det stärker självbestämmande och 

förmågan att göra hälsosamma val för både individer, grupper och samhällen.  

Enligt Edge et al. (2014) bör hänsyn tas till  faktorer som påverkar effekten av hälsostressorer 

vid utformandet av hälsofrämjande strategier för unga flyktingar. Faktorer som upplevs 

påverka förmågan att hantera motgångar och öka motståndskraften mot hälsostressorer 

uttrycks i termer av positiv självbild, känsla av samhörighet, emotionellt välbefinnande samt 

känsla av empowerment, makt och självbestämmande (Edge et al., 2014).  

Aspekter som identitet, kultur och makt anses centrala vad gäller att främja empowerment 

för utlandsfödda. Utlandsföddas kulturella preferenser som uttrycks i en ny kontext kan både 

främja och underminera möjlighet för empowerment (Williams & LaBonte, 2007). Williams 

& LaBonte (2007) förklarar att möjlighet till empowerment kan främjas genom faktorer som 

solidaritet och identitet vilka erbjuder både materiellt och relationsmässigt stöd. Genom 

uttryck av traditionella auktoritära och hierarkiska värderingar kan möjligheten till 

empowerment också undermineras. Följaktligen menar Williams & LaBonte (2007) att 

hänsyn bör tas till hur kulturella strukturer skapar ojämlika levnadsförhållanden vid arbete 

för att främja empowerment bland utlandsfödda.  

I en studie av Edge, Newbold, & McKeary (2014) framhålls att genom att tillhöra ett socialt 

samhällssystem kan utlandsfödda ungdomar erhålla tillgång till socialt stöd och 

förutsättningar för att utveckla självkänsla, self-efficacy och empowerment vilket hjälper dem 

att förbättra sina levnadsförhållanden. Sport, musik och dans uppges vara aktiviteter som 

kan utveckla en känsla av samhällstillhörighet för utlandsfödda ungdomar (Edge, Newbold, & 

McKeary, 2014).  Westerlund (2007) tillägger att ett sätt att öka empowerment är att satsa på 

stödjande miljöer och socialt kapital. 

2.6.2 Socialt kapital 

Socialt kapital beskrivs av Rostila (2012) innebära tillgången till sociala resurser inom sociala 

nätverk bestående av vänner, familj och bekanta. Sociala resurser kan uttryckas på olika sätt. 

Rostila (2012) menar att i ett avseende kan sociala resurser betraktas som en källa till 

information om exempelvis arbetsmöjligheter, kost och motionsvanor samt om 

riskbeteenden med negativa konsekvenser för hälsan. En annan typ av social resurs är 

känslomässigt stöd från omgivningen vilket bidrar till en känsla av att vara älskad, behövd 

och uppskattad. Instrumentellt stöd, det vill säga möjligheten att kunna tillskansa sig 

materiella resurser i form av pengar, varor eller arbetskraft anses också utgöra en resurs 

inom det sociala nätverket. Slutligen beskrivs det sociala nätverket även ha betydelse vad 

gäller beslutstagande eller återkoppling (Rostila, 2012). 

Socialt stöd kan utgöra en skyddsfaktor mot ohälsa, medan social isolering kan relateras till 

högre grad av ohälsa (Green & Tones, 2010). Rostila (2012) menar att sambandet mellan 

socialt kapital och hälsa tar sig uttryck på olika sätt. Socialt stöd anses dels kunna verka 
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stressreducerande då det kan påverka hur en individ uppfattar och hanterar kravfyllda 

situationer. Emotionella reaktioner vid stressfyllda situationer kan motverkas med hjälp av 

socialt stöd. Socialt kapital beskrivs även minska risken för psykisk nedstämdhet då det 

främjar känslor som erkännande, mening med livet samt en känsla av tillhörighet och 

trygghet (Rostila, 2012).  

Däremot beskriver Rostila (2012) att social isolering och brist på sociala nätverk på samma 

sätt kan bidra till en försämring av självkänsla och känsla av kontroll. Sociala relationer 

bidrar med normativa influenser som påverkar hälsorelaterade beteenden. Sociala nätverk 

kan därmed både utgöra källor till spridning av positiva normer, men även förstärka 

ohälsosamma normer och därmed få en negativ inverkan på hälsorelaterade beteenden 

(Rostila, 2012). Rostila (2012) betonar även att ojämlik fördelning av socialt kapital innebär 

att vissa individer och grupper förvägras tillgång till sociala resurser. Den dubbelsidiga 

aspekten av socialt kapital bekräftas i en studie av Samuel, Commodore-Mensah, & Dennison 

Himmelfarb (2014) vars resultat påvisade att socialt kapital och beteendemässiga normer 

kan associeras med både hälsofrämjande beteenden och riskbeteenden.  

I syfte att utveckla en känsla av samhällstillhörighet uppges idrottsaktiviteter utgöra en 

naturlig miljö där utlandsfödda ungdomar kan bygga tillförlit, positiva relationer och känsla 

av samhörighet med såväl vänner som professionella ledare (Edge, Newbold, & McKeary, 

2014). I en studie av Tacon (2016) framhålls att idrottsliga verksamheter har betydelse för 

utveckling och bibehållande av socialt kapital, då idrotten bidrar med ett flertal sociala 

fördelar så som tillförlitlighet, samarbete och sammanhållning, vilka är i linje med aspekter 

av socialt kapital. Tacon (2016) tillägger att en persons sociala kapital i hög utsträckning 

beror på institutionella aktiviteter inom den organisation i vilken en individ rutinmässigt 

deltar. Den organisationsmässiga aspekten har därmed stor betydelse för på vilka sätt 

människor bildar band genom social interaktion, vilket belyser den kontextuella betydelsen 

gällande socialt kapital (Tacon, 2016). 

2.7 Problemformulering 

Idrottsföreningar anses ha en betydande roll i arbetet med att främja integration. En studie 

av Hatzigeorgiadis et al. (2013) påvisar att idrotten både kan främja kulturell interaktion men 

även förstärka kulturella skillnader och framkalla spänningar och att det således finns ett 

behov av ytterligare kunskap gällande hur strategier inom idrotten påverkar integration. 

Goossens, Onrust, Monshouwer, & de Castro (2016) framhåller att tilliten till 

empowermentinriktade insatser bland de involverade påverkar hur effektivt ett program är, 

vilket indikerar att implementeringsprocessen har betydelse för interventionens utfall. 

Föreningsanknutna aktörers åsikter gällande integrationssatsningen antas därmed ha 

betydelse för de kvalitetsmässiga aspekterna av insatser riktade mot utlandsfödda ungdomar. 

Genom att undersöka de involverade aktörernas åsikter gällande integrationssatsningen 

belyses förutsättningarna inför integrationssatsningen i den aktuella kommunen. Ur ett 

folkhälsoperspektiv har detta betydelse då det kan belysa implikationer och 



 

8 

 

utvecklingsmöjligheter för framtida integrationsarbete i syfte att främja delaktighet och 

motverka utanförskap bland utlandsfödda. 

3 SYFTE  

Syftet med studien är att undersöka åsikter bland föreningsanknutna aktörer inför en 

integrationssatsning för utlandsfödda ungdomar med idrottsföreningar inom en kommun i 

mellersta Sverige. 

3.1 Frågeställningar   

 Vilken ansvarsroll anser föreningsanknutna aktörer att de själva har vad gäller arbetet 

med integration?  

 Vilka förväntningar har föreningsanknutna aktörer på integrationssatsningen?  

 Hur upplever föreningsanknutna aktörer att det finns möjligheter och utmaningar 

med integrationssatsningen?   

4 METOD 

4.1 Metodval 

Studien genomfördes med en kvalitativ metod då syftet var att undersöka föreningsanknutna 

aktörers subjektiva åsikter och förhållningssätt kring integrationssatsningen i den aktuella 

kommunen. Enligt Bryman (2011) kännetecknas en kvalitativ forskningsstrategi av fokus på 

ord snarare än kvantifiering vid insamling och analys av data. Den sociala verkligheten 

betraktas som föränderlig med utgångspunkt från individers konstruktioner och tolkningar 

av den (Bryman, 2011).  

Studien ämnar undersöka de variationer av åsikter och preferenser som förekommer bland 

intervjupersonerna samt föra ett teoretiskt resonemang kring resultatet. Bryman (2011) 

menar att den huvudsakliga inriktningen vad gäller förhållandet mellan teori och praktik 

innebär att teorier genereras utifrån forskningsresultaten, snarare än prövning av teorier 

vilket är centralt för den kvantitativa forskningsstrategin. Syftet var inte att generera resultat 
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som är generaliserbara till en population vilket är ett huvudsakligt intresse vid kvantitativ 

metod (Bryman, 2011). Data erhölls genom kvalitativa intervjuer för att utifrån deltagarnas 

berättelser få en djupare insikt i ämnet.   

4.2 Urval 

Rekrytering av deltagare till studien skedde genom ett målstyrt urval. Bryman (2011) 

beskriver målstyrt urval som ett strategiskt sätt att välja ut undersökningsobjekt utifrån att 

de anses relevanta för forskningsfrågorna och den sociala företeelse som ska studeras. Ett 

stort mått av variation av kännetecken eller egenskaper bland deltagarna i studien är ofta 

eftersträvansvärt (Bryman, 2011).  

Inledningsvis kontaktades en person som arbetar på den aktuella kommunen via mail varvid 

denne skickade en lista över föreningsrepresentanter som har tagit extra initiativ vad gäller 

arbetet med integration i kommunen. Författaren efterfrågade till en början representanter 

från olika typer av föreningar. Listan innehöll elva föreningsrepresentanter och samtliga fick 

förfrågan om att delta i undersökningen, varvid fem av dessa lät meddela att de ville 

medverka i undersökningen. Dessa fem tillhörde alla idrottsföreningar vilket därmed innebar 

en avgränsning i studien. Studien inbegriper material från sammanlagt sex intervjupersoner. 

Föreningsrepresentanterna har en beslutsfattande position inom idrottsföreningar som drivs 

på ideell basis i den aktuella kommunen. De representerar olika typer av föreningar med 

varierande förutsättningar för integrationsarbetet vad gäller verksamhetens omfattning och 

idrottslig bredd. Variationer vad gäller åldrar och kön finns representerade. Deltagarna 

tilldelades ett missivbrev (Bilaga A) via mail med information om studiens syfte, anonymt 

och frivilligt deltagande, att personuppgifter behandlas konfidentiellt samt hur resultatet 

kommer användas. 

4.3 Datainsamling 

Metod för datainsamling utgjordes av kvalitativa intervjuer, vilket är vanligt förekommande 

inom ramen för den kvalitativa forskningsmetoden. I kvalitativa forskningssammanhang 

betonas deltagarnas egna uppfattningar och synsätt, vilket förutsätter en mer generell 

formulering av frågeställningarna som möjliggör utrymme för flexibilitet och alternativa 

idéer som kan uppstå utifrån intervjupersonernas perspektiv. Kvalitativa intervjuer ämnar 

generera fylliga och detaljerade svar (Bryman, 2011).  

Tre av intervjuerna genomfördes på respektive arbetsplats i en avskild lokal. På initiativ från 

deltagarna genomfördes de resterande tre intervjuerna på offentliga platser. Detta på grund 

av att alternativa lokaler var otillgängliga vid tidpunkten för intervjun eller att 

intervjupersonen själv gjorde bedömningen att lokalen var mer passande. Under intervjuerna 

i studien användes en semistrukturerad intervjuguide (Bilaga B) innehållande frågor som 

utarbetats för att besvara studiens syfte. En semistrukturerad intervjuguide innebär en form 

av minneslista över olika områden eller frågeställningar som ska beröras under intervjun. 
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Intervjupersonen ges stor frihet att svara utifrån sina egna tolkningar och ordningsföljden på 

frågorna kan anpassas utifrån samtalets riktning (Bryman, 2011).   

Följande frågeställningar utgjorde intervjuguidens tema: ”vilken roll anser 

föreningsanknutna aktörer att de själva har vad gäller arbetet med integration?”, ”vilka 

förväntningar har föreningsanknutna aktörer på integrationssatsningen?”, ”hur upplever 

föreningsanknutna aktörer att det finns möjligheter samt hur upplever föreningsanknutna 

aktörer att det finns utmaningar med integrationssatsningen?” Studiens centrala 

frågeställningar preciserades därefter i ett antal underfrågor av semistrukturerad karaktär 

med utrymme för tolkning och möjlighet att ställa följdfrågor. Intervjuerna spelades in med 

hjälp av mobiltelefon efter samtycke från intervjupersonerna. Längden för intervjuerna 

varierade mellan 14-41 minuter och transkriberades, det vill säga skrevs ut i textform, vilket 

resulterade i totalt 44 sidor textmaterial.  

4.4 Analys 

Intervjuerna transkriberades efter respektive genomförd intervju. Inför analys lästes 

intervjuerna i transkriberad form igenom för att få en översikt över innehållet. Därefter 

genomfördes en manifest innehållsanalys. Innehållsanalyser som fokuserar på det manifesta 

innehållet syftar till att beskriva det synliga och uppenbara i en text istället för att undersöka 

underliggande meningar vilket är fallet vid en latent innehållsanalys (Granheim & Lundman, 

2004). En latent innehållsanalys valdes bort med anledning av författarens begränsade 

erfarenhet vad gäller kvalitativa innehållsanalyser. Analysprocessen beskrivs av Granheim & 

Lundman (2004) innebära en systematisk bearbetning där det transkriberade materialet 

sorterades in i meningsenheter, kondensering, koder, underkategorier och kategorier. Detta 

tillvägagångssätt efterföljdes under analys av materialet från intervjuerna. 

Inledningsvis gjordes markeringar i texten för att identifiera överensstämmelser med 

studiens frågeställningar, varefter meningsenheter märktes ut. Meningsenheter är ord eller 

meningar vars innehåll och kontext kan relateras till varandra och som bedöms ha samma 

innebörd. Nästa steg i analysprocessen innebar kondensering av texten, det vill säga att 

meningsenheterna ytterligare kortas ner samtidigt som dess centrala innebörd bevaras. De 

kondenserade meningsenheterna tilldelades därefter koder som representerade dess 

innehåll. De olika koderna jämfördes baserat på likheter och skillnader och sorterades sedan 

in i underkategorier. Slutligen skapades kategorier vilket utgör det manifesta innehållet. 

Kategorierna skapades utifrån studiens syfte och frågeställningar och benämndes: 

föreningsanknutna aktörers roll i arbetet med integration, förväntningar på 

integrationssatsningen, möjligheter med integrationssatsningen samt utmaningar med 

integrationssatsningen. 
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Tabell 1: Exempel på analysprocess    

Meningsenhet 
Kondenserad 
meningsenhet Kod Underkategori Kategori 

Men om vi kollar ur ett 

föreningsperspektiv är det ju 

faktiskt så att dom är ju en bas 

till att vi kan hålla idrotten 

igång. Det är ju också ett eget 

intresse för att ha fotbollslag 

eller skidor eller att.. det är ju 

en resurs 

Ur ett 

föreningsperspektiv 

är ungdomarna en 

resurs för att hålla 

igång 

verksamheten 

Ungdomarna 

ses som en 

resurs 

Egenintresse 

inom 

föreningen 

Förväntingar 

på 

intergrations-

satsningen 

 

4.5 Kvalitetskriterier 

I tidigare avsnitt presenterades beskrivningar gällande studiens val av metod, urvalskriterier, 

datainsamlingsmetoder och analysprocess samt motiverades med hänvisning till studiens 

syfte. Enligt Bryman (2011) bedöms kvalitén i en undersökning med utgångspunkt från 

kriterier som trovärdighet, överförbarhet och pålitlighet. Kriterierna kan tillförsäkras genom 

att studien utförs i enlighet med förutsatt syfte, att det finns ett mått av överförbarhet till 

andra kontexter samt att det finns en fullständig redogörelse för studiens genomförande 

(Bryman, 2011).  

Trovärdigheten i en studie berör hur väl forskaren kan säkerställa att undersökningen utförs i 

enlighet med studiens syfte (Bryman, 2011). Granheim & Lundman (2004) skriver även att 

studiens trovärdighet påverkas av valet av undersökningskontext, urval och 

datainsamlingsmetod. Enligt Bryman (2011) bedöms en studies överförbarhet till andra 

kontexter mot huruvida det finns fylliga beskrivningar av undersökningskontext och 

genomförande. En studies pålitlighet tillförsäkras genom fullständiga redogörelser av 

forskningsprocessen där forskaren antar ett granskande synsätt under arbetets gång. Vidare 

bör forskaren åsidosätta sina personliga värderingar och inte låta sin förförståelse påverka 

undersökningens resultat (Bryman, 2011). 

I denna studie beaktades trovärdigheten och pålitligheten genom utförliga redogörelser samt 

motivering och kritisk reflektion gällande samtliga metodval och undersökningsprocess. 

Överförbarheten tillämpades i den mån beskrivningar av undersökningskontexten inte 

underminerade konfidentialiteten i studien. Med anledning av detta presenterades inte 

kommunens namn i studien utan beskrevs generellt. Vidare beskrevs kommunens 

integrationssatsning och intervjupersonernas position i föreningarna.  

Intervjuguiden användes konsekvent för samtliga intervjupersoner och innehöll frågor som 

utformats i syfte att besvara studiens frågeställningar. Författaren avvek från intervjuguiden 
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enbart för att ställa följdfrågor eller ändra ordningsföljden på frågorna i de fall frågorna 

redan besvarats tidigare under intervjun. Vidare har autentiska citat använts för att 

tydliggöra källor till formulerade teman. Vissa citat kortades ner för att enbart presentera 

kärnan i det som sagts. 

4.6 Etiska aspekter 

Inom ramen för samhällsforskning finns vissa etiska principer att förhålla sig till. 

Forskningsetiska överväganden berör etiska krav på forskaren samt forskningens inriktning 

och genomförande. Frågor gällande behandling av de personer som deltar i undersökningen 

är av särskilt värde i forskningsetiska sammanhang. Undersökningens deltagare ska inte 

riskera att skadas i samband med undersökningen. Även vetenskapliga brister som att 

använda felaktiga metoder eller att medvetet förvanska undersökningens resultat utgör dålig 

forskningsetik (Vetenskapsrådet, 2011).  

World Medical Association General Assembly (1964) deklarerade under en konferens i 

Helsingfors etiska principer för humanforskning. I deklarationen beskrivs etiska krav 

gällande information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande (World Medical Association 

General Assembly, 1964) De grundläggande etiska principerna har efterföljts inom ramen för 

denna studies genomförande. De etiska riktlinjerna finns beskrivna i Bryman (2011) som 

förklarar att Informationskravet innebär att berörda personer ska informeras om 

undersökningens syfte samt att deltagandet är frivilligt. Samtyckeskravet betonar 

deltagarnas självbestämmande vad gäller sitt deltagande och att samtycke fordras. I enlighet 

med konfidentialitetskravet ska personuppgifter behandlas konfidentiellt och förvaras 

oåtkomligt för obehöriga. Nyttjandekravet ställer krav på att insamlade uppgifter om 

deltagarnas endast får användas till undersökningens ändamål (Bryman, 2011).  

Samtliga intervjupersoner informerades inför varje intervjutillfället både skriftligt via ett 

missivbrev (Bilaga) och muntligt om studiens syfte och om att deltagandet i studien var 

anonymt och frivilligt. I missivbrevet fanns en utförlig beskrivning av studiens syfte och de 

etiska principerna, vilket vid tidpunkten för intervjun återigen följdes upp och förklarades 

muntligt för att säkerställa att intervjupersonen uppfattat alla delar och därmed kunna ge ett 

fullständigt informerat samtycke. Konfidentialitetskravet har upprätthållits genom att 

anonymisera all information som kan identifiera enskilda individer. I enlighet med 

nyttjandekravet kommer det insamlade materialet endast användas till denna studie och 

material i form av ljudfiler och transkriberad text kommer raderas efter avslutad studie.    



 

13 

 

5 RESULTAT 

5.1 Idrottsföreningars ansvarsroll i arbetet med integration 

5.1.1 Arbetet med integration 

Samtliga av de intervjuade föreningsrepresentanterna tillhör idrottsföreningar som tagit 

extra initiativ i arbetet med integration i den aktuella kommunen. Däremot fanns det en 

variation på i vilken utsträckning och på vilka sätt de olika idrottsföreningarna redan 

arbetade med integrationsfrågor, alternativt planerade inför kommande arbete. Inom några 

idrottsföreningar hade arbetet med dessa frågor redan etablerats i verksamheten sedan en tid 

tillbaka och i en förening har arbetet med dessa frågor övergått till en egen verksamhet med 

fokus på delaktighetsskapande och integration. Andra föreningar hade påbörjat arbetet i 

mindre omfattning och planerade inför kommande arbete i samband med kommunens 

integrationssatsning. 

I arbetet med integration har idrottsföreningarna sökt monetära medel från olika 

organisationer exempelvis Upplands idrottsförbund, andra idrottsföreningar, Arvsfonden, 

samt erhållit privat sponsring från olika företag. Samtliga idrottsföreningar har vid 

tidpunkten för undersökningen sökt eller kommer söka projektmedel för integration från 

kommunen. Dessa pengar har tidigare använts till samt planeras att täcka kostnader som 

terminsavgifter, försäkringar, utrustning och busskort till de ensamkommande samt 

ersättning till aktivitetsutförare.  

IP5: Men det vi gjorde när vi sökte pengar (…) det var att vi köpte in alltså utrustning. Om det 

kommer en som vill spela men inte har nån utrustning så ska vi kunna ge (…) medlemskap, 

kanske busskort så dom kan ta sig till föreningen. 

Samtliga av de intervjuade idrottsföreningarna har genomfört ett flertal prova-på-dagar där 

ensamkommande barn och ungdomar bjudits in i syfte att få prova på respektive förenings 

idrott. Uppslutningen av ungdomar vid dessa tillfällen varierade mellan de olika 

föreningarna. Några föreningsrepresentanter uppgav att endast ett fåtal deltagit och visat 

intresse. Andra beskrev intresset och deltagandet som stort och närmast en utmaning att 

hantera.  

Samtliga idrottsföreningar rekryterar ungdomar genom att kontakta asylboenden och 

familjehem. En föreningsrepresentant tillade att de även hade marknadsfört genom 

annonsering i olika sammanhang. Några föreningsrepresentanter uppgav att de redan har 

befintliga kontaktnät med boenden och familjehem medan andra upplevde det som en 

svårighet att komma i kontakt med boenden.  
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5.1.2 Föreningars betydelse i arbetet med integration 

Föreningsrepresentanterna ansåg att behovet av att integrera utlandsfödda är stort inte 

minst med tanke på den nuvarande invandringssituationen. Föreningarna ansågs ha en viktig 

roll när det gäller delaktighetsskapande och integration av utlandsfödda och att samhället 

gynnas av att de lär sig språket och kulturen. Själva idrotten betraktades som mindre viktig 

och syftet med arbetet ansågs i första hand vara delaktighetsskapande. Utanförskap och brist 

på sysselsättning beskrevs kunna resultera i samhällsproblem. 

IP5: ”En idrottsförening har en jätteviktig roll i ett samhälle. Att vi hjälper ju faktiskt samhället 

eller vi är ju en del i samhället att ta hand ungdomar (…) Och det gäller ju också 

integrationsfrågan på precis samma sätt. Och det finns ungdomar som kommer hit till Sverige 

och inte har nåt och göra. Då är det väl bättre att vi ser till at dom har nån sysselsättning. För 

jag tror att mycket problem i samhället och så vidare det är på grund av passivitet.” 

I och med satsningen planerar idrottsföreningar att fortsätta som vanligt, det vill säga att 

vara öppna och skapa förutsättningar för ungdomar. Föreningsrepresentanterna menade att 

de alltid känner stort ansvar mot alla i föreningen oavsett bakgrund. De anser att de själva 

har ett stort ansvar som förening att driva runt arbetet, men att det även finns begränsningar 

och att stödet från kommunen är av stor vikt. Vikten av en stark ledning och en bra struktur 

inom föreningen påpekas.  

5.2 Förväntningar på integrationssatsningen 

5.2.1 Egenintresse inom föreningen 

Det låg i samtliga föreningsrepresentanters intresse att rekrytera utlandsfödda ungdomar och 

ambitionen inför det kommande arbetet med integration bland idrottsföreningarna var till 

viss del att utöka sitt medlemsantal. Vikten av att ungdomarna välkomnas in i lag påpekades 

och en blandning av svenska och utlandsfödda ansågs vara en förutsättning för integration. 

Föreningsrepresentanterna tillägger att de arbetar aktivt för att undvika lagindelningar som 

innebär homogena grupper av svenska och utlandsfödda. Föreningsrepresentanterna lyfter 

även egenintresset för föreningen och menar att ungdomarna betraktas som en resurs.  

IP5: ”Men om vi kollar ur ett föreningsperspektiv är det ju faktiskt så att dom är ju en bas till 

att vi kan hålla idrotten igång. För att det är ju brist på spelare (…). Det är ju också ett eget 

intresse för att ha fotbollslag eller skidor eller att.. det är ju en resurs. Det är ju medlemmar så 

att.. både samhällsnytta och att det är bra för föreningen.” 

Föreningsrepresentanterna beskrev även att de erbjuder alla ungdomar möjlighet att själva 

bli ledare, vilket hjälper ungdomar att lära sig ansvarstagande. Detta beskrevs som ytterligare 

ett utbyte inom föreningen där ungdomar utgör en resurs för föreningen samtidigt som de 

erbjuds möjlighet till personlig utveckling. 
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IP5: ”Så att det är inte bara så att dom är med och tränar utan vill du så kan du också bli 

ledare. Vilket ju faktiskt är nästa utväxling att dom tar ett ansvar, och så kanske dom blir en 

jätteviktig del av vår förening till slut då.” 

IP4: ”Det är väl där att dom har möjlighet att växa då va (…) ja, du går in i en ledarroll då. Och 

det stöttar vi ju till hundra procent. Och även kan medverka till att dom får utbildning inom 

ledarrollen.” 

5.2.2 Samhällsetablering 

Vid beskrivning av de förväntade effekterna av integrationssatsningen anknöt 

föreningsrepresentanterna till tidigare resonemang gällande föreningars roll och betydelse 

för utlandsfödda ungdomars etablering i samhället. Mer specifikt beskrevs de förväntade 

effekterna framförallt gälla språklig utveckling och relationsskapande. Föreningarna ansågs 

utgöra en form av sysselsättning och ett sätt att känna tillhörighet för de nyinkomna. 

Framförallt med tanke på att det tar tid att etablera sig i samhället och att många går 

sysslolösa under tiden de väntar på praktiska lösningar exempelvis vad gäller skola, jobb, 

bostad, försäkringskassan och skattemyndigheten. På lång sikt är förhoppningen att detta 

leder till möjligheter på arbetsmarknaden. 

IP1: ”På kort sikt liksom en ingång till att använda svenskan och liksom komma igång med 

språket. På längre sikt som sagt att bygga relationer (…) Och i förlängningen då, väldigt lång 

sikt, så komma in i skolan när dom får uppehållstillstånd då förhoppningsvis.. komma in i 

skolan och sen börja jobba.”  

5.2.3 Motverkande av utanförskap 

Föreningsrepresentanterna förde resonemang gällande motverkande av utanförskap och 

fördomar. Målet med integrationssatsningen beskrevs vara att förhindra utanförskap och 

arbetet förväntades ge möjlighet för ungdomar att skapa kontaktnät och en social samvaro 

där de kan känna tillhörighet, i synnerhet för de ungdomar som har svårigheter på 

hemmaplan.  

IP5: ”Är det så att det är ungdomar som har det inte så tryggt hemma i.. ja, hos sina föräldrar 

eller inte har några föräldrar, eller det är droger eller alkohol, så kan dom finna en tillhörighet 

hos en förening. Det är ju grundtanken med en förening.” 

Föreningsrepresentanterna uttryckte även förhoppningar vad gäller minskning av 

smygrasism som upplevdes förekomma både inom föreningen och i samhället samt påpekar 

vikten av att människor lär känna varandra. 

IP3: ”Inom föreningen så hoppas jag att den här smygrasismen den dolda. Det är en fantastisk 

förening och lik förbaskat så är det folk som uttrycker ’dom där’ (….) Och det är vettiga 

människor så därför så tänker jag att det finns överallt, nån sorts vi-och-dom tänkande (...) 

Det är mycket sånt och då behöver dom känna fler då.. för att sluta uttrycka sig på det sättet.  
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5.3 Upplevda möjligheter och utmaningar med integrationssatsningen 

5.3.1 Möjligheter  

Samtliga föreningsrepresentanter hade en positiv inställning till att arbeta med integration 

och såg fler möjligheter än svårigheter. Möjligheter gällande implementering av projektet 

uttrycktes i termer av förtroende för den egna föreningen. Föreningsrepresentanterna 

upplevde att det fanns ett bra engagemang bland både ledare och medlemmar inom den egna 

verksamheten. Några upplevde även att de får bra stöd från kommunen. 

IP1: ”Så att möjligheterna det är ju att nu har vi fått en grund att stå på och kan bygga vidare 

på. Så där finns ju möjligheter och just det här med att kommunen satsar väldigt hårt. Det 

märks.” 

Föreningsrepresentanterna betonade även idrottsföreningars lämplighet och förutsättningar 

i arbetet med att integrera ungdomar med tanke på att det finns en bra föreningsstruktur för 

att ta hand om ungdomar med engagerade och aktiva ledare. 

IP5: ”Idrotten har ju ändå en struktur att ta hand om ungdomar. (…) man har en oftast en 

föreningsstruktur och sen har du ledare som är aktiva. Och det är ju bra för dom kommer att 

lära sig att det finns en struktur, det ger ju en trygghet. (…) har den då (…) eller idrotten och 

där dom hittar en trygghet, kommer ju göra att den får ett självförtroende och mår bättre.” 

Samtliga lyfte det positiva med den egna idrottens karaktär. Olika typer av idrotter 

betraktades främja social samvaro på olika sätt. Lagidrottens dynamik ansågs ha betydelse 

för det sociala samspelet, samtidigt som individuella idrotter utan krav på prestige ansågs 

lämpliga för de som inte upplever att de inte passar in i en lagidrott. 

Ytterligare en möjlighet som berördes var möjligheten för föreningen att bli mer 

mångkulturell och betydelsen av att skapa platser där utlandsfödda och infödda svenskar kan 

mötas. Det ansågs inte bara viktigt för de nyinkomna för att de ska kunna anpassa sig till 

kulturen, utan även betydelsefullt för infödda svenskar att få träffa dess människor och på så 

sätt skapa ökad förståelse.  

IP5: ”Och det är jättebra att, faktiskt att dom ungdomarna får träffa.. att det finns.. att vi är 

olika och ändå lika så att säga. Så det är ju en möjlighet, det stärker ju hela samhället att få den 

här mixen.”  

5.3.2 Utmaningar 

Föreningsrepresentanterna menade att det fanns mycket de skulle vilja göra, men att det 

finns begränsningar vad gäller tid och resurser i form av aktivitetsutförare, lokaler och 

ekonomiska medel. De menade att det redan finns utmaningar vad gäller att driva den 

dagliga verksamheten just med tanke på att verksamheten drivs av ideella utförare. Det 

förekom varierande möjligheter att nå ut till utlandsfödda ungdomar. Vissa 
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föreningsrepresentanter upplevde stora svårigheter vad gäller att komma i kontakt med 

boenden, medan vissa istället menade att de kontaktas av boenden och familjehem och att de 

måste ha en begränsning hur många dom tar in då intresset är stort.  

IP4: ”Problemet har ju varit kanske att det är brist på ledare, det är väldigt mycket ungdomar i 

varje lag, det är svårt att ta emot, man måste säga nej till dom här barna liksom alla andra. Och 

här fordras det mer samarbete mellan föreningarna i kommunen.” 

Ytterligare utmaning gällde omplacering av nyanlända ungdomar. 

Föreningsrepresentanterna berättade om att de hade haft problem med ungdomar som inte 

fått stanna i kommunen då de endast är där temporärt då andra kommuner tillfälligt inte har 

haft plats, men efter en tid återigen skickas tillbaka då kommunen har löst sin situation.     

IP5: ”Och det är ju ett hot för då rycks ju våran bas bort helt plötsligt (…) det är ju otroligt 

oförskämt då mot dom barnen som kommer från otrygghet, så kommer dom till trygga Sverige 

och så sätter vi dom där i två månader, ”nej nu ska ni  tillbaka hit”. (…) man blir irriterad hur 

vi hanterar det. Det gör ju att det blir lite turbulens i föreningen också. Ena stunden är dom 

där och sen helt plötsligt är dom borta. (…) Man behöver ha lite långsiktighet.” 

Det ansågs även vara en utmaning att engagera en större målgrupp och avsaknaden av 

engagemang från föräldrarna till de utlandsfödda ungdomarna påpekades. Vidare lyftes 

avsaknaden av kulturens roll i dessa frågor. Idrotten beskrevs vara framgångsrik vad gäller 

organisationsstruktur till skillnad från kulturell verksamhet. Större engagemang från vuxna 

efterfrågas i syfte att kunna samordna kulturella aktiviteter då bristen på kulturella 

aktiviteter kan upplevas exkluderande för många som inte är intresserade av sport.  

IP5: ”För då skulle du koppla ihop kulturen med idrotten. (…) Om du gillar att läsa böcker så 

kan du sitta och läsa din bok där och sen går du ut och fikar med dom som spelar innebandy 

(…) Så idrotten är duktig på att organisera sig men kulturen är så mycket sämre (…) många 

ungdomar som känner att om man inte är intresserad av sport så är man utanför. (…) jag tror 

man skulle kunna få en helt annan utväxling vilket vore bra för samhället.” 

Ingen av föreningsrepresentanterna var inbegripna i hur ansvaret fördelas inom ramen för 

integrationssatsningen. De flesta var medvetna om vilka som utgjorde kontaktpersoner. 

Samtidigt förekom osäkerhet bland föreningsrepresentanterna kring vem man skulle 

kontakta då det hade skett en del omfördelningar av ansvarsområden i projektet.  

Upplevelser av sämre stöd och uppskattning från kommunen förekom bland  

föreningsrepresentanterna. Förutom samarbete med kommunen beskrevs samarbete med 

andra aktörer som minimalt eller obefintligt. Däremot ansågs samverkan både mellan 

kommunen och föreningar vara betydelsefull och det uttrycktes en önskan om att samarbetet 

mellan kommunen och föreningarna utökas, främst i syfte att fånga upp deltagare. 

IP2 ”Att samarbetet mellan alla föreningar och kommunen kan bli bättre. (...) Och om folk 

tappar folk i olika föreningar att man kan fiska upp dom på andra sätt eller liksom jag vet inte 
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att man visar att vi finns (...) även om man spelar fotboll eller hockey så kan man åka 

skateboard eller om vi har folk som kommer därifrån och är less på nånting i sin förening så 

kan vi liksom ha nån dialog ihop.” 

Samtidigt som föreningsrepresentanterna är positivt inställda till att föreningar tilldelas 

medel för integrationsfrämjande aktiviteter, riktas kritik mot regeringen vad gäller brist på 

långsiktighet inom ramen för integrationssatsningen. Föreningarna har till och med 

årsskiftet på sig att spendera pengarna vilket anses problematiskt i synnerhet med tanke på 

att föreningarna drivs ideellt och att det inför arbetet krävs planering och en hög grad av 

mänsklig insats. Tidsaspekten anses utgöra ett hinder då föreningarna ska hinna planera och 

förbereda inför arbetet med integration. Det anses vara viktigt att föreningarna har klart för 

sig hur man ska nå ut och vilka tillvägagångsätt som är effektiva. Kulturella hinder och 

svårigheter med att fånga upp kvinnor och berörs. 

IP6: (…) att alla föreningarna verkligen hinner tänka igenom allting (…) Eftersom man har en 

helt annan kultur än vi har. Vi kanske går in helt fel spår, vi tänkte svenskt, förstår du? Ja, och 

så går man då det spåret, och så visar det sig att det mesta är helt galet. Vi kanske får tag på 

alla pojkar men inte en kvinna.” 

6 DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion 

6.1.1 Metodval 

Undersökningens metodvalet som innebar en kvalitativ undersökningsmetod innebar en 

djupare förståelse för det problemområde som utgjorde föremål för studien, vilket var i linje 

med studiens syfte. Med en kvantitativ metod hade ämnesområdet kunnat undersökas 

utifrån hypoteser om att det föreligger samband och skillnader mellan olika företeelser samt 

bidra med ett resultat som är generaliserbart till en population. Eftersom studien till skillnad 

från detta ämnade generera subjektiva åsikter hos deltagarna ansågs inte en kvantitativ 

metod vara lämplig då denna forskningsstrategi enligt Bryman (2011) är inriktad på 

insamling av mätbara data, samband och generalisering.  

Bryman (2011) lyfter det problematiska med att en kvalitativ undersökning ofta är svår att 

replikera, det vill säga upprepa av andra. Detta på grund av dess ostrukturerade upplägg och 

att genomförandet styrs av forskarens egna tolkning, inriktning och intresse. Presentationen 

av den aktuella studiens tillvägagångssätt har därmed  beskrivits så utförligt som möjligt för 

att underlätta replikering. 
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6.1.2 Urval 

Studiens deltagare utgjordes av personer som tillfrågats i egenskap av deras roll som 

föreningsrepresentanter, vilket innebär att urvalet var målstyrt, det vill säga att på ett 

strategiskt sätt skapa överensstämmelse mellan studiens frågeställningar och urval (Bryman, 

2011).   

Avgränsningen som innebar att samtliga föreningsrepresentanter hade tagit extra initiativ i 

arbetet med integration i kommunen påverkar resultatet i den bemärkelsen att det utesluter 

åsikter och perspektiv från personer som exempelvis har kritiska synpunkter på arbete med 

integration. Åsikter från samtliga föreningsrepresentanter i kommunen hade kunnat 

nyansera resultatet ytterligare och gett en helhetsbild av uppfattningen kring 

integrationsarbete i den aktuella kommunen. Troligtvis hade en sådan ambition mött 

svårigheter vad gäller deltagande, då föreningar med ringa intresse för ämnesområdet 

möjligen inte hade velat ställa upp. Detta antagande bekräftas av att de föreningar som 

avböjde förfrågan om att delta gjorde det med förklaringen att de, trots tidigare initiativ, nu 

frånsagt sig sitt engagemang i arbetet med integration. Studiens avgränsning vad gäller urval 

möjliggjorde dessutom ett större fokus på olika aspekter av idrottsföreningarnas benägenhet 

att engagera sig i dessa frågor.  

Eftersom intervjupersonerna representerar olika typer av idrottsföreningar med varierande 

förutsättningar för integrationsarbetet vad gäller verksamhetens omfattning och idrottslig 

bredd, möjliggjordes ett mått av variation av åsikter. Exempelvis tolkades och besvarades 

olika frågor utifrån graden av engagemang och förutsättningar för arbetet inom föreningen. 

Valet att intervjua en person i beslutsfattande position gjordes då det ansågs kunna bredda 

perspektivet på åsikter kring integrationssatsningen. Det hade dock varit önskvärt att 

intervjua fler i beslutsfattande position för att skapa ytterligare variation av åsikter.    

Det är önskvärt inom kvalitativ forskning att uppnå så kallad teoretisk mättnad vilket innebär 

att fortsätta med urvalet till dess att inga nya uppgifter inom en viss kategori framkommer 

(Bryman, 2011). Inom ramen för studien fanns begränsningar vad gäller tid för 

datainsamling, vilket innebär att teoretisk mättnad inte har kunnat uppnås. 

6.1.3 Datainsamling 

För att erhålla information som återger deltagarnas subjektiva åsikter genomfördes enskilda 

kvalitativa intervjuer. Ett alternativ till enskilda intervjuer är fokusgrupper som innebär att 

fler personer intervjuas samtidigt vilket skapar ett större mått av diskussion, gruppdynamik 

och reaktioner på olika åsikter (Bryman, 2011). Fördelen med att hålla enskilda intervjuer 

jämfört med fokusgrupper var att intervjun kunde hålla ett större mått av struktur och fokus 

samt att individuella åsikter får stort utrymme. Bryman (2011) menar att intervjuaren ofta 

äger mindre kontroll över en fokusgruppsintervju jämfört med en individuell intervju samt 

att vissa personer inte kommer till tals eller påverkas av grupptryck. 

Intervjuerna genomfördes dels på respektive arbetsplats och dels på en offentlig plats vilket 

kan ha påverkat resultatet avseende intervjupersonernas uppriktighet och trygghet under 

intervjun. Bryman (2011) framhåller vikten av att genomföra intervjun i en lugn ostörd miljö 
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då höga ljudnivåer kan påverka inspelningen samt att intervjupersonen ska vara trygg i att 

ingen utomstående hör vad som sägs. För att tillförsäkra god ljudkvalitet testades ljudet på 

inspelningen innan intervjun. Valet av offentlig plats gjordes på initiativ av 

intervjupersonerna själva. Då intervjukontexten därmed var frivillig anses resultatet inte ha 

begränsats i någon vidare bemärkelse. 

Intervjuerna varierade i längd. Bryman (2011) menar att kortare intervjuer inte 

nödvändigtvis är mindre innehållsrika. Däremot är resultatet mindre användbart i de fall det 

finns brister vad gäller samarbetsvilja hos intervjupersonen (Bryman, 2011). Samarbetsviljan 

upplevdes vara god från samtliga intervjupersoner och de kortare intervjuerna gav fyllig 

information. 

Resultatet från intervjuerna kan ha påverkats av att intervjuerna utfördes av en oerfaren 

intervjuare. Kvale & Brinkmann (2014) menar att intervjuandet är ett hantverk som tar tid 

att behärska och ställer krav på språkkänsla, lyhördhet samt förmåga att hjälpa 

intervjupersonen att utveckla sina historier. Bryman (2011) påpekar vidare vikten av fylliga 

och detaljerade svar samt fördelen med att avvika från intervjuguiden i relativt stor 

utsträckning. Under bearbetning av intervjuerna upplevde författaren att en mer rutinerad 

intervjuare möjligen hade kunnat ställa mer följdfrågor vilket hade kunnat resultera i mer 

fördjupade svar. För att kunna vara så uppmärksam och lyhörd som möjligt valde författaren 

att inte föra anteckningar under intervjuerna.  

Frågorna under intervjun tolkades på olika sätt av deltagarna vilket kan vara ett resultat av 

personernas förförståelse samt graden av engagemang och förutsättningar för arbetet inom 

föreningen. Bryman (2011) menar att det är önskvärt att låta intervjun röra sig i olika 

riktningar. På så sätt ökar möjligheten att fånga aspekter av den sociala verklighet som 

intervjupersonerna anser vara relevanta och betydelsefulla, men som forskaren inte har tänkt 

på då denne är obekant med sammanhanget (Bryman, 2011). Vid vissa tillfällen upplevde de 

intervjuade svårigheter med att besvara frågan om upplevda möjligheter, varefter 

intervjuaren anknöt till frågan om utmaningar vilket gjorde frågeställningen mer begriplig. 

Under slutet av intervjuerna ombads intervjupersonerna tillägga någonting som de ansåg 

hade betydelse för ämnesområdet. Då intervjupersonerna gavs möjlighet att associera och 

reflektera fritt genererade detta betydelsefulla synpunkter med relevans för 

frågeställningarna.  

6.1.4 Analys 

Intervjuerna transkriberades, det vill säga skrevs ut, efter respektive genomförd intervju. 

Detta en fördel då informationen fortfarande är färskt i minnet (Bryman, 2011). Genom att 

bearbeta intervjuerna mellan varje intervju möjliggjordes dessutom modifiering av 

intervjuteknik och omformulering av frågorna inför nästkommande intervju vilket upplevdes 

ha betydelse för den information som genererades. Transkriberingen innebar att de inspelade 

intervjuerna skrevs ned ordagrant och detaljer som pauser och utfyllnadsord inkluderades 

för att återge samtalet i sin helhet.  
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En manifest innehållsanalys genomfördes i syfte att fånga det uppenbara innehållet i 

samtalet under intervjuerna. Ett alternativ hade varit en analys av det latenta innehållet för 

att även studera underliggande meningar som kan ha haft betydelse för innebörden i det som 

sades. Både latent och manifest innehållsanalys inbegriper ett visst mått av tolkning då det 

alltid finns flera betydelser och meningar i den text som analyseras samt att tolkningen 

påverkas av forskarens förförståelse för fenomenet (Granheim & Lundman, 2004). 

Deltagarnas olika svarsföljd och tolkningar av frågorna innebar att resultatet sorterades 

under den kategori som utifrån författarens egna tolkningar ansågs mest lämplig för att 

kunna besvara studiens syfte och frågeställningar. Exempelvis ombands intervjupersonerna 

beskriva sina uppfattningar om syftet med integrationssatsnigen vilket resulterade i svar där 

de beskrev idrottsföreningars roll och betydelse, det vill säga uppgifter som är mer i linje med 

frågeställningen om ansvarsroll.  

Enligt Granheim & Lundman (2004) skapas kategorier utifrån vad analysen visar. Denna 

metod beskrivs enligt Elo & Kyngäs (2007) som en innehållsanalys av induktiv karaktär. 

Analysen i studien var i detta avseende inkonsekvent mot detta tillvägagångssätt då 

intervjumaterialet sorterades och kategoriserades utifrån frågeställningarna. Därmed kan 

analysen inte betraktas som induktiv. Fördelen med detta tillvägagångssätt var däremot att 

resultatet kunde sorteras för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Vidare kunde ett 

visst mått av induktiv inriktning tillämpas vid framtagandet av underkategorierna då de 

skapades utifrån vad analysen visade. 

Ett sätt att bekräfta att resultatet tolkades på ett riktigt sätt hade varit en så kallad 

respondentvalidering som beskrivs av Bryman (2011) innebära att forskaren förmedlar sina 

resultat till studiens deltagare. Med anledning av studiens tidsram fanns inte utrymme för 

återkoppling från intervjupersonerna, vilket hade kunnat stärka studiens trovärdighet.    

6.1.5 Kvalitetskriterier 

Analysens systematiska tillvägagångssätt finns utförligt beskriven och innefattar 

transkribering, sortering av meningsenheter, kondensering, kodning samt kategorisering 

vilket stärker studiens trovärdighet. Analysprocessen illustrerades med en tabell som beskrev 

analysens systematiska tillvägagångssätt, vilket ytterligare stärker studiens trovärdighet. 

För att tydliggöra källorna till resultatet har autentiska citat använts vilket enligt Elo & 

Kyngäs (2007) stärker trovärdigheten i studien. Författaren är medveten om att 

förförståelsen kan påverka analysen av resultatet. För att stärka studiens trovärdighet hade 

ytterligare en person kunnat analysera materialet. Trots att det i detta fall möjligen skulle 

förekomma variationer av tolkningar förmodas det slutgiltiga resultatet blivit likvärdigt. 

Studien tillhandahåller en tydlig beskrivning av hela undersökningsprocessen innefattande 

val av metod, urvalskriterier, datainsamlingsmetoder och analysprocess som motiverats med 

hänvisning till studiens syfte och frågeställningar vilket stärker både studiens pålitlighet och 

överförbarhet. Studiens resultat skulle möjligtvis kunna överföras till undersökningar kring 

hur idrottsföreningar i andra kommuner uppfattar arbetet med integration.      
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Det insamlade materialets omfattning har enligt Granheim & Lundman (2004) också 

betydelse för hur väl frågeställningarna kan besvaras vilket följaktligen påverkar studiens 

trovärdighet. Med tanke på att endast sex personer deltog i studien är resultatet inte 

representativt för samtliga föreningsrepresentanter i den aktuella kommunen. 

Författarens erfarenhetsmässiga förförståelse kring det ämnesområde som studerats är 

begränsad. Författaren har under akademisk utbildning i folkhälsovetenskap bekantat sig 

med ämnesområden som ojämlikhet i hälsa bland olika samhällsgrupper, vilket har bidragit 

till viss teoretisk förförståelse. Detta kan betraktas som en fördel under studiens förarbete 

och bakgrundsbeskrivning. Enligt Bryman (2011) finns ett egenvärde i att bekanta sig med 

intervjupersonernas miljö och sammanhang då det underlättar tolkning och förståelse av 

personernas berättelser. Ett visst mått av kontextuell förförståelse gällande kommunal och 

ideell verksamhet hade möjligen underlättat för författaren att ställa relevanta följdfrågor. 

Bryman (2011) menar att det inte är möjligt att tillförsäkra fullständig objektivitet i 

samhällsforskning. Ett objektivt förhållningssätt har eftersträvats och författarens 

begränsade förförståelse anses inte ha påverkat studiens resultat i någon större utsträckning.  

6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Diskussion om idrottsföreningars ansvarsroll i arbetet med integration 

Föreningsrepresentanterna beskrev arbetet med integration på liknande sätt vilket främst 

handlade om att tillgängliggöra och underlätta deltagande för de utlandsfödda ungdomarna. 

Detta genom att låta de sökta projektpengarna finansiera utrustning, medlemskap, färdmedel 

till och från aktiviteter, osv. Att öka tillgängligheten till hälsofrämjande tjänster och arbeta 

för att främja delaktighet i samhället är enligt Naidoo & Wills (2009) centralt när man ska 

skapa interventioner för att motverka social ojämlikhet i samhället. På detta sätt kan man 

reducera klyftor vad gäller förutsättningar för resursfattiga samhällsgrupper att få tillgång till 

tjänster som innebär likvärdig hälsa som den övriga befolkningen. Betydelsen av dessa 

strategier är tillämpbar i idrottslig kontext vilket bekräftas av Hatzigeorgiadis et al. (2013) 

som menar att idrottsverksamheter bör utveckla ramverk för att underlätta idrottsligt 

deltagande från svaga grupper i samhället i syfte att förbättra social integration och 

mångkulturalism. 

Det fanns en variation av delaktighet bland de olika idrottsföreningarna troligtvis dels på 

grund av att föreningarna skiljde sig vad gäller organisationsmässig kapacitet samt idrottslig 

bredd. Samarbetet mellan olika idrottsföreningar beskrevs även som minimalt eller 

obefintligt. Trots det var samarbete ett återkommande tema som ansågs viktigt i arbetet med 

integration. Samarbete påtalas även i litteraturen och anses vara ett centralt inslag i det 

hälsofrämjande arbetet. Naidoo & Wills (2009) påtalar vikten av att skapa nätverk mellan 

olika organisationer i samhället och menar att starka nätverk skapar möjligheter för att 

utbyta färdigheter, information och kunskap, vilket möjliggör en mer effektiv intervention. 
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Spekulativt skulle ett större samarbete mellan föreningar, även de som inte tillhör samma 

idrottsgren, kunna bidra till ökad delaktighet. 

Idrottsföreningarna ansåg att de hade en viktig roll vad gäller arbete med integration med 

hänvisning till idrottsföreningars funktion vad gäller sysselsättning, social samvaro och 

tillhörighet. Detta är i linje med studier som stödjer sportens roll vad gäller att underlätta och 

främja kulturell interaktion. Edge et al. (2014) benämner aktiviteter som sport, musik och 

dans kunna utveckla en känsla av samhällstillhörighet då de utgör en naturlig miljö där unga 

kan bygga tillförlit, positiva relationer och känsla av samhörighet. 

Betydelsen av idrottsföreningarna vad gäller arbete med integration uttrycktes även i termer 

av att bristen på sysselsättning kan leda till passivitet och utanförskap vilket kan få negativa 

konsekvenser på samhällsnivå. Detta kan relateras till den aspekt av socialt kapital som 

innebär spridning av negativa normer. Rostila (2012) förklarar att sociala relationer bidrar 

med normativa influenser som påverkar hälsorelaterade beteenden och att sociala nätverk 

därmed även kan förstärka ohälsosamma normer och därmed få en negativ inverkan på 

hälsorelaterade beteenden.  

6.2.2 Diskussion om förväntningar på integrationssatsningen 

I samband med integrationssatsningen hade föreningsrepresentanterna förväntningar vad 

gäller att ungdomarna skulle komma att utgöra en resurs för föreningen. Ledaskapets 

betydelse berördes av vissa föreningar som förklarade att ungdomarna erbjöds möjligheter 

att utvecklas i sin ledarroll vilket betraktades som ett utbyte inom föreningen. Detta kan 

relateras till empowermet med hänvisning till Tengqvist (2007) som menar att viktiga 

utgångspunkter i empowermentarbete är att människor betraktas som kapabla om de ges rätt 

förutsättningar. Genom att utveckla sina ledarskapsförmågor kan ungdomarna därmed 

utveckla självbestämmande samt handlingsutrymme och möjlighet att utöva inflytande över 

sitt eget liv vilket enligt Westerlund (2007) kännetecknar empowerment. O’Mara-Eves et al. 

(2015) tillägger att interventioner vars fokus är att utveckla deltagarnas färdigheter visar sig 

vara mer effektiva vad gäller utfall i hälsa än interventioner som är av utbildande karaktär. 

Mycket talar därmed för att idrottsföreningars arbete med att främja ledarskap bland 

ungdomar kan leda till positiva hälsoutfall bland utlandsfödda ungdomar.  

Föreningsrepresentanterna resonerade kring sin ansvarsroll när det gäller 

delaktighetsskapande och integration av utlandsfödda ungdomar. Förväntningarna på 

integrationssatsningen handlade om att erbjuda sysselsättning i syfte att skapa upplevelser 

av tillhörighet för de nyinkomna. Arbetet förväntades ge möjlighet för ungdomar att skapa 

kontaktnät och en social samvaro. Detta belyser vikten av socialt kapital som av Rostila 

(2012) beskrivs främjar känslor som erkännande, mening med livet samt en känsla av 

tillhörighet. Idrottsföreningar beskrevs av de flesta utgöra en trygghet i synnerhet för de 

ungdomar som har problematiska familjeförhållanden. Edge et al. (2014) tillägger att 

faktorer som känsla av samhörighet, empowerment, makt och självbestämmande påverkar 

förmågan att hantera motgångar och öka motståndskraften mot hälsostressorer bland 

utlandsfödda. En ökad tillgång till socialt stöd genom föreningslivet kan därmed hjälpa 

ungdomar att förbättra sina levnadsförhållanden. På lång sikt spekulerade 
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föreningsrepresentanterna även kring ökade möjligheter på arbetsmarknaden. Rostila & 

Hjern (2012) styrker detta och menar att sociala nätverk har betydelse för utlandsfödda 

hälsorelaterade beteenden, socioekonomiska förhållanden och möjligheter på 

arbetsmarknaden. 

Förväntningar beskrevs även i termer av ökad förståelse och reducering av fördomar i 

samhället då människor med olika kulturell bakgrund förs samman och interagerar. Hellgren 

(2008) problematiserar mångkulturalismen och menar att kulturell och etnisk mångfald kan 

utgöra grogrund för sociala konflikter. Hellgren (2008) tillägger att jämlikhet i samhället 

oavsett bakgrund inte enbart möjliggörs av utlandsföddas integration utan kräver även aktivt 

deltagande från den övriga befolkningen. Vikten av att ungdomarna välkomnas in i befintliga 

lag och att motverka homogena lagindelningar påpekades av föreningsrepresentanterna som 

menar att en blandning av svenska och utlandsfödda är en förutsättning för integration. 

Rostila & Hjern (2012) kritiserar den homogena indelningen av nätverk av utlandsfödda då 

det innebär begränsade möjligheter att skapa kontakt med inrikes födda vilket leder till att 

utlandsfödda förvägras värdefulla sociala resurser så som jobbmöjligheter och ekonomiskt 

stöd. Idrottsföreningars ambition att lag ska utgöras av både utlandsfödda och inrikes födda 

kan ses som en positiv utgångspunkt för en framgångsrik integration. Dock är det viktigt att 

det finns en medvetenhet om de spänningar som eventuellt kan uppstå när människor med 

olika bakgrund förs samman.  

6.2.3 Diskussion om möjligheter och utmaningar med integrationssatsningen 

Samtliga föreningsrepresentanter uttryckte en positiv inställning till arbetet med integration 

och ansåg sig se fler möjligheter än svårigheter. Möjligheter uttrycktes i termer av stort 

förtroende för den egna föreningens kapacitet med bra engagemang och driv bland 

föreningens ledare och medlemmar. Goossens et al. (2016) gör gällande att tilliten till 

empowermentinriktade insatser bland de involverade påverkar hur effektivt ett program är. 

Implementeringsprocessen har således betydelse för interventionens utfall och 

föreningsrepresentanternas engagemang och tillit till den egna föreningens kapacitet kan 

därmed betraktas som en möjlighet för en framgångsrik implementering av 

integrationsfrämjande aktiviteter.  

Ytterligare en möjlighet som lyftes var lagidrottens betydelse för socialt samspel och 

relationsskapande aktiviteter. Det finns även stöd i litteraturen vad gäller lagidrottens roll i 

främjandet av kulturell interaktion. Hatzigeorgiadis et al. (2013) menar att den sportsliga 

miljön som lagdynamik, motivationsmässig inriktning och ledarskap är viktiga faktorer som 

kan främja integration. Idrottsföreningar beskrevs även ha en bra organisationsmässig 

struktur för att ta hand om ungdomar. I en studie av Tacon (2016) framhålls att den 

organisationsmässiga aspekten har stor betydelse för på vilka sätt människor bildar band 

genom social interaktion, vilket belyser den kontextuella betydelsen gällande socialt kapital 

(Tacon, 2016).  

Vad gäller samarbete och stöd från kommunen skiljde sig upplevelserna mellan 

föreningsrepresentanterna. Några upplevde att kommunen tillhandahöll ett bra stöd, medan 

andra upplevde stödet som bristfälligt. Naidoo & Wills (2009) tillägger att en viktig del av 
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arbetet med att stärka samhällskapacitet är att de som arbetar på strategisk nivå är 

involverade i processen och hjälper till att organisera insatser för att skapa effektiva 

samarbeten. Resultatet visar därmed att föreningsrepresentanter upplever olika 

förutsättningar vad gäller kommunalt stöd i arbetet med integration. Därmed kan 

kommunens stöd betraktas både som en möjlighet och utmaning vilket har betydelse för 

interventionens resultat.  

Föreningsrepresentanterna ansåg även att med tanke på att verksamheterna drivs av ideella 

utförare finns begränsningar vad gäller tid och resurser i form av aktivitetsutförare, lokaler 

och ekonomiska medel. Naidoo & Wills (2009) lyfter det problematiska med kortsiktig 

finansiering av insatser på samhällsnivå i synnerhet för ideella verksamheter. Brist på 

långsiktighet innebär problem vad gäller planering och utvärdering av arbetet (Naidoo & 

Wills, 2009). Då det kan ta fokus från projektet om en stor del av arbetet går ut på att hantera 

resursbristen istället för att arbeta med sakfrågor är stöd från kommunal nivå centralt för 

idrottsföreningarnas arbete.  

Vidare tillägger Williams & LaBonte (2007) vikten av att ta hänsyn till kulturella preferenser 

vid hälsofrämjande insatser för utlandsfödda, eftersom kulturella traditioner både kan främja 

och undergräva empowerment. Exempelvis ansågs det bland föreningsrepresentanterna vara 

en utmaning att involvera kvinnor i föreningsverksamheterna. Detta bekräftas av Tselios, 

Noback, Dijk, & McCann, (2015) som menar att manliga utlandsfödda har fler sociala 

relationer och kontakter med inrikes födda än kvinnliga utlandsfödda. Regeringen 

(2007/08:110) framhåller att människor oavsett kön, etnisk eller religiös tillhörighet, 

funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, ska beviljas lika värde och jämlika 

möjligheter till delaktighet och inflytande i samhället. Konflikter kan därmed uppstå mellan 

den svenska idén om jämlikhet och eventuella kulturella restriktioner och värderingar. Inför 

integrationssatsningen kan detta betraktas som en utmaning och värdefullt för 

idrottsföreningarna att involvera i planeringen av sina aktiviteter.    

Ytterligare en utmaning berör projektets korta tidsram och brist på långsiktighet från 

regeringen, vilket försvårar planering och val av lämpliga metoder för idrottsföreningarna. 

Detta kan ge en bild av hur svårt det är för den som skapar en integrationssatsning att få sitt 

tänkta resultat om någon annan aktör verkställer integrationsarbetet. Detta överensstämmer 

även med vad Naidoo & Wills (2009) skriver om vikten av att hälsofrämjande arbeten kräver 

noggrann planering och uppföljning för att säkerställa ett gott resultat av en hälsofrämjande 

insats. 

6.3 Etik 

De grundläggande etiska principerna införlivades under studiens genomförande. 

Informationskravet och samtyckeskravet anses uppfyllt då samtliga av studiens deltagare gav 

sitt samtycke till att delta efter att de fick ta del av ett missivbrev där information om studien 

syfte och användning tillhandahölls. Etiska överväganden gjordes till förmån för 

konfidentialitetskravet. För att anonymisera deltagarna har citaten kodats med IP1, IP2 och 
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så vidare. För att ytterligare tillförsäkra deltagarnas anonymitet valde författaren att inte 

benämna de idrottsföreningar som deltagarna tillhör.  

De citat som använts för att beskriva olika företeelser innehåller inga formuleringar som 

specificerar föreningstillhörighet, i syfte att försvåra identifiering av enskilda individer. I 

resultatet framkommer att det handlar om idrottsföreningar som utövar både lagsport och 

individuella idrotter samt att det fanns variationer vad gäller verksamhetens omfattning och 

idrottslig bredd. Denna beskrivning anses dock inte vara tillräcklig för att möjliggöra 

identifiering av enskilda individer då författaren inte har angivit någon närmare koppling till 

intervjupersonerna.  

7 SLUTSATSER 

Föreningsrepresentanter anser att idrottsföreningar har en viktig ansvarsroll i arbetet med 

integration och strävar efter att tillgängliggöra och underlätta deltagande i 

integrationsfrämjande aktiviteter för utlandsfödda ungdomar. Uppslutningen till 

aktiviteterna varierar mellan de olika föreningarna beroende på organisationsmässiga 

förutsättningar och kapacitet.  

De utlandsfödda ungdomarna betraktas som en resurs för föreningen och arbetet med 

integration förväntas främja social samvaro, utveckla kontaktnät och skapa trygghet bland de 

utlandsfödda ungdomarna samt att motverka utanförskap och fördomar i samhället. En ökad 

tillgång till socialt stöd genom föreningslivet kan därmed hjälpa ungdomar att förbättra sina 

levnadsförhållanden och på lång sikt även skapa möjligheter på arbetsmarknaden.  

Föreningsrepresentanterna såg fler möjligheter än svårigheter inför integrationssatsningen. 

Förutsättningarna för ett framgångsrikt integrationsarbete i den aktuella kommunen utgörs 

av engagemang och tilltro till den egna föreningens kapacitet. Det finns 

utvecklingsmöjligheter vad gäller samarbete mellan olika föreningar i kommunen, vilket 

skulle kunna bidra till större delaktighet i föreningslivet bland utlandsfödda ungdomar.   

Integrationssatsningen kritiseras med hänvisning till projektets korta tidsram vilket försvårar 

planering och val av lämpliga metoder. Utvecklingsmöjligheter för framtida 

integrationsarbete är att de som ger beslut om interventionen även är delaktiga i alla steg i 

integrationssatsningens process, vilket kan underlätta planering och implementering och 

därmed optimera föreningsverksamheter som hälsofrämjande arenor. 

7.1 Förslag till vidare forskning  

Då denna studie undersöker åsikter bland idrottsföreningar som har tagit ett extra initiativ i 

arbete med integration, är ett förslag till vidare forskning att undersöka åsikter från samtliga 
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föreningar i kommunen. Detta skulle tillhandahålla en mer generell uppfattning om 

integrationssatsningen vilket talar för vilka förutsättningar som finns. Denna studie skulle 

kunna utgöra underlag till att göra en kvantitativ studie där samtliga föreningar deltar för att 

resultatet ska kunna bli representativt för kommunen.   
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BILAGA A. MISSIVBREV  

 

Hej! 

Mitt namn är Cathrine Hultman. Jag läser sista terminen på Folkhälsoprogrammet vid 

Mälardalens högskola i Västerås och skriver för närvarande mitt examensarbete som berör en 

integrationssatsning för att få utlandsfödda ungdomar delaktiga i föreningslivet.  

Syftet med föreliggande studie är att undersöka uppfattningar bland involverade aktörer 

inför integrationssatsningen för utlandsfödda ungdomar med föreningar inom Enköping 

kommun. Studien berör frågor gällande aktörers ansvarsroller, förväntningar samt upplevda 

möjligheter och utmaningar inför projektet.  

Jag skulle vilja intervjua Dig som på något sätt är delaktig i frågor som rör 

integrationssatsningen i Enköping kommun. Intervjun kommer hållas enskilt i 30-60 

minuter och spelas in.  

Deltagandet i intervjun är frivilligt och du har när som helst rätt att avbryta din medverkan i 

studien. Alla personuppgifter och information om identitet kommer att behandlas 

konfidentiellt. Material i form av intervjuutskrifter  och ljudfiler raderas efter att uppsatsen 

blivit godkänd.  

Studiens resultat kommer sammanställas i min examensuppsats som planeras vara klar i juni 

2016. Uppsatsen kommer finnas tillgänglig i databasen DIVA på Mälardalens högskola. Hör 

gärna av dig till mig om du har några frågor. 

 

Vänligen, 

Cathrine Hultman 
Mail:  
Telefon:  

Handledare: 
Mail:  
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BILAGA B. INTERVJUGUIDE 

 
Syftet med studien är att undersöka uppfattningar bland involverade aktörer inför en 
integrationssatsning för utlandsfödda ungdomar med föreningar inom Enköping kommun.  
 
Det är helt frivilligt att delta och du har rätt att när som helst avbryta din medverkan. Alla 
personuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och din identitet kommer inte avslöjas. 
Intervjuutskrifter och ljudfiler raderas efter att studien är avslutad. Intervjun kommer att 
spelas in. Är det okej? 
 
Jag kommer genomgående under intervjun referera till integrationssatsningen som 
”projektet”. 
 
Är det någonting mer du undrar över innan vi börjar?  
 
 
Bakgrund 
 

 Skulle du kunna presentera dig själv helt kort? 
 

 Kan du berätta lite om dina ordinarie arbetsuppgifter? 
 

 Vad är din uppfattning om syftet med det här projektet? 

 Kan du berätta lite om på vilket sätt ni på ______  är involverade i projektet? 

 Kan du beskriva ert samarbete med andra aktörer i frågan? 
 

o Hur menar du, kan du utveckla, kan du berätta mer om… 
 

 
Förväntningar på integrationssatsningen 
 

 Kan du berätta om dina förväntningar inför projektet?  

 Vad tror du att det kommer få för effekter.  
 

 På kort sikt? 
 Lång sikt?  
 Inom föreningarna?  
 För kommunen?  
 På samhällsnivå? 

 
o Hur menar du, kan du utveckla, kan du berätta mer om… 

 
 
Upplevda möjligheter och utmaningar med integrationssatsningen 
 

 Vad anser du att det finns för möjligheter kring projektet? 

 Vad anser du att det finns för utmaningar eller hinder kring projektet? 
 

o Hur menar du, kan du utveckla, kan du berätta mer om… 
 

 
 
 
Ansvarsroll vad gäller förvaltandet av integrationssatsningen 
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 Kan du berätta om hur ansvaret fördelas mellan de olika aktörerna i projektet? 
 

 Hur ser du på din egen ansvarsroll och vilken betydelse har den? 
 Vet du om det kommer ske någon uppföljning av projektet?  

 
o Vem ansvarar för den? 
o Hur förankras och sprids uppföljningens resultat? 

 
o Hur menar du, kan du utveckla, kan du berätta mer om… 

 
Avslutning 
 

 Jag har inga fler frågor. Finns det något mer du skulle vilja tillägga som du anser är 
viktigt, utöver det vi pratat om? 
 

 
 
Tack så mycket för din medverkan!



 

1 
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