
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Idrott som inkluderingsplattform 
 
En kvalitativ studie om inkludering och integration inom idrotten. 
  
 
Sports as an inclusion platform 
 
A qualitative study on inclusion and integration in sports. 
 
 
 
Oskar Jogefors 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 
Idrottsvetenskap 
15hp 
Pernilla Hedström 
Stefan Wagnsson 
30-05-2018 



 

Sammanfattning 

 
Under de senaste åren har över 40,000 ensamkommande barn kommit till Sverige. I Sverige 

placeras de ut i olika kommuner för att bekanta sig med den nya miljön. Här skulle idrotten 

kunna vara till stor hjälp när det gäller ungdomarnas acklimatisering till den nya miljön. 

 
Studiens syfte var att ta reda på hur idrottsföreningar i Sverige arbetar med integration och 

inkluderingsfrågor. Hur ledare från dessa idrottsföreningar arbetar med de frågor i praktiken 

samt hur de ungdomar som nyligen kommit till Sverige upplever idrottsföreningarnas arbete. 

 
Metoden som användes i studien var kvalitativ och materialet samlades in genom intervjuer. 

Sammanlagt gjordes fyra intervjuer och två gruppintervjuer. Deltagarna var två 

styrelsemedlemmar, två ledare och sex ungdomar som nyligen kommit till Sverige.  

 
Det visade sig att båda idrottsföreningarna arbetade aktivt med integration och 

inkluderingsfrågor i form av nya lag och fler spelare. Ledarna bedömde att arbetet var en 

komplex uppgift men att både de och ungdomarna utvecklades. För de nyanlända ungdomarna 

spelade idrotten en stor roll för deras språkkunskaper och deras acklimatisering till det svenska 

samhället. Båda idrottsföreningarna hade planer på att utveckla och utvidga deras arbeten. Den 

slutsats som gjordes var att idrotten kan spela en stor roll i ensamkommande barn och 

ungdomars acklimatisering till samhället. 
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Abstract 

 
Over the past few years, more than 40,000 refugee children have come to Sweden. In Sweden, 

they are placed in different municipalities to familiarize themselves with the new environment. 

Here, sport could be of great help in terms of young people's acclimatization to the new 

environment. 

 

The purpose of this study was to find out how sports associations in Sweden work with 

integration and inclusion issues. How leaders from these sports associations work on the issues 

in practice and how the young people who have recently come to Sweden experience the work 

of sports associations. 

 

The method used in the study was qualitative and the material was collected through interviews. 

A total of four interviews and two group interviews were conducted. The participants were two 

members of the board, two leaders and six young people who recently came to Sweden. The 

conclusion was that sport can play a major role in the acclimatization of refugee children and 

adolescents to society. 
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1. Inledning 
 

Under 2015 startades ett uppror mot regimen i Syrien vilket gjorde att cirka 7,6 miljoner 

människor tvingades lämna sina hem för att försöka fly undan kriget. Många av dem var barn. 

Flera av dem flydde till Europa och Sverige för att försöka finna en plats där de kunde 

återuppbygga de liv som kriget raserat för dem (Sveriges Radio, 2016). Sverige är ett av de 

länder i Europa som fått ta emot flest flyktingar och har sedan 2015 tagit emot cirka 40,000 

ensamkommande flyktingbarn, där flest av dem kommit från Syrien (Migrationsverket, 2018). 

 

De ensamkommande barn som kommit till Sverige placeras runtom i olika kommuner samt 

flyktingförläggningar. Kommunerna placerar sedan ut barnen i skolan där barnen får försöka 

acklimatisera sig till miljön och det svenska samhället (Migrationsverket, 2017). För ett 

ensamkommande barn som nyligen flytt från ett krigsdrabbat land kan detta vara en svår 

uppgift, eftersom barnet kan vara traumatiserat och inte har någon vuxen att känna trygghet hos 

eller kunna prata med. Här skulle idrotten kunna vara till hjälp. Idrott är känt världen över och 

”talar ett internationellt språk”. Här skulle de kunna träffa andra barn med liknande intressen 

och bygga upp relationer som kan vara till hjälp när de försöker acklimatisera sig till det svenska 

samhället.  

 
Denna studie har som syfte att undersöka hur några idrottsföreningar i Sverige ser på sitt arbete 

med integration och inkludering av ensamkommande barn samt hur det kan utvecklas för att 

kunna erbjuda det stöd som barnen behöver. Hur upplever ledare och de aktiva att 

idrottsföreningen arbetar med integration och inkludering och hur skulle arbetet kunna 

utvecklas och förbättras? 
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2. Litteraturgenomgång 
 

I detta kapitel kommer tidigare forskning presenteras som är relevant för denna studie. En 

idrottsförening är en ideell förening där det bedrivs någon form av idrott. Flera idrottsföreningar 

i Sverige har startat arbeten med inkludering och integration för att få in de ensamkommande 

barnen och ungdomarna i samhället genom att träffa nya människor. Med inkludering menas 

att man ser till allas behov, att alla som vill delta i exempelvis en idrott ska ha möjlighet att 

kunna göra det. En integration betyder att få olika grupper i samhället att mötas. Sverige är ett 

mångkulturellt land där flera olika kulturer möts (Sveriges Riksidrottsförbund, 2015).  

 

Sveriges Riksidrottsförbund har sedan 2015 arbetat med ett strategiprogram som de kallar för 

”Strategi 2025”. Tanken med programmet var att få fler barn och ungdomar att börja idrotta 

och fortsätta idrotta livet ut. För att kunna utföra detta har de utvecklat en modell som kallas 

för ”Triangel till rektangel”. Med denna modell vill man att idrotten ska vara bredare där alla 

ska kunna vara involverade på något vis, oavsett hinder. Om en aktiv inte längre vill eller kan 

utföra aktiviteten ska hen kunna vara delaktig på annat sätt, kanske som en ledare. Målet med 

”Strategi 2025” är att idrottande ska vara hela livet och det är redan flera idrottsföreningar som 

har breddat sin organisation (Sveriges Riksidrottsförbund, 2015). Denna strategi kommer 

förhoppningsvis göra det enklare för nyanlända barn och ungdomar att kunna komma in och ta 

del av det svenska föreningslivet, samtidigt som idrottsföreningarna hjälper dem i deras 

inkluderingsarbete. Eftersom flera idrottsföreningar öppnar upp för att bredda sin verksamhet 

så behövs det även fler medlemmar som möjliggör att arbetet ska fungera (Sveriges 

Riksidrottsförbund, 2015). 

 

2.1 Vilken betydelse har etnicitet och ekonomi inom idrott? 

 

Under 1800-talet hade rasforskning mer blivit ett tankesätt i Storbritannien och många vita 

ansåg att en människas humanitära och moraliska värde berodde på deras etnicitet. I 

idrottssammanhang sades det att svarta inte kunde känna någon smärta, vilket gynnade dem när 

deras ork började tryta. Mörkhyade människor ansågs också ha djuriska instinkter istället för 

karaktäristiska vilket gjorde dem oberäkneliga. Om en vit person gjorde bra ifrån sig under en 

tävling berodde det på personens intelligens, moral och förberedelser. Även i dagens idrott ser 

man liknande skillnader. Ett exempel är den brittiska formel-1 föraren Lewis Hamilton. Han 
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kallas för den svarta formel-1 föraren medan det inte finns någon som kallar David Beckham 

för den vita fotbollsspelaren. Flera brittiska män växte upp i tron om att mörkhyade människor 

var fysiskt överlägsna än vita, vilket det inte finns några grunder till. Det mest effektiva sätt att 

försöka bryta dessa fördomar och tankar är att låta människor med olika etnicitet och kulturella 

bakgrunder träffas och arbeta på ett sätt som gör att de måste ta hjälp av varandra. Detta kan 

göra att man får en bredare förståelse för varandra och förhoppningsvis kan sätta sig in i 

varandras situation enklare. Fördomar och förutfattade meningar om andra människor kan bli 

en barriär för personer som kommit till ett nytt land och vill börja idrotta i en förening (Coakley 

& Pike, 2014). 

 

I undersökningar som gjorts visade det sig att höginkomsttagare tittar på mer och är mer aktiva 

inom idrott. Undersökningen visade även att detta sträcker sig livet ut. De som har det bättre 

ekonomiskt ställt tenderar att vara aktiva inom idrotter som har högre kostnader såsom tennis, 

golf och hästhoppning medan de med lägre inkomst utövar idrotter där kostnaden inte är så hög, 

exempelvis fotboll. Fotboll kallas således för folkets idrott (Kahma, 2010; Stokvis, 2011). 

 

2.2 Idrott som integrationsarena 

 

En studie som tidigare gjorts hade som syfte att se hur ledare och tränare arbetar med 

integration, inkludering och jämställdhet, samt hur de barn och ungdomar som nyligen kommit 

till Sverige ser på sina erfarenheter och upplevelser av projektet. De studerade ett projekt som 

grundades av IFK Trollhättan i samarbete med Trollhättans kommun där projektet gick ut på 

att få nyanlända barn och ungdomar in i deras verksamhet. Föreningen hade tagit fram ett 

värdegrundskoncept med tydliga riktlinjer som alla i föreningen hade fått skriva under och 

godkänna (Kittelmann Flensner, Korp & Lindgren, 2017).  

Studien använde sig av en kvalitativ metod som innehöll intervjuer samt etnografiska 

deltagande observationer. Intervjuerna gjordes både enskilt och i grupp. Studien undersökte tre 

olika verksamheter i IFK Trollhättans förening. Den första fokuserade på fotboll och riktade 

sig mot pojkar mellan 9–16 år. Den andra verksamheten handlade även den om fotboll men var 

för tjejer mellan 10–16 år. Den tredje verksamheten riktade sig till både pojkar och flickor i 

åldrar mellan 12–25 år, dock så deltog även yngre barn som erbjöds olika idrotter att prova på 

(Kittelmann Flensner, Korp & Lindgren, 2017). 
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Resultatet visade att den viktigaste aspekten för ledarna var relationsskapandet med barnen och 

ungdomarna. Ledarna var tvungna att försöka vinna deltagarnas förtroende för att på så sätt 

kunna arbeta vidare. En tanke med verksamheterna var att deltagarna skulle få chans till att 

ventilera och uttrycka sig. De deltagare som intervjuades poängterade att ledarnas ledarstil 

spelade en stor roll. De ansåg att ledarna var bestämda men att de samtidigt var rättvisa. En del 

av deltagarna berättade även att de såg ledarna som en extraförälder som de kunde finna 

trygghet hos. Detta var något som ledarna kände var en tuff uppgift att lösa. Eftersom en del 

deltagare såg dem som en förälder hade de svårt att skilja privatlivet från ledarrollen. Några 

ledare påpekade även att de kände att de hade ett socialt ansvar för barnen. Ledarna ansåg att 

detta projekt stundtals var komplext men påpekade att det även hade positiva sidor. Projektets 

komplexitet gjorde att ledarstaben blev mer sammansvetsad eftersom de arbetade tätt inpå 

varandra och arbetade tillsammans för att lösa de problem som uppstod (Kittelmann Flensner, 

Korp & Lindgren, 2017).  

Ett dilemma som ledarna tog upp var att deltagarna inte automatiskt blev involverade i 

aktiviteterna utan det krävs ett medvetet och aktivt arbete från ledarna för att få alla att känna 

sig trygga och delaktiga i de aktiviteter som utförs (Kittelmann Flensner, Korp & Lindgren, 

2017).  

2.3 Unga norsk-pakistanska kvinnor inom idrotten - Spelar kultur och religion någon 

roll? 

En annan studie som gjorts studerade om norsk-pakistanska tjejers religion och kultur har någon 

påverkan inom föreningsidrotten. 

Studien använde sig av intervjuer där deltagarna bestod av åtta stycken norskfödda tjejer men 

som hade föräldrar från Pakistan. Den frågeställning som användes vid intervjutillfällena 

fokuserade på intresse för kroppsideal, femininitet, identitet, fysisk aktivitet och deras syn på 

idrott. Tjejerna ansåg att deras kultur och religion begränsade deras möjlighet till att idrotta. 

Flera idrottsanläggningar i Norge är inte könssegregerade samt att hijaben1 inte var ett godkänt 

idrottsredskap. En av tjejerna berättade att hennes föräldrar inte tillät henne att idrotta även om 

hennes syskon fick. Det fanns även påtryckningar från andra pakistanska familjer som inte 

tyckte att tjejer skulle hålla på med idrottsliga aktiviteter (Walseth & Strandbu, 2014). 

                                                        
1 Huvudbonad/sjal som används av kvinnor inom Islam. 
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Studiens resultat visade att kulturella ideal och religionsaspekten kunde vara begränsade för 

tjejernas idrottande. Det kunde vara föräldrar som inte tillät sina döttrar att idrotta eller andra 

släktingar från Pakistan som fördömde deras idrottande. En del av tjejerna var aktiva inom 

gymverksamheten men ingen var aktiv inom föreningsidrotten. En tjej tog även upp att hon 

spelat fotboll som ung och bar då hijab. Det var inget problem i den förening hon var aktiv i 

men när det skulle spelas match tillät inte alla domare henne att vara med på grund av att hon 

bar hijab (Walseth & Strandbu, 2014). 

2.4 Idrottens betydelse för nyanlända barn och ungdomar i Kanada 

 

En studie gjord i Kanada ville studera vad idrotten kan betyda för barn och ungdomar som 

nyligen kommit till Kanada och deras acklimatisering till den nya miljön. Studien utgjordes av 

gruppintervjuer av 40 stycken högstadieelever med skilda etniska bakgrunder (Doherty & 

Taylor, 2007). 

 

Resultatet visade att idrottens betydelse var stor och hjälpte barn och ungdomar att bekanta sig 

med det nya landet. Det underlättade för de nyanlända att idrotten har ett internationellt språk, 

vilket visade sig under idrottsaktiviteten. Några deltagare tyckte även att de lärde sig språket 

bättre under aktiviteten än vad de gjorde i skolan. Det visade sig dock att det även fanns negativa 

sidor med idrottandet. Eftersom det ändå fanns språkbegränsningar så gjorde detta att det blev 

kulturella grupperingar under aktiviteterna vilket ledde till att grupperna höll sig för sig själva. 

En annan svår uppgift var att flera av de nyanlända var obekanta med de idrotter som var 

populära i Kanada. Detta medförde att de höll sig undan under de aktiviteterna (Doherty & 

Taylor, 2007). 

 

Det fanns också andra aktiva som inte var positiva till deras inträde i idrotten. Anledningen till 

detta var de fördomar som andra aktiva hade om de nyanlända och även en inkompetens hos 

andra som inte förstod vad de barn och ungdomar som kommit till Kanada går och har gått 

igenom. Dock så tyckte deltagarna att idrotten hade en viktig betydelse för dem i deras 

acklimatiseringsarbete (Doherty & Taylor, 2007). 
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2.5 Idrott för alla – Ur nyanlända barns perspektiv 

I en studie gjord av Hertting och Karlefors (2012) undersökte de hur nyanlända barns bild av 

den svenska idrotten ser ut. Föreningsidrotten i Sverige ska vara tillgänglig för alla och utgår 

från två målsättningar, tävlingsfostran och föreningsfostran. Tävlingsfostran fokuserar på 

tävlandet där föreningar försöker skapa goda tävlingsidrottare. Föreningsfostran fokuserar 

istället på att försöka skapa goda föreningsmedlemmar. Dock så har det visat sig att idrotten 

inte riktigt är tillgänglig för alla. Det är mer pojkar än flickor som är involverade i organiserad 

idrott och de som har en bättre ekonomi tenderar att idrotta mer än de som är fattigare. En av 

de grupper som anses vara mest underrepresenterad är pojkar och flickor med 

invandrarbakgrund (Hertting & Karlefors, 2012). 

Idrotten har vuxit fram som den vanligaste fritidssysslan bland barn och ungdomar i Sverige 

och fungerar som en viktig mötesplats där man på ett enkelt sätt involveras och kan skapa 

kontakter på ett smidigt sätt (Hertting & Karlefors, 2012). 

Studien genomfördes på en skola för integration med fokus på språkinlärning för barn och 

ungdomar som nyligen kommit till Sverige. När barnen anses vara tillräckligt bra på det svenska 

språket skickas de till den ordinarie skolgången. Studien delades upp i två steg där de i första 

steget bjöd in 20 barn där de skulle rita teckningar på hur deras upplevelse av idrotten var i 

deras hemland. Utifrån dessa teckningar uppstod tre olika kategorier, idrotts som formell arena, 

idrott som informell arena och idrott som åskådararena. Åtta månader senare gjordes intervjuer 

med sex av de 20 deltagare där de undersökte deltagarnas erfarenheter och önskningar om den 

svenska idrotten. Flera av barnen ville in på den formella idrottsarenan men visste inte hur de 

skulle få kontakt med en idrottsförening eller kände att de inte var bra nog. Två flickor berättade 

att de inte kunde delta i föreningsidrott på grund av deras klädsel. Det var enbart tre av barnen 

som hade tidigare erfarenhet av organiserad idrott från hemlandet men bara en hade deltagit i 

organiserad idrott i Sverige Hertting & Karlefors, 2012). 

2.6 Summering 

 

Ett genomgående tema i de studier som framhållits är att idrott kan spela en stor roll för 

nyanländas acklimatisering till det svenska samhället. Det kan vara viktigt att idrottsföreningar 

försöker nå ut till den tänkta målgruppen då det visat sig att alla inte vet var man ska vända sig 

för att komma i kontakt med en förening. Under själva aktiviteterna så är det viktigt att ledare 
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och tränare försöker få alla deltagare att känna sig delaktiga i aktiviteten. Studierna visade att 

om deltagarna inte blir delaktiga kan det leda till att grupperingar bildas, där deltagarna enbart 

umgås med dem som kommer från en liknande kultur eller pratar samma språk. Som människa 

är det betydelsefullt att känna sig delaktig för att kunna känna ett sammanhang, att man passar 

in och kan ta för sig (Kittelmann Flensner, Korp & Lindgren, 2017). 

 

Det finns såklart kulturella skillnader mellan människor vilket skulle kunna vara en fördel men 

vid allt för många tillfällen blir det problematisk. Det fanns tjejer som inte kunde delta i den 

idrott som de ville på grund av att deras kultur krävde att de bar specifika kläder och andra 

människor som såg deras ankomst som något negativt. Detta förklarades med att det 

förekommer en inkompetens bland människor där de inte kan sätta sig in i var andra människor 

kommer från eller den kultur de är uppvuxna med. 

 

Skillnaden mellan nyanlända pojkar och flickor var även den väsentlig då det visade sig att det 

är fler pojkar än flickor som idrottar i en förening. En anledning till detta var kulturella barriärer 

där de ansågs att tjejer inte ska idrotta. Det var inte bara familjen som misstyckte utan även 

andra familjer med samma religionsyn som ogillade det. En del ansåg att pojkarna istället för 

att idrotta skulle vara hemma och ta hand om familjen. Det kunde även vara en ekonomisk fråga 

då alla inte har råd med idrottsmateriel. En av studierna beskrev att de med låg ekonomi idrottar 

mindre än de med en högre inkomst och detta mönster höll sig livet ut. 

 

Det som dock kan saknas i dessa tidigare studier är hur en idrottsförening går till väga för att 

nå de mål/framgångar som man vill uppnå, samt en mer djupgående undersökning om hur 

arbetet bakom kulisserna går till. Även hur idrotten kan vara till hjälp för nyanlända ungdomar 

när det kommer till att acklimatisera sig till det nya samhället. Det är vad denna studie bland 

annat har som syfte att undersöka. 
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3. Syfte och frågeställningar 

 
Syftet med denna studie är att undersöka hur idrottsföreningar samt föreningsmedlemmar i 

Sverige arbetar med integration och inkluderingsfrågor. 

 

Utifrån detta syfte har följande frågeställningar tagits fram där den första riktar sig mot 

styrelsemedlemmar samt ledare och den andra till nyanlända ungdomar som utövar idrott: 

 

• Hur upplever ledare/styrelsemedlemmar att de arbetar med integration och 

inkludering i deras förening? 

• Hur upplever de aktiva att deras tillhörande förening arbetar med integration och 

inkludering? 

• Hur skulle integrations- och inkluderingsarbetet kunna förbättras och 

utvecklats? 
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4. Teori 
 

4.1 Hälsopromotion 

 

Hälsopromotion kallas också för hälsofrämjande arbete och är ett tillvägagångssätt för en bättre 

hälsa. Detta kräver minst sex månaders jobb för att man ska kunna se resultat. Hälsopromotion 

går ut på att sätta upp mål som ska försöka uppfyllas för att nå en bättre fysisk och psykisk 

utveckling och få en bättre förståelse för vad som ska utvecklas för att individer ska få en bättre 

hälsa. Det kan exempelvis vara en skola som tillsammans med en idrottsförening sätter upp ett 

mål där de vill att eleverna ska få en ökad förståelse vad fysisk aktivitet är och varför det är så 

viktigt. Utöver det målet så sätts ett andra mål upp, vilket i detta fall kan vara att barnen får upp 

ögonen för idrottsföreningen och dess specifika idrott. Detta kan i sin tur leda till att föreningen 

får fler aktiva. Detta ”projekt” skulle behöva minst sex månader för att skolan och 

idrottsföreningen skulle kunna se om eleverna har fått en djupare förståelse för fysisk aktivitet 

(Winroth & Rydqvist, 2008). Inom hälsopromotion finns fler olika perspektiv man kan arbeta 

på. I denna studie valdes detta perspektiv valdes för att undersöka hur idrottsföreningar kan 

använda sig av hälsofrämjande arbete i form av målsättningsarbete för att kunna hjälpa 

nyanlända barn och ungdomar när de ska acklimatisera sig till den nya miljön. 

 

4.2 Aaron Antonovskys känsla av sammanhang 

 

Ett perspektiv inom hälsopromotion är känsla av sammanhang (KASAM). Detta perspektiv 

grundades av den amerikanska professorn Aaron Antonovsky som studerade kvinnor som suttit 

i koncentrationsläger. Vad som överraskade honom var att cirka 30% av kvinnorna hade en god 

fysisk och psykisk hälsa, trots det förfärliga de varit med om (Antonovsky, 1979). Av denna 

studie skapade Antonovsky KASAM, vilket står för känsla av sammanhang som betyder att 

människans balans delas upp i tre delar, hanterbarhet, meningsfullhet och begriplighet. 

Hanterbarhet förklaras med att människan behöver klara av olika krav och metoder, exempelvis 

när vi möter motgångar så ska vi inte känna oss hjälplösa utan vi har resurser som hjälper oss 

att hantera dem. Med meningsfullhet menar Antonovsky att människan har ett behov av att 

känna sig delaktig och en förståelse att kunna påverka situationer. Begriplighet är den sista 

delen och syftar till att människan måste ha en förståelse för verkligheten och kunna värdera 
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den. Dessa tre delar behöver vara i balans för att man ska kunna nå en känsla av sammanhang 

(Winroth & Rydqvist, 2008). 

 

Detta synsätt kallas för ett holistiskt synsätt som innefattar att man ser helheten av en företeelse 

och inte enbart de som hänt i stunden. Ett exempel på ett holistiskt synsätt kan vara om en 

person är självmordsbenägen. För att kunna hjälpa den personen behöver man titta på vad som 

hänt tidigare som kan ha orsakat varför personen känner som den gör (Winroth & Rydqvist, 

2008). 

 

Antonovskys känsla av sammanhang används internationellt som en mall för att skapa goda 

relationer, arbetsplatser samt föreningar. På universitetssjukhuset i Lund har två 

metodutvecklare skapat en modell för att få en god arbetsplats för alla anställda. De kallar den 

för en salutogen ledarskapsmodell. Ordet salutogen myntades av Antonovsky och översätts till 

hälsans ursprung. Idén med denna modell är att få arbetsplatsen attraktiv och hälsofrämjande 

för de anställda. De använde sig av de tre delar som KASAM innehåller vilka är begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. I delen begriplighet beskriver de att de anställda behöver ha 

klara mål och riktlinjer för att skapa en trygghet i arbetet samt att det motverkar stress hos de 

anställda. Det behöver vara ett öppet klimat på arbetsplatsen där de anställda får veta vad som 

sker på deras arbetsplats samt att det ges tillfälle att rensa luften. Med hanterbarhet menar de 

att de anställda ska få tillräckligt med resurser för att kunna klara av de uppgifter som de ställs 

inför. Detta skulle generera i bättre självkänsla, högre motivation samt en god arbetsglädje. Den 

sista delen som är meningsfullhet beskrivs som delen där mål och delmål sätts och tydliggörs. 

De anställda ska veta vilka mål som arbetsplatsen har samt att de ska ha möjlighet att kunna 

påverka och styra sitt egna arbete kopplat till arbetsplatsen mål. De menar att om man arbetar 

utifrån dessa tre delar så skapas en god arbetsplats där de anställda känner en yrkesstolthet och 

arbetsglädje eftersom de själva är delaktiga och betydelsefulla på arbetsplatsen (Hult & Waad, 

2004). På samma sätt som för en arbetsplats tänker jag att en idrottsförening behöver arbeta 

med KASAM för att hjälpa de ensamkommande flyktingbarnen att främja sin hälsa. 

 

4.3 Summering 

 

Anledningen till att dessa teorier har valts i denna studie är för att de kan vara fungera som 

hjälpmedel eller ett sätt att tolka deras arbete när de ensamkommande barnen och ungdomarna 
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ska inkluderas i idrotten. Vid användning av målsättning underlättas och preciseras arbetet för 

föreningarna då de medverkande vet vad som behöver göras och hur lång tid arbetet är tänkt att 

ta. KASAM är ett tillvägagångsätt som används för att kunna förklara och förstå vad en individ 

kan tänkas behöva för att nå en känsla av sammanhang. Detta kan vara ett arbetssätt för 

föreningarna som antingen kan vara medvetet eller omedvetet.  
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5. Metod 
 

I följande avsnitt kommer studiens metod att presenteras, följt av studien urval, genomförande 

och analys. Därefter förs en diskussion av validitet och reliabilitet, samt etik. 

 

5.1 Design 

 

I den här studien användes en kvalitativ metod med fokus på intervjuer och gruppintervjuer. 

Anledningen till detta var för att få deltagarnas egna synpunkter och tolkningar på hur deras 

förening arbetar och fungerar utifrån de frågor som ställts upp i studien. Vid användning av 

intervjuer så ges chans till följdfrågor vilket gynnar både deltagaren och studien att på ett mer 

precist sätt kunna förstå och förklara vad den deltagande vill få fram (Trost, 2005).   

 

Vid intervjuerna med deltagarna som hade en position i ledningen eller en ledarroll användes 

standardiserade intervjuer. Detta innebar att alla intervjuer som gjordes med personal i 

ledningen eller tränare såg likadana ut, frågorna var likadana för alla (Trost, 2005). 

 

Med aktiva inom idrottsföreningen användes gruppintervjuer där alla deltagare fick berätta sin 

bild av inkluderingsarbetet. Intervjuaren styrde samtalet för att behålla fokus på de frågor som 

rörde studien så att samtalet inte skenade iväg (Trost, 2005). 

 

Nackdelarna med en kvalitativ metod är att processen från start till resultat tar lång tid. Vid 

användning av en kvalitativ metod är det svårt att få ihop många deltagare då arbetet med varje 

deltagare tar lång tid, vilket är en skillnad gentemot användning av enkäter där man samlar in 

flera respondenter under kort tid (Trost, 2005). Eftersom det är få deltagare så blir det svårare 

att göra generaliseringar. Med en större deltagarkvot så hade generaliseringar lättare kunnat 

göras om flera deltagare har svarat likadant (Trost, 2005). 

 

5.2 Urval 

 

De som deltagit i intervjuerna är medlemmar i de idrottsföreningar som valts som studieobjekt 

att undersöka. Några av dem har en plats i styrelsen, andra har en ledarroll eller är aktiva i 

föreningen. I denna studie valde jag att fokusera på två idrottsföreningar med fokus på olika 
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idrotter, vilka var fotboll och innebandy. Sammanlagt gjordes sex intervjuer där målet med 

intervjuerna var att få en god kunskap i deltagarnas syn på föreningens integration och 

inkluderingsarbete samt hur de kan komma vidare i sitt arbete. Detta urval valdes då de utvalda 

har en erfarenhet av inkludering och integrationsarbeten inom föreningar, vilket gjorde att den 

data som samlades in blev fullständig (Hassmén & Hassmén, 2008). Det gjordes två intervjuer 

med en styrelsemedlem från respektive förening, två intervjuer med ledare samt två 

gruppintervjuer med spelare från respektive förening. 

 

Samtliga deltagare var män vilket kan ses som ett problem men eftersom studiens frågeställning 

inte behandlar ett könsperspektiv så anses inte detta ha påverkat studiens trovärdighet nämnvärt. 

Respondenternas ålder var mellan 18–65 år. 

 

5.3 Intervjuguide 

 

Frågeställningen startade med allmänna frågor om de intervjuade själva. Detta gjordes för att 

få den intervjuade att känna sig bekväm samt att bygga upp ett förtroende mellan den som 

intervjuar och den som intervjuas. Därefter användes frågor som var riktade mot studiens syfte. 

Dessa frågor var utformade så att de inte styrde den intervjuade att svara på ett visst sätt, utan 

den intervjuade fick svara fritt på frågorna (Hassmén & Hassmén, 2008). Som avslutning på 

intervjun så fick de intervjuade chans till att komplettera, korrigera de svar som de redan givits 

eller tillägga något mer som de kände att den som intervjuade hade glömt att fråga om (se bilaga 

1). 

 

De frågor som användes i frågeställningen var riktade mot de syfte som ämnades undersökas i 

studien. Frågeställningen fokuserade på idrottsföreningarnas inkludering och integrationsarbete 

och hur de arbetade med dessa frågor i praktiken. Till de aktiva valdes frågor som syftade på 

deras erfarenhet av inkluderingsarbetet. Hur de uppfattat att de fungerat och hur detta påverkat 

dem i deras anpassning till den nya miljön. 

 

5.4 Genomförande 

 

Intervjuerna tog mellan 15–25 minuter där deltagarna valde platsen där intervjun skulle ta plats. 

En intervju gjordes på deltagarens kontor, en annan på en lunchrestaurang, en gruppintervju 
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gjordes över telefon och resterande gjordes i föreningens lokaler. Två av de intervjuer som 

gjordes i föreningens lokaler blev dock lite proproblematiska då det stundtals förekom andra 

personer i lokalen. Detta gjorde att de intervjuade blev störda och frågorna blev lidande på 

grund av detta. I den gruppintervjun som gjordes över telefon hade vi ett bra samtal. Det var 

dock svårt att veta vem som var vem eftersom man inte hade någon fysisk kontakt med dem 

och detta gjorde arbetet svårare. Intervjufrågorna som användes kan betecknas som 

standardiserade där samtliga intervjuer använde sig av samma frågor, dock så hade de aktiva 

samma frågeställning men en modifierad så att de kunde relatera till frågorna.  

 

I informationsbrevet (se bilaga 1) som användes fick deltagarna reda på vem som var ansvarig 

för studien samt vad syftet med studien var. De fick reda på att intervjun och studien var 

konfidentiell. De fick även reda på hur lång tid intervjuerna skulle ta och att det fick avbryta 

intervjun när som helst, utan förklaring (Trost, 2005). 

 

Intervjuerna spelades in med hjälp av en bandspelare. Detta gjordes för att underlätta för 

intervjuaren att lättare fokusera på samtalet istället för att ta anteckningar. Inspelningarna 

användes också för att kunna transkribera samtalen i efterhand. Transkribering används innan 

analysen sker för att bearbeta den insamlade data (Hassmén & Hassmén, 2008). 

 

5.5 Analys 

 

Bearbetningen av insamlade data delades upp i olika steg för att förenkla arbetet. Första steget 

handlade om att transkribera alla intervjuer för att kunna analysera alla intervjuer samtidigt. I 

det andra steget började sökandet efter skillnader och mönster kopplat till den frågeställning 

som används i studien. Detta gjordes för att på ett enkelt sätt kunna se likheter och olikheter 

mellan deltagarnas svar för att kunna analysera och ställa resultaten mot varandra för att få ut 

ett så precist resultat som möjligt (Hassmén & Hassmén, 2008). 

 

5.6 Reliabilitet och validitet 

 

Reliabiliteten i denna studie anses vara god då jag som intervjuare varit intresserad av 

deltagarnas egna tankar och erfarenheter av de arbete som deras idrottsförening gjort. Detta gör 

att mina egna tankar och idéer inte kommer färga de intervjuades svar och skildringar. Jag som 
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ansvarig för studien visste inte vad deltagarna skulle berätta under intervjun och kunde på så 

sett inte förutse svaren som gavs. Dock så är människan föränderlig och de svar som gavs under 

intervjutillfällena kan vara annorlunda om intervjuerna hade ägt rum vid ett annat tillfälle. Kan 

man då förutsätta att andra med liknande roller som deltagarna har svarat likadant? I denna 

form av forskning är det svårt att generalisera då människor uppfattar och betraktar resultat 

olika, samt att undersökningsgruppen kan anses vara för liten för att en generalisering ska kunna 

förekomma (Hassmén & Hassmén, 2008). 

 

Det redskap som användes och som i detta fall var en bandspelare hade innan intervjuerna 

gjordes testats och fungerade då utan problem. Under intervjutillfällena fungerade bandspelaren 

felfritt. 

 

Validiteten i denna studie bedöms som bra. Den frågeställning som använts mäter det som avses 

att mäta och frågorna tvingar inte den deltagande att svara på ett specifikt sätt. Intervjuguiden 

förklarar för den deltagande vad intervjun kommer att användas till och vad som avses att 

undersökas. Den erfarenhet som jag som ansvarig för studien har av inkludering inom 

föreningsidrott kan ha påverkat min analys av intervjuresultaten. Alla deltagare har tagit del av 

samma frågeställning med undantag för ett fåtal frågor som blivit modifierade för att lämpa sig 

till den specifika roll som de har i föreningen (Trost, 2005). 

 

5.7 Etiskt förhållningssätt 

 

Vid användning av intervjuer och gruppintervjuer är den etiska aspekten viktigt. De som deltar 

i studien ska få veta innan intervjun startar att de intervjun är konfidentiell. Anledningen till 

detta är för att svaren i studien inte ska kunna kopplas tillbaka till deltagarna. Deltagarna ska 

också få veta att de när som helst under intervjun kan välja att avbryta utan vidare förklaring 

och de ska även få veta att forskaren har tystnadsplikt när det gäller dem och deras svar (Trost, 

2005). 

 

Det är forskaren som bär det yttersta ansvaret för studien vilket innebär att det är forskarens 

ansvar att studien ska ha ett etiskt förhållningssätt och vara moraliskt acceptabel, samt att 

frågeställningen är etiskt försvarbar (Trost, 2005). 
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Forskaren ska även förklara för deltagarna vad studien har för syfte att undersöka och vad den 

ska användas till. Detta ska göras för att deltagaren ska få en övergriplig bild av vad studien 

handlar om och vad deltagaren ger sitt godkännande till. Vilken typ av metod som studien 

använder sig av ska deltagaren få veta samt vem som bär ansvaret över forskningen. Detta är 

till hjälp för deltagarna om de vill höra av sig till forskaren vid ett senare tillfälle 

(Vetenskapsrådet, 2018). 

 

I de intervjuer som gjorts fick deltagarna innan intervjuerna skulle ta plats reda på vilka villkor 

som gällde. De fick veta hur lång tid intervjun skulle ta, vilket i detta fall var 20 minuter. Denna 

tid valdes då detta ansågs vara en tillräckligt lång tid som behövdes för att få ut de resultat som 

krävdes. Vid val av längre intervjuer kan den intervjuade tröttna eller tacka nej till intervjun då 

de anser att den tar för lång tid (Hassmén & Hassmén, 2008). Deltagarna fick även reda på vilka 

rättigheter de hade under intervjun. De kunde när som helst under intervjun välja att avstå från 

frågor eller att avstå helt och hållet på att fortsätta. Anledningen till detta är för att den 

intervjuade inte ska känna ett tvång att svara på alla frågor om de inte vill (Trost, 2005). Något 

som är viktigt för deltagarna att veta är vad de frågor som de kommer svara på specifikt ska 

användas till, vilket de fick veta. De fick även reda på att studien var konfidentiell och att deras 

namn inte skulle finnas med. Detta gjordes för att bevara den deltagandes anonymitet samt att 

deltagaren känner en större trygghet eftersom hens svar inte kommer att kunna kopplas till 

deltagaren (Hassmén & Hassmén, 2008). 

 

När intervjuerna var gjorda fick deltagarna veta att de kunde höra av sig till mig om de ville få 

reda på något angående studien eller deras intervju. 
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6. Resultat 

 
I detta avsnitt kommer resultat från de intervjuer som utförts att presenteras. Resultaten kommer 

att presenteras med hjälp av kategorisering för att underlätta för läsaren att kunna tolka och se 

mönster och skillnader. I detta arbete har två idrottsföreningar valts ut att ingå i studien med 

syfte att undersöka hur de arbetar med integration och inkludering. I de utvalda föreningarna 

utövas olika idrotter – i den ena innebandy och i den andra fotboll. Från båda föreningarna har 

en styrelsemedlem, en ledare och tre aktiva som nyligen kommit till Sverige intervjuats. 

Deltagarna kommer att gå under pseudonymer för att bevara deras anonymitet. 

Styrelsemedlemmarna kommer att kallas för Morgan och Olof, ledarna för Mikael och Sören 

och de aktiva kommer att kallas Armand, Boris, David, Mohammed, Liridon och Samir. 

 

6.1 Integration och inkluderingsarbetet 

 

Det visade sig att båda idrottsföreningarna som deltagit i intervjuerna nyligen har startat 

integrationsarbeten där de arbetar med nyanlända ungdomar för att ge dem en aktiv fritid men 

även en väg in i samhället. Hos innebandyföreningen var det egentligen en slump att deras 

inkluderingsarbete startade. De hade en tanke om att försöka få mer spelare med utländsk 

bakgrund till föreningen. Genom en kontakt med gymnasieskolan i kommunen fick de chansen 

att komma och besöka förberedelseklasser där nyanlända ges möjlighet att få lära sig det 

svenska språket. Där fick de visa upp sin idrott och berätta lite om den samt erbjuda eleverna 

att komma och prova på idrotten. Det visade sig att intresset var så pass stort att de valde att 

starta ett nytt lag i föreningen där de nyanlända ungdomarna får träna och spela matcher. Till 

en början var tanken att erbjuda åtta träningar men eftersom intresset var så högt så beslöt 

föreningen att man skulle spela en turnering för lag med endast för nyanlända. Efter de åtta 

träningarna ville medlemmarna fortsätta att träna och då valde föreningen att delta i seriespel. 

All idrottslig utrustning stod föreningen för med hjälp av bidrag från innebandyförbundet och 

kommunen. Klubbor skänktes även från andra aktiva i föreningen men även nya inhandlades 

så att alla kunde delta på lika villkor.  

 

Föreningen beslöt att spelarna i det nya laget skulle få vara med på alla evenemang som 

föreningen ansvarar för och att spelarna och medlemmarna i föreningen inte ska se dem som 
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ett undantag utan som medlemmar i föreningen. De har varit med på allt från arbetsdagar till 

årsfester vilket har varit en betydelsefull del i det arbetet som föreningen gjort. 

 
”Vi har varit noga med att det inte ska vara något undantagslag utan de ska se ut som vilket lag som helst de ska 

ha fina klubbor och bra utrustning och jag tror att det har gjort att de känt sig välkomna och viktiga.” (Morgan) 

 

Innebandy är en idrott som är populär runtom i Europa men har inte samma fäste i övriga 

världen vilket enligt innebandyföreningen kan vara en orsak till att barn och ungdomar med 

utländsk bakgrund inte söker sig till idrotten då de inte vet hur den fungerar. 

 

För fotbollsföreningen startade deras inkluderingsarbete 2015 när det kom ensamkommande 

ungdomar till deras kommun. En medlem i föreningen arbetade på ett HVB-hem2 och såg till 

att ungdomarna fick komma till föreningen för att prova på och träna fotboll. Därefter bestämde 

föreningen att alla medlemmar skulle ta sitt ansvar att ställa upp och välkomna de nya 

medlemmarna till föreningen. De nya medlemmarna fick utrustning från föreningen och fick 

börja träna med ungdomar i deras ålder. Utöver fotbollen har föreningen bidragit med andra 

sociala insatser såsom läxhjälp och kurser i hur en förening i Sverige fungerar. Läxhjälpen 

arrangerades i föreningens lokaler där spelare och ledare hjälpte barn och ungdomar från 

kommunen med läxor och uppgifter de haft med sig från skolan.  

 

Föreningen har även ett nystartat projekt i samverkan med bland annat skolan och kommunen 

där barn och ungdomar fått välja kompisar från andra kulturer. Tanken med detta projekt är att 

deltagarna ska få en större förståelse för människor med en annan kulturell och religiös 

bakgrund. Tillsammans har de anordnat aktiviteter som inte bara är sportsligt riktade utan 

fokuserar på att samarbeta och bygga relationer. Olof förklarar att de olika arbeten de startat 

och genomfört har haft stor hjälp från kommunen och alla i föreningen. Deras integration och 

inkluderingsarbete har förankrats i föreningen där de behöver vara eniga med hur de jobbar för 

att projekten ska fungera. 

 

 

 

                                                        
2 HVB står för hem för vård eller boende där nyanlända barn och ungdomar kan få ett ställe att bo på. 
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6.2 Skillnader i arbetet 

 

Hur fungerar då ledarskapet i jämförelse med andra lag? Mikael förklarade att övningarna som 

de använder sig av på träningarna är enkla övningar som egentligen används i yngre åldrar. De 

nyanlända spelarna hade dock aldrig spelat innebandy eller hållit i en innebandyklubba vilket 

ledde till att ledarna bestämde att det viktigaste för spelarna var att de skulle få lära sig 

grunderna först innan man testa mer avancerade övningar. Vad som överraskade dem var att 

alla som deltog på dessa träningstillfällena ”gav 100%”. Det var ingen som ”maskade” utan alla 

”gav järnet”. Den stora barriären var dock språket. Spelarna kunde inte särskilt mycket svenska 

vilket ledde till att det blev grupperingar på träningarna, där spelarna anslöt sig till dem som 

kom från samma land eller pratade samma språk. Detta gjorde att ledarna beslöt att när det var 

träningar så skulle man enbart prata svenska, oavsett hur bekant man var med språket. De var 

tre ledare som delade på ansvaret vilket enligt Mikael var nödvändigt då det är flera saker som 

ska fungera samtidigt. Under matcher delades arbetet upp där en skötte matchcoachingen 

medan de andra två skötte bytena. I innebandy använder man sig av olika uppställningar där 

man vanligtvis har en första, andra och tredjeuppställning. Detta gillade dock inte spelarna då 

de kände att de blev ett sorts rankingsystem där de bästa fick spela i den första uppställningen. 

Ledarna valde då att göra bytena aktivt och säga till spelarna vilka som skulle byta och när. 

 
”Vi har blivit väldigt insatta i asylprocesserna och vi tränare pratar och läser på eftersom man får frågor och ger 

stöd. Så den stora skillnaden är väl att de inte vet vilka beslut dom fått på dagen innan dom kommer till 

träningen.” (Mikael) 

 

Något som ledarna också påpekade var att relationen med spelarna hade blivit starka. De 

menade att dessa spelare behöver få prata och visa känslor, vilket har lett till att ledare och 

spelare har kommit nära varandra. Ledarna förklarade att detta skiljer sig från andra lag de 

tränat där spelarna åker hem till sina familjer efter träningen, vilket deras nuvarande spelare 

inte kan göra eftersom deras föräldrar inte befinner sig i Sverige. Detta har medfört att de får 

många frågor angående de asylprocesser som beslutar om spelarna ska få stanna kvar i Sverige 

eller om de kommer att skickas hem till de land de flytt ifrån. På grund av detta började ledarna 

att läsa på om asyl och andra frågor som rör spelarna. En av ledarna berättade att han körde 

hem en av spelarna en gång och spelaren fick syn på ett vitt kuvert. Spelaren berättade då att så 

fort hen ser ett kuvert så mår hen dåligt, eftersom det kan vara avgörande om hen får stanna 

kvar eller inte. 
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Några av de nyanlända spelarna har även fått chansen att spela med andra spelare i föreningen 

vilket har fungerat över förväntan. Ledarna menar att detta är ett sätt att få de nyanlända 

spelarna att lära känna andra spelare i föreningen och även ett ypperligt tillfälle att lära sig av 

de mer erfarna spelarna. 

 

För fotbollsföreningen har språkbristen varit en utmaning. De nyanlända spelarna har blivit 

integrerade med lag som redan fanns vilket gör att ledarna behövt arbeta med att få med dem i 

gruppen så att de inte hamnar utanför. Flera av spelarna hade tagit sitt ansvar och välkomnat de 

nyanlända spelarna till laget, vilket underlättade för alla. Fotboll anses vara en av de största 

idrotterna i världen och talar ett internationellt språk men detta betyder inte att alla någonsin 

spelat det. 

 

Sören menar att de nyanländas ankomst i föreningen inte skulle störa den ordinarie 

verksamheten utan att de på ett smidigt sätt skulle integreras in i föreningen. Detta betyder dock 

inte att föreningen skulle utesluta de nyanlända om verksamheten skulle störas av deras 

ankomst, utan syftar mer på att träningsnivån inte får sjunka. Detta var en svår uppgift för Sören 

då träningarna behövde vara utvecklande för alla spelare och inte enbart de nyanlända eller de 

gamla spelarna. Sören påpekade att denna uppgift var problematisk då flera av spelarna sedan 

innan låg på olika nivåer och efter att de nyanlända tillkommit har även nya nivåer tillkommit. 

Sören såg dock detta som en utmaning istället för ett problem och kände att detta även var 

utvecklande för han och hans ledarroll. 

 

Något som Sören påpekade var att de nyanlända spelarna snabbt kom in i gruppen och ju längre 

tiden gick desto bättre förstod de språket och de sociala koder som finns inom föreningen och 

samhället. Att föreningen sysslar med fotboll underlättade enligt Sören då flera av spelarna 

förstod hur olika träningsmodeller skulle utföras samt att de förstod olika fotbollsrelaterade 

tecken. Anledningen till detta var enligt Sören att fotbollen är en så pass internationell idrott 

där likadana träningar utövas på andra ställen i världen. 

 

Den största skillnaden enligt Sören var när det gällde att leda de nyanlända att fokus inte skulle 

vara fotbollen utan istället försöka skapa ett nätverk för de nyanlända att på ett simpelt sätt lära 

känna andra människor och samhället. Alla kanske inte vill spela fotboll och då kunde 

föreningen erbjuda andra roller såsom en ledarroll för yngre åldrar etcetera.  
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6.3 Mottagandet 

 

Idrottsföreningarnas mottagande av de nyanlända har på sikt fungerat väldigt bra men till en 

början fanns det människor som motsatte sig deras ankomst. Eftersom de materiella 

kostnaderna gjorde att föreningarnas ekonomi minskade fanns det personer som ansåg att dessa 

pengar kan investeras i de lag som redan fanns. 

 
”I början var det lite negativa tongångar men styrelsen har stått bakom laget och de beslut som togs vilket var 

viktigt för oss ledare.” (Mikael) 

 

Innebandyn valde att se det som en social insats där den ekonomiska delen inte var en avgörande 

fråga. De påpekade att de var viktigt att skapa möten för de nyanlända med resterande delar av 

föreningen så att alla i föreningen kunde se att de nyanlända var bra människor som bara vill 

träna. Dessa möten har givit goda resultat och det har även blivit läroprocess för alla inblandade. 

De nyanlända spelarna lär sig att spela innebandy och förstå miljön medan föreningen får en 

bredare förståelse för människors olika bakgrunder. Eftersom de nyanlända varit med och hjälp 

till på flera aktiviteter och evenemang som förening hållit i har de negativa tongångarna minskat 

drastiskt. 

 

Även fotbollsförening möttes av kritiska människor då en del människor ansåg att detta skulle 

negativt påverka den kvalité som lagen i föreningen håller. Dock har de nyanlända spelarna 

kommit in i föreningen på ett smidigt sätt vilket gjort att lagens kvalité har bibehållits. Olof 

ansåg att både föreningen och samhället har fått en större förståelse för de nyanlända och den 

bakgrund de kommer ifrån. Innan kunde man se ett mer ni och vi-tänk men ju längre tiden gått 

har det skapats en helhet där man är mer förstående och välkomnande mot nya människor. 

 

6.4 Idrottens betydelse 

 

Att idrotten har en stor betydelse för de nyanlända är inget som går obemärkt förbi. Armand 

förklarade att idrotten har betytt oerhört mycket för honom. Inte bara det sportsliga utan även 

den språkliga delen har förbättrats samt att han har fått en större förståelse för de sociala 

reglerna som finns i den nya miljön. Alla de nyanlända personer som deltagit i intervjun 

påpekade att få träffa människor har givit dem väldigt mycket. En av deltagarna (Samir) 

berättade att han var tacksam mot fotbollsföreningen eftersom han tidigare hade tagit kontakt 
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med andra fotbollsföreningar i hopp om att få komma och träna. Föreningarna hade då nekat 

honom på grund av att han inte hade ett fullständigt personnummer. 

 
”Idrotten har gjort jättemycket för mig, den gör mig lycklig och jag mår bra av att idrotta. Jag lärde mig språket 

mycket bättre.” (Liridon) 

 

Just språket var en viktig komponent för deltagarna. Utöver den undervisning de fick i skolan 

så framhävde de att idrotten hjälpte dem mycket om inte mer. Där fick de se och lära hur andra 

kommunicerade med hjälp av språk eller gester. 

 

David tyckte att ledarna var noga med vilka regler som gällde under träningarna, vilket han 

ansåg vara bra eftersom när han idrottade i sitt hemland var klimatet hårdare och spelare 

hamnade ofta i slagsmål eller dispyter. Här hade ledarna varit tydliga med att det skulle vara 

schysst spel men tufft och det som hände på träningarna skulle stanna där och redas ut. Detta 

medförde att alla visste vilka regler som skulle följas och vad som gällde. 

 

Deltagarna var även överens om att det var viktigt att idrottsföreningarna själva tog kontakt 

med dem och skolan. Om det inte hade skett så hade ingen av dem provat på innebandy eftersom 

idrotten inte var känd för dem. Detta underlättade även för deltagarna istället för att själv gå 

och fråga en förening, vilket kan vara en jobbig uppgift för en person som nyligen kommit till 

landet och inte kan språket särskilt bra. Deltagarna var även tacksamma för att föreningarna 

gav dem den utrustning som behövdes för att delta. 

 

Deras medverkan i den svenska idrotten har även öppnat upp deras ögon för andra idrotter som 

inte finns tillgängliga i deras hemland. Detta var enligt dem tack vare att föreningarna hade 

ordnat flera fritidsaktiviteter såsom bowling och simning. Mohammed berättade att han ville 

prova att åka skridskor eftersom han hade sett ishockey på tv och tyckte att det såg roligt ut.   

 

6.5 Utveckling och framtidsplaner 

 

Innebandyföreningens integrationsarbete hade varit verksamt i ungefär ett år och resultatet av 

arbetet visade sig vara mycket positivt. De mål de satte upp inför arbetet lyckades och eftersom 

spelarna i laget vill fortsätta träna och spela innebandy så kommer arbetet att fortgå. Inför nästa 

år valde de istället att anmäla laget till en serie som innehåller liknande lag, det vill säga lag 
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med spelare som nyligen kommit till Sverige. Anledningen till detta är för att under första året 

spelade de i en juniorserie där lagen som deltog hade en högre nivå i sitt spel och för att 

uppehålla den goda stämningen och kampviljan valde man då en serie där konkurrensen är mer 

jämn. Dock finns det fortfarande frågetecken till hur många spelare de kommer ha inför nästa 

säsong då några av spelarna inte fått sitt beslut om att få stanna kvar i Sverige än. Föreningen 

jobbar ständigt med att försöka hjälpa ungdomarna att få sitt uppehållstillstånd förlängt men i 

slutändan är det en process de inte kan påverka. 

 

En fråga som lyftes i föreningen är varför de nyanlända spelarna inte ingick i ett lag som redan 

fanns, istället för att de skulle startas ett helt nytt lag. Det var dock ett val som man gjorde i 

föreningen att eftersom de var så många så ville man göra det på bästa sätt och inte göra något 

halvdant som sedan kanske skulle runnit ut i sanden. Man ville ta det i små steg framåt så 

spelarna kunde känna en trygghet och inte känna någon press att prestera direkt. Under nästa 

säsong kommer de nyanlända spelarna få blir mer engagerade och inkluderade i föreningen där 

flera av spelarna kommer få spela och träna med andra lag i föreningen. Detta ses som en fördel 

för de nyanlända på grund av att de skulle lära sig språket bättre och även den sportsliga delen. 

Det kommer även finnas utrymme för dem att börja döma innebandymatcher för yngre pojkar 

och flickor. 

 

Inför nästa säsong har de även planer att erbjuda träningsmöjligheter för både pojkar och flickor 

i yngre åldrar som nyligen anlänt till Sverige. Morgan påpekade att den främsta 

framgångsfaktorn var att det var föreningen som sökte upp spelarna och inte tvärtom eftersom 

detta kunde vara jobbigt för nyanlända som varken kan språket eller idrotten. 

 
”Anledningen till att arbetet blev så lyckat var tack vare de steg som vi gjorde. Uppsökande verksamhet, besökte 

skolan med ett erbjudande om att prova på. Att vi hade riktig utrustning och att vi har varit tre ledare.” (Morgan) 

 

Fotbollsföreningen har även planer inför nästa säsong. Planerna riktar sig utanför det sportsliga 

och deras tanke är att kunna hjälpa de nyanlända ute i samhället. De hade lämnat in ett förslag 

till kommunen där de förklarat att de vill ta ett större grepp om olika sociala aktiviteter. De vill 

bland annat hjälpa ungdomarna att kunna ta del av de kulturutbud som kommunen innehar samt 

kunna erbjuda olika slags praktikplatser där ungdomarna kan arbeta och på så sätt lära sig mer 

av den svenska miljön. 
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”Vi vill bli en spindel i nätet för varje enskild ungdom att hjälpa till med ett nätverk.  

Inte bara sportsligt.” (Olof) 

 

De vill även kunna erbjuda support till de stödfamiljer som har nyanlända ungdomar boende 

hos dem. Här vill de kunna hjälpa till med kontakter med arbetsförmedlingen, skatteverket och 

kunna ge stöttning i de frågor som stödfamiljerna har angående situationen kring de nyanlända. 

Olof förklarade de så att om de som nyligen kommit till Sverige och har spelat fotboll tidigare 

i deras hemland, har de enklare för att komma in i fotbollen även i Sverige, men när det kommer 

till den sociala biten är det besvärligare. Därför siktar föreningen på att kunna hjälpa dem även 

utanför planen. 

 
 
Sammanfattningsvis vill båda föreningarna göra mer för att hjälpa de nyanlända. Detta innebär 

inte bara den sportsliga aspekten utan även den sociala. Ledarna ansåg att arbetet var mer 

komplicerat i jämförelse med deras andra ledarroller men att det var utvecklande både för dem 

och för de nyanlända. De nyanlända ungdomarna ansåg att idrotten har en stor betydelse för 

dem eftersom de lär sig det svenska språket bättre, samtidigt som de får träffa nya människor 

vilket gör att deras acklimatisering in till samhället förenklas. Båda idrottsföreningarna har 

planer för att fortsätta sitt inkluderingsarbete där innebandyföreningen ville utveckla de arbete 

de redan startat medan fotbollsföreningen ville hjälpa de nyanlända ungdomarna mer socialt. 
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7. Diskussion 

 

7.1 Resultatdiskussion 

 

Syftet med denna studie var att undersöka hur idrottsföreningar arbetar med integration och 

inkludering, hur ledarna arbetar med detta, de nyanlända ungdomarnas syn på den svenska 

idrotten samt hur idrottsföreningarnas framtidsplaner med integration och inkludering såg ut. 

För att få fram ett resultat konstruerades frågeställningar som hade som uppgift att besvara 

studiens syfte. Frågeställningarna användes i sex olika intervjuer där deltagarna fick ge sin syn 

på det integration och inkluderingsarbete som deras förening bedriver.  

 

Resultaten visade att båda idrottsföreningarna arbetade aktivt med integration och inkludering 

där deras fokus var att hjälpa de nyanlända ungdomarna att träffa nya människor och bekanta 

sig med den nya miljön. Innebandyföreningen hade satt upp en målsättning där de först hade 

planerat att erbjuda åtta träningstillfällen. Detta fick de snabbt utöka då efterfrågan från de 

nyanlända ungdomarna var så stark. Föreningen valde då att sätta upp en ny målsättning där 

slutmålet var att delta i en turnering samt att de nyanlända ungdomarna skulle få upp ögonen 

för idrotten. Jag anser att detta var ett viktigt beslut då idrottsföreningen visade att man var 

villig att satsa vidare för ungdomarna, vilket även kan ha gett ungdomarna högre motivation. 

Genom användning av målsättningstrategier arbetar de utifrån ett hälsofrämjande perspektiv 

vilket går i linje med vad Winroth och Rydqvist (2008) anser vara ett bra sätt att arbeta 

hälsofrämjande. 

 

Fotbolls- och innebandyföreningen såg till att deras nya spelare fick utrustning att träna och 

spela matcher i. Morgan påpekade att innebandyföreningen hade gjort ett medvetet val att ge 

de nyanlända ungdomarna nya tränings- och matchställ eftersom spelarna inte skulle känna sig 

exkluderade av föreningen, utan känna sig välkomnade och som en i föreningen. 

Fotbollsföreningen gav även dem sina nya spelare ny utrustning och lät dem integreras med lag 

som redan fanns i föreningen. De sätt man som idrottsförening väljer att använda sig av när det 

kommer till inkludering kan vara en svår uppgift. I detta fall använde sig idrottsföreningarna av 

två olika tillvägagångssätt vilket båda föll väl ut. Enligt mig är det sätt som 

innebandyföreningen valde ett säkrare tillvägagångssätt då man under en längre tid slussar in 

de nyanlända ungdomarna i sin verksamhet, dock är detta ett långsiktigt arbete. Med 
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fotbollsföreningens tillvägagångssätt anser jag att om det faller väl ut så är det ett ypperligt sätt 

att inkludera nyanlända ungdomar. Detta beror förstås på hur mottagandet från förening och 

andra aktiva fungerar. Det kan förekomma personer som inte ser de nyanländas intåg som något 

positivt och därför fryser ut dem. Detta medför att de nyanlända ungdomarna blir mer för sig 

själva och inkluderingen fallerar. I detta fallet så lyckades inkluderingen väldigt bra. Coakley 

och Pike (2014) menar att ekonomin kan vara ett hinder för personer när det kommer till idrott. 

Tack vare att idrottsföreningarna ordnade utrustning åt de nyanlända ungdomarna undgick man 

detta problem. Dock blev det en kostnad för föreningarna men det var viktigt för föreningarna 

att de nyanlända kände sig välkomna och som en i gänget. Spelarna hade mottagit sina nya 

lagkamrater bra vilket fick de nyanlända ungdomarna att känna sig hemma och respekterade av 

de andra spelarna. Detta kan kopplas till Antonovsky (1979) och hans tankar kring känsla av 

sammanhang. Jag tolkar det som föreningarnas bemötande och ansvarstagande över de 

nyanlända ungdomarna gav dem en känsla av sammanhang i form av att de kände 

meningsfullhet med deras medverkan i idrotten. Utöver detta så har båda idrottsföreningarna 

genom deras integration och inkluderingsarbete utökat deras verksamhet. Förhoppningsvis ger 

detta ringar på vattnet och får andra ungdomar som inte idrottar att få upp ögonen för 

idrottsföreningarna, vilket Sveriges Riksidrottsförbund (2015) vill att fler idrottsföreningar i 

Sverige ska göra. 

 

För ledarna i idrottsföreningarna hade integration och inkluderingsarbetet inneburit ett hårdare 

ledararbete än vanligt. För ledaren (Sören) i fotbollsföreningen var det en tuff uppgift att 

försöka bibehålla den nivå som laget höll. När de nyanlända ungdomarna anslöt fick ledaren 

justera träningarna för att de skulle vara utvecklande för alla deltagare. Sören ansåg dock att 

detta hade genomförts på ett smidigt sätt och att det även varit utvecklande för lagets ledare. 

Detta ansåg även de ledare som Kittelmann Flensner, Korp och Lindgren (2017) intervjuade. 

För ledaren i innebandyföreningen var de nyanlända ungdomarnas språkbrist den stora 

utmaningen. Här beslöt dock ledarna för att svenska var det språket som skulle användas under 

träningar och matcher. De var även tydliga med vilka regler som gällde och lyckades på så vis 

få spelarnas respekt. Dock ansåg de att integrations- och inkluderingsarbetet var komplext då 

de kände ett stort ansvar över de nyanlända. Något som jag anser vara viktigt är att använda sig 

av tydliga riktlinjer. Detta gör att allt eftersom aktiviteten pågår så kommer ungdomarna att lära 

sig vilka regler som är okej och inte. Jag anser att det är viktigt att vara tydlig med vilka regler 

som gäller vilket ledarna var, eftersom det underlättar för de aktiva att alla har samma villkor.  

Detta visade sig genom att de läste på om de processer de nyanlända befann sig i. Några av de 
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nyanlända ungdomarna kände förtroende för ledarna och delade emellanåt med sig av de 

problem och rädslor de står inför. Detta resultat fick även Kittelmann Flensner, Korp och 

Lindgren (2017) där ledarna kände att deras spelare såg dem mer som en extraförälder än en 

ledare. 

 

Till en början möttes båda idrottsföreningarna av kritiska röster som ansåg att de nyanlända 

ungdomarnas medverkan inte var något positivt. I innebandyföreningen tyckte de att de pengar 

som lades på det nystartade laget istället kunde användas i andra lag medan fotbollsföreningen 

möttes av kommentarer angående den förmodade kvalitetssänkningen på föreningens lag. I 

båda fallen stod styrelsen bakom de beslut som hade tagits vilket i efterhand ansågs vara viktigt. 

Detta kan kopplas till Doherty och Taylor (2007) som fick liknande resultat i sin studie där 

kritiska röster tyckte att de nyanländas medverkan var negativt. 

 

För de nyanlända ungdomarna hade idrotten haft en stor betydelse. Inte bara på ett sportsligt 

plan utan även på ett personligt plan. Alla de ungdomar som deltagit i intervjuerna menade att 

deras språkkunskaper gynnats av deras idrottsliga deltagande, vilket även Kittelmann Flensner, 

Korp och Lindgren (2017) fick som resultat. För de nyanlända ungdomarna var idrotten till stor 

hjälp för dem att träffa nya människor och på så sätt kunna bekanta sig med den nya miljön. 

Detta gör att de tre komponenter som Antonovsky (1979) beskriver som grundpelarna för en 

god känsla av sammanhang, vilka var hanterbarhet, meningsfullhet och begriplighet stärks. Den 

bild jag fick av ungdomarna var att med idrottens hjälp fick de ett bättre självförtroende i form 

av att de vågade använda svenskan mera och prata med människor de kanske inte hade träffat 

tidigare. Detta leder i sin tur till att de lär känna samhället och de människor som befinner sig i 

den bättre, vilket hjälper dem i sitt inkluderingsarbete. 

 

Den känsla som båda idrottsföreningarna gav var att de hade fått mersmak av integration och 

inkluderingsarbetet. Både fotboll och innebandyföreningen hade planer på fortsatt arbete och 

förslag på nya. Innebandyföreningen ville få in fler unga tjejer och killar med utländsk bakgrund 

då de ungdomar som var med i det nuvarande arbetet var killar i ungdomsåren. Walseth och 

Strandbu (2014) fick som resultat i sin studie att religion och kultur kan vara ett hinder för 

människor med utländskt påbrå, speciellt för flickor med utländsk bakgrund. De nyanlända 

ungdomarna i innebandyföreningen som redan deltagit hade inte haft några problem med deras 

etnicitet eller religion, vilket får ses som positivt. I fotbollsföreningen hade ungdomarna inte 

heller något problem med religion och etnicitet. De enda motgångarna som en av ungdomarna 
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hade var att han inte fick träna och spela med några fotbollslag då han inte hade ett fullständigt 

personnummer. 

 

När idrottsföreningarna hade summerat sina arbeten var det en del som de båda tyckte var 

nyckeln i arbetet. Den nyckeln var att de hade sökt sig till ungdomarna och inte tvärtom. De 

visade upp sin förening och den idrott de utför för ungdomarna vilket underlättar för 

ungdomarna att sedan söka sig till föreningen. Detta var ett problem som Hertting och Karlefors 

(2012) fick i sin studie där unga nyanlända inte visste hur man skulle komma i kontakt med en 

förening. Som ensam individ kan det vara en svår uppgift att gå till en förening och fråga om 

man får vara med, men när föreningen kommer till dem så blir det mötet mer naturligt. Att 

föreningar själva tar kontakten med ensamkommande barn anser jag vara en av de viktigare 

delarna i ett inkluderingsarbete, speciellt för de idrotter som kanske inte finns i deras hemländer 

men som de gärna skulle vilja prova på och testa. Föreningarnas arbete med att få de nyanlända 

ungdomarna att känna sig hemmastadda och välkomna ligger i linje med känsla av sammanhang 

som Antonovsky (1979) myntade. Om detta arbete är medvetet vet jag inte men att det 

arbetssättet fungerar märktes hos de ungdomar jag intervjuade. Förhoppningsvis kan dessa två 

idrottsföreningar fungera som förebilder för andra föreningar som går i tankar om integration 

och inkluderingsarbete. 

 

 

7.2 Metoddiskussion 

 
Denna studie kom till genom att jag ville undersöka hur idrottsföreningar arbetar med 

integration och inkluderingsfrågor. För att kunna genomföra studien tog jag kontakt med två 

olika idrottsföreningar för att se om de arbetade på olika sätt och hur deras arbete såg ut. För 

att få svar på de frågeställningar jag konstruerat valdes en kvalitativ metod med intervjuer. Den 

kvalitativa metoden valdes för att jag ville veta hur föreningarna arbetade och ville försöka hitta 

skillnader eller mönster från deltagarnas svar, vilket användning av en kvalitativ metod 

tillgodoser. 

 

De styrkor studien har är att integration och inkluderingsarbeten har blivit alltmer vanliga och 

flera föreningar arbetar med att bredda sin förening, vilket också bidrar till att fler vetenskapliga 

studier görs på ämnet. Detta gjorde att jag som studieansvarig fann flera tidigare studier att 

studera, vilket i slutändan hjälpte mig att kunna precisera syftet och frågeställningar jag valde. 
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Jag anser att de frågeställningar som studien använde sig av belyste syftet, vilket var att idrotten 

kan spela en viktig roll för nyanlända ungdomar. Dock så kunde de frågor som ställdes vid 

intervjutillfällena varit mer bearbetade för att få ut ytterligare information från deltagarna. 

Frågorna kunde även varit fler och belyst fler ämnen inom inkluderingsarbetet som exempelvis 

ungdomarnas sociala tillvaro då detta kan ha stor inverkan i deras idrottande. De 

idrottsföreningar som deltog i studien arbetade redan med integration och inkludering, vilket 

gjorde att de hade en erfarenhet av arbetet. Detta kan ses både som en styrka och en svaghet då 

styrkan är att deras erfarenhet gör att jag som studieansvarig får in tillräckligt med resultat från 

intervjuerna, vilket enligt Hassmén och Hassmén (2008) är positivt. Svagheten kan vara att 

deras tankesätt och agerande kan se annorlunda ut eftersom de har erfarenhet av integration och 

inkludering, vilket andra idrottsföreningar som inte startat något liknande arbete har. 

 

För att utföra denna sortens undersökning skulle man även kunnat använda sig av observationer 

för att se hur idrottsföreningarna och ledarna arbetar i praktiken. Utifrån observationen kan man 

tolka de intervjusvar de givit och ställa de mot hur de egentligen arbetar. Att använda 

observationer var även något som jag till en början planerade att använda mig av i denna studie 

men eftersom innebandysäsongen var över och de nyanlända ungdomarna inte hade några 

träningar gick det inte att undersöka genom observation. Observationerna hade också varit 

tidskrävande och då valde jag att endast använda mig av intervjuer. 

 

7.3 Fortsatt forskning 

 
I en fortsatt forskning hade det varit intressant att göra en uppföljning på de två idrottsföreningar 

som deltagit i denna studie. Om ett år besöka föreningarna för att se hur deras pågående projekt 

utvecklats samt att se hur de ungdomar som intervjuades i studien infunnit sig i samhället. Även 

hur de ser på hur idrotten kan ha varit en hjälpande hand i denna process. Detta skulle knyta 

ihop säcken och resultatet skulle visa om idrotten kan ha en så stor betydelse för nyanlända som 

man hoppas. 

 

Utöver denna studie hade det varit intressant att göra en liknande forskning fast bredare. I en 

sådan forskning skulle man kunna inkludera fler idrottsföreningar och nyanlända personer där 

man även skulle kunna studera hur de utvecklas socialt. De nyanlända personerna skulle kunna 

vara i alla åldrar där man även skulle kunna ställa killarnas och tjejernas idrottsliga medverkan 

mot varandra. Då hade man kanske kunnat få ett liknande resultat som Walseth och Strandbu 
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(2014) fick där det visade sig att flickor stöter på mer motstånd i sitt idrottande. Detta hade 

kunnat skapa en debatt där de nyanlända flickornas hinder lyfts upp och diskuteras. 

 

7.4 Slutsats 
 
De slutsatser man kan fastställa i denna studie är att båda föreningarna arbetar ständigt med 

integration och inkluderingsarbete och att de för båda föreningarna har fungerat bra. Ledarna i 

idrottsföreningarna ansåg att inkluderingsarbetet var mer komplicerat än vad deras vanliga 

ledarroller var men att de gav dem en chans att utvecklas som ledare. De nyanlända ungdomarna 

beskrev att idrotten hade haft en stor betydelse i deras ankomst till Sverige. Deras 

språkkunskaper hade förbättrats och de hade träffat många nya människor vilket underlättade 

deras acklimatisering till samhället. Båda idrottsföreningarna hade framtidsplaner för 

integration och inkluderingsarbeten, både sportsliga och sociala vilket tyder på att deras tidigare 

inkluderingsarbeten givit mersmak. 

  



 31 

Referenslista 
 

Antonovsky, A. (1979). Health, stress, and coping. (1. ed.) San Francisco: Jossey-Bass. 

 

Coakley, J.J. & Pike, E. (2014). Sports in society: issues and controversies. (2 ed.) London: 

McGraw-Hill Education. 

 

Doherty, A. & Taylor, T. (2007). Sport and physical recreation in the settlement of immigrant 

youth. Leisure/Loisir, 31:1, 27-55, DOI: 10.1080/14927713.2007.9651372  

 
Hassmén, N. & Hassmén, P. (2008). Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder. (1. uppl.) 

Stockholm: SISU idrottsböcker. 

 
Hertting, K. & Karlefors, I. (2012). Idrott för alla: ur nyanlända barns perspektiv. Svensk 

idrottsforskning. (2012(21):1, s. 10–13). Hämtad från https://www.idrottsforskning.se/wp-

content/uploads/2014/04/Idrott-nyanlanda-barn.pdf 

 

Hult, S. & Waad, T. (2004). Det salutogena ledarskapets betydelse. Vårdfacket, 8, 44–46. 

Hämtad 2018-05-23, från http://www.salutogenes.com/Filer/dokument/ledarskap.pdf 

 

Kahma, N. (2010). Sport and social class: The case of Finland. International Review for the 

Sociology of Sport, 47 (1), 113 – 130. DOI: https://doi-

org.bibproxy.kau.se/10.1177/1012690210388456 

 

Kittelmann Flensner, K., Korp, P. & Lindgren, E. (2017). Idrott som integrationsarena? 

Agens, inkludering och interkulturella möten i barn- och ungdomsidrott. Trollhättan: 

Högskolan Väst. Hämtad från http://hv.diva-

portal.org/smash/get/diva2:1160829/FULLTEXT01.pdf 

 

Migrationsverket. (2017). Mottagande av ensamkommande barn. Hämtad 2018-04-25, från 

https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Om-ensamkommande-barn-och-

ungdomar/Mottagande-av-ensamkommande-barn.html 

 



 32 

Migrationsverket. (2018). Om ensamkommande barn och ungdomar. Hämtad 2018-04-25, från 

https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Om-ensamkommande-barn-och-

ungdomar/Statistik.html 

 
Stokvis, R. (2011). Social stratification and sports in Amsterdam in the 20th century. 

International Review for the Sociology of Sport, 47 (4), 511-525. DOI: https://doi-

org.bibproxy.kau.se/10.1177/1012690210393831 

 
Sveriges Radio. (2016). Tidslinje över kriget i Syrien. Hämtad 2018-04-25, från 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6161467 

 
Sveriges Riksidrottsförbund (2015). Strategi 2025. Svensk idrott – världens bästa. Stockholm: 

Riksidrottsförbundet. 

 
Trost, J. (2005). Kvalitativa intervjuer. (3. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

 

Vetenskapsrådet. (2018). CODEX: Regler och riktlinjer för forskning – Informerat samtycke. 

Hämtad 2018-04-26, från http://www.codex.vr.se/manniska2.shtml 

Walseth, K. & Strandbu, Å. (2014). Young Norwegian- Pakistani women and sport: How 

does culture and religiosity matter?. Hämtad 2018-02-21, från 

http://journals.sagepub.com.bibproxy.kau.se:2048/doi/pdf/10.1177/1356336X14534361 

Winroth, J. & Rydqvist, L. (2008). Hälsa & hälsopromotion: med fokus på individ-, grupp- 
och organisationsnivå. Stockholm: SISU Idrottsböcker



3 (3) 

  

Bilaga 1 
 

Informationsbrev 

 

Hej! Mitt namn är Oskar Jogefors och jag studerar idrottsvetenskap med inriktning coaching på 

Karlstad universitet. Just nu skriver jag min uppsats om integration och inkludering i 

idrottsföreningar, med syfte att undersöka hur styrelsemedlemmar, ledare och spelare upplever 

sig arbeta med dessa frågor i praktiken.  

 

För att få svar på mitt syfte har jag valt en kvalitativ metod i form av intervjuer och vill fråga 

Dig som ledare/spelare om du vill ställa upp på en intervju? Intervjun tar ungefär 20 minuter. 

 

Undersökningen är konfidentiell vilket innebär att jag kommer använda mig av pseudonymer 

istället för ditt riktiga namn för att ingen koppling ska kunna göras till dig som deltagare. 

Intervjun är helt frivillig och du som deltagare kan avbryta intervjun närsomhelst utan vidare 

motivering. 

 

Om det är något Du undrar över så kan du kontakta mig på: 

Tel: 0730-40 65 02 

Mail: oskarjogefors@live.se  
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Bilaga 2 
 
Frågor till styrelsemedlemmar samt ledare 

 
Inledande frågor 

- Hur länge har er förening varit verksam? 

- Hur många aktiva har ni i er förening? 

- Hur länge har Du varit styrelsemedlem/ledare i föreningen? 

 

Frågor angående syfte 

- Hur arbetar denna föreningen med integration och inkluderingsfrågor? 

- Hur arbetar Du som ledare/styrelsemedlem med integration och inkludering? 

- På vilket sätt skiljer inkluderingsarbetet sig åt mot hur föreningen vanligtvis arbetar? 

- Hur upplever du att föreningen tagit emot de nya medlemmarna? 

- Vilka framtidsplaner har er förening för integration och inkludering och hur skulle ert 

arbete med integration och inkludering kunna förbättras och utvecklas? 

 

Övriga frågor 

Finns det något som Du skulle vilja tillägga?  
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Bilaga 3 
 
Frågor till aktiva 

 
Inledande frågor 

- Vilka idrotter är Ni aktiva i? 

- Hur länge har Ni spelat innebandy/fotboll? 

 

Frågor angående syfte 

- Vad har innebandyn/fotbollen för betydelse för Er? 

- Hur kom det sig att Ni började spela innebandy/fotboll? 

- Hur anser Ni att man kan utveckla och förbättra inkluderingsarbetet? 

- Vad är positivt/negativt med detta arbete? 

 

Övriga frågor 

- Finns det något som Ni skulle vilja tillägga? 

 


