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Syftet med denna studie är att med hjälp 
av Sumners begrepp etnocentrism och 
Antonovskys känsla av sammanhang 
(KASAM) skapa en förståelse för hur 
idrottsföreningsledare från två skån-
ska idrottsföreningar ser på sig själva 
och sitt arbete i mötet med nyanlända 
invandrare. I den kvalitativa studien 
har intervjuer genomförts med fören-
ingsledare från en basketförening och 
en fotbollsförening. Intervjuerna spela-
des in och transkriberades för att sedan 
analyseras utifrån ovanstående begrepp. 
Resultatet visar att det finns olika sätt 
att arbeta med nyanlända, antingen ge-
nom att inkludera dem i den ordinarie 
verksamheten eller genom att skapa en 
separat träningsgrupp som enbart riktar 
sig till de nyanlända. Hur föreningarna 
än väljer att göra kan deltagandet ge 
de nyanlända invandrarna många posi-
tiva tillgångar och känslor som kan öka 
deras begriplighet, meningsfullhet och 
hanterbarhet, vilket i sin tur leder till 
en ökad KASAM. Studien visar också 
att idrottsföreningarna har en stark tro 

på att deras val av gruppkonstellationer 
skapar ett vi, vare sig de väljer att sätta 
de nyanlända i en egen träningsgrupp el-
ler genom att inkludera dem i sin ordina-
rie verksamhet. Däremot visar analysen 
i denna studie att separata träningsgrup-
per för de nyanlända kan skapa inslag 
av etnocentrism och ett outtalat vi-mot-
dem-tänkande. De svenska spelarna 
skapar ett vi och ser på de nyanlända 
som ett de. Genom att ha lag som inklu-
derar både svenskar och nyanlända in-
vandrare skapas istället en känsla av en 
gemenskap och ett vi. Inom föreningen 
som i denna studie har multietniska lag 
så finns en form av etnocentrism där för-
eningen skapar en gemensam kultur och 
utgångspunkt, vilka kan förändras i takt 
med att föreningen får nya medlemmar..
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Inledning 

Idrott är så mycket mer än bara ett fritidsintresse eller förströelse, den 
skapar gemenskap och bygger broar i vårt samhälle. Få aktörer i sam-
hället har lika låga trösklar till aktivitet som idrotten [...] Detta gör 
idrottsrörelsen särskilt lämpad i såväl mottagande som etablering av 
asylsökande.

(Regeringen, 2016)

Dessa ord är skrivna av idrottsminister Gabriel Wikström och Riksidrotts-
förbundet ordförande Björn Eriksson i februari 2016. De menar att idrotten 
står för många utmaningar men också möjligheter eftersom vi lever i en tid 
då tiotusentals människor flytt från krig och bedrövelse och sökt sig till den 
trygghet som finns i Sverige. Ett gemensamt ansvar vilar på våra axlar för att 
skapa trygghet och hopp om ett bättre liv för dessa människor. Den svenska 
idrottsrörelsen har klivit fram och tagit ett stort ansvar för att skapa trygghet 
och gemenskap, något som Riksidrottsförbundets (2009) idéprogram Idrot-
ten vill anser vara några av målen som idrottsrörelsen gemensamt ska sträva 
efter. 
 I Idrotten vill understryker Riksidrottsförbundet att idrotten ska vara till 
för alla. Oavsett bakgrund, kön och social, kulturell eller etnisk tillhörighet 
ska alla ha samma rättighet till att delta i den svenska idrottsrörelsen. Idrot-
ten ska fungera som en mötesplats där vi ska utvecklas psykiskt, fysiskt och 
socialt. Demokrati, gemenskap och delaktighet ska stå i fokus. Idrotten kan 
öka vår förståelse och respekt för varandra, samtidigt som den kan motverka 
rasism och främlingsfientlighet. Idrotten har också en internationell utform-
ning och ett internationellt regelverk, vilket skapar en enkelhet i deltagandet 
då den undanröjer språkliga barriärer som annars kan utgöra ett hinder. På 
grund av enkelheten som deltagandet i idrotten erbjuder sägs den också ut-
göra en god plattform och arena för integration (SOU, 2008). 
 Idrotten kan, precis som eftersträvas, vara gränsöverskridande och gläd-
jefylld när den används som en integrationsarena, men den kan också upp-
levas som diskriminerande och ojämlik (Fundberg, 2003). Den kan därtill 
vara fylld av konkurrens, konflikter och ett vi-mot-dem-tänkande som för-
eningarna skapar omedvetet (Olliff, 2008). Ledarna i föreningarna bär ett 
stort ansvar då de ska försöka förhindra ojämlikhet och samtidigt kunna 
utveckla deltagarna såväl psykiskt, fysiskt och socialt, något som framför 
allt är viktigt i bemötandet av nyanlända invandrare.
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 Problematiken upphör inte där. Diskussioner kring om och hur vi kan 
använda idrotten som en arena för integration förs i såväl svensk forskning 
som i svensk samhällsdebatt och det råder inga tvivel om att det finns en 
tvetydighet i dessa diskussioner (Fundberg, 2004). Det finns studier som 
tyder på att idrotten kan vara en bra mötesplats för nyanlända, men samti-
digt måste vi se till de problem som finns när vi integrerar genom idrotten. 
Precis som Ivar Lo-Johansson (1931) måste vi tillåta oss själva att tvivla på 
idrotten och inte vara alltför godtrogna. Tomas Peterson (2004) menar till 
exempel att ett problem med att integrera genom idrotten är att det vi lär 
oss genom föreningsidrotten inte är applicerbart utanför idrottsarenan. Ett 
annat problem är just ordet integration. I många sammanhang är det vanligt 
att ordet integration syftar till att skapa ett inträde in i vårt svenska sam-
hälle, vilket därmed kan skapa ett omedvetet vi-mot-dem-tänkande då vi 
ser på varandras olikheter istället för varandras likheter (SOU, 2008). Utan 
egentlig avsikt kan svenska idrottsföreningar i många fall försöka integrera 
nyanlända invandrare genom att försvenska dessa människor och få dem att 
förstå och bli delaktiga i den svenska idrottsrörelsen (Riksidrottsförbundet, 
2016). 
 Den här artikeln har skrivits som en del av Sport Open-projektet, vilket är 
ett samarbetsprojekt mellan Skåneidrotten och Malmö högskola. Syftet med 
projektet är att hitta metoder för hur idrottsföreningar kan bemöta nyanlända 
(Vinnova, 2015). Mitt syfte och tillhörande frågeställningar är därför kopp-
lat till detta projekt. 
 Jag kommer i denna studie att analysera hur två skånska idrottsföreningar 
arbetar med bemötande av nyanlända invandrare och hur de förstår sitt eget 
arbete i mötet med dessa. Utifrån ett föreningsledarperspektiv har djupin-
tervjuer med representanter från föreningarna genomförts. Syftet är att med 
hjälp av begreppen etnocentrism och känsla av sammanhang (KASAM) 
skapa en förståelse för hur föreningsledare från de bägge idrottsförening-
arna ser på sig själva och sitt arbete i mötet med nyanlända invandrare.
 Följande frågeställningar kommer att behandlas i denna studie:

• Hur kan föreningarnas resonemang och beslut kring sina insatser för att 
bemöta nyanlända invandrare förstås utifrån ett vi-mot-dem-tänkande? 

• Hur kan föreningarna förstå sin verksamhet med hjälp av begreppet 
känsla av sammanhang (KASAM)? 
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Begreppsdefinitioner

Nedan definieras ett antal centrala begrepp som används i denna studie. 
 Begreppet idrottsarena används i den här studien som synonymt med 
idrottsrörelsen. Begreppet ska inte förväxlas med en idrottsarena likt Friends 
Arena. Jag kommer enbart att analysera vad som sker kring integrationen 
inom idrottsarenan och har därför inte med vad som sker i världen utanför. 
 Integration är ett begrepp som innefattar en mängd olika definitioner. 
Man skulle enligt Lars Lagergren och Jesper Fundberg (2009) kunna se det 
som ett tillstånd eller en process. NE (2016c) tar i sin definition fasta på or-
det process då man menar att integration är en process som ska leda till att 
skilda enheter i samhället kommer samman. Hur vi vill eller kan göra detta 
är svårt att svara på. I artikeln finns några av föreningsledarnas egna defini-
tioner omnämnda. 
 Monoetnisk grupp är ett sällsynt begrepp i Sverige men förekommer i 
utländsk forskning som handlar om idrott och integration. Spaaij (2014) de-
finierar det som en grupp som domineras av en etnisk tillhörighet. 
 Precis som begreppet ovan är multietnisk grupp något som inte används 
så frekvent i svenskan. Begreppet är motsatsen till monoetnisk och avser 
således en grupp människor med olika etniska tillhörigheter (Spaaij, 2014). 
 Enligt Kulturdepartementet (2000) är nyanlända invandrare personer 
som relativt nyligen invandrat. De anser att det inte finns någon exakt tid på 
hur länge en person kan räknas som nyanländ, men sätter upp två år som ett 
riktmärke. 
 I denna studie räknas alla som inte är nyanlända invandrare som svensk-
ar. 

Teoretiska begrepp

I denna studie används begreppen etnocentrism och känsla av sammanhang, 
KASAM, för att tolka och analysera studiens resultat. Nedan följer en be-
skrivning av begreppen samt en redogörelse för hur dessa kopplas till stu-
dien och dess tillhörande syfte och frågeställningar. 
 Etnocentrism är ett begrepp som myntades av etnologen William Gra-
ham Sumner och handlar om hur en människa eller en grupp människor 
ser på världen utifrån sitt eget perspektiv (Egidius, 2008). Enligt Sumner 
finns det alltid en innegrupp och en utegrupp, vilka förklarar uppkomsten av 
etnocentrism. Han menar att en människas egen kultur, det som kallas för 
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innegrupp, ses som den centrala och självklara. Genom att ha sin egen kultur 
som utgångspunkt kan en människa tillhörande innegruppen bedöma eller 
tolka andra kulturer, utegrupperna. De flesta människor bär på tron att deras 
egen kultur och dess tillhörande värderingar, sedvänjor och traditioner är det 
som är det naturliga och uppfattas därför av dessa människor som normen. 
Man jämför sig med andra kulturer och kan ofta se nedvärderande på dessa 
i tron att ens egen kultur är den riktiga och rätta (NE, 2016b).  
 Etnocentrism används här för att analysera hur föreningarnas beslut om 
insatser för att bemöta nyanlända kan förstås utifrån ett vi-mot-dem-tänkan-
de. Intervjusvaren har analyserats för att skapa en förståelse för om det finns 
inslag av etnocentrism i föreningarna. Eftersom det handlar om svenskar 
och nyanlända som har olika kulturer, kan etnocentrism uppkomma, men 
behöver inte göra det. 
 Begreppet KASAM myntades av den israelisk-amerikanska professorn 
Aaron Antonovsky och är en förkortning av känsla av sammanhang (ur-
spr. sense of coherence, SOC; Antonovsky, 2005). Antonovsky ställde sig 
undrande inför hur människor som varit med om hemska och traumatiska 
upplevelser lyckades upprätthålla god mental hälsa. Han gjorde ett stort an-
tal intervjuer där deltagarna hade två saker gemensamt, alla hade upplevt 
svåra trauman och hemska förhållanden i livet och hade trots allt klarat sig 
bra igenom dessa och behållit sin psykiska hälsa. Han försökte hitta teman 
för att finna gemensamma komponenter hos deltagarna och identifierade tre 
teman som var återkommande hos dem som klarat sig bra trots upplevda 
trauman. Dessa tre teman var begriplighet, hanterbarhet och meningsfull-
het, vilka tillsammans skapar känsla av sammanhang och därmed blev KA-
SAM-begreppets centrala delar. Genom att uppleva en hög grad av dessa tre 
beståndsdelar menar Antonovsky att människan upplever en hög KASAM, 
vilket utgör en grund i människans välmående. 
 Den första delen i begreppet KASAM är begriplighet, vilket handlar om 
att det som händer i en människans omvärld ska kännas begripligt, förut-
sägbart och strukturerat. Möter människan något oförutsägbart ska detta 
åtminstone gå att förklara eller ordna. Lyckas människan göra saker i sin 
omgivning och omvärld begripliga lyckas hon också uppehålla en god hälsa. 
 Hanterbarhet handlar om i vilken grad en människa upplever att resurser 
står till hennes förfogande för att kunna bemöta och hantera sådant som 
kommer i hennes väg. Att ha resurser till sitt förfogande behöver inte betyda 
att människan själv innehar resurser, det kan även innebära att människor i 
ens närhet och som man litar på kan inneha dessa. 
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 Den tredje och sista beståndsdelen handlar om meningsfullhet, vilket är 
KASAM:s motivationsfaktor. När en människa känner ett engagemang och 
en meningsfullhet inför det som hon ställs inför mår hon bättre.
 I denna studie har många av de nyanlända som deltar i föreningarnas 
verksamheter upplevt starka trauman, både i sina hemländer och på vägen 
till Sverige. Detta kan ha påverkat deras KASAM. Dessa människor kan 
uppleva en hög grad av KASAM igen trots att de tidigare har upplevt hem-
ska och traumatiska förhållanden. Jag har därför analyserat om och i så fall 
hur idrottsföreningarna kan ge de nyanlända en känsla av begriplighet, han-
terbarhet och meningsfullhet och därmed öka deras KASAM.  
 I sin studie utgick Antonovsky från hur människan själv känner, men ef-
tersom denna studie utgår från hur föreningsledarna upplever det, används 
KASAM-begreppet på ett annorlunda sätt. Analysen innefattar därför för-
eningsledarnas tankar kring hur deras arbete kan påverka deltagarnas KA-
SAM. 

Tidigare forskning  

Nedan redogör jag för tidigare forskning som finns på området. Värt att 
nämna är att området är relativt outforskat samt att det som beskrivs nedan 
kan vara svårt att applicera på den svenska idrotten. Här organiserar vi oss i 
föreningar som drivs med hjälp av frivilligkrafter, vilket skiljer sig från hur 
många andra länder bedriver idrott (Riksidrottsförbundet, 2009). 

Att riva barriärer med idrott

Nyanlända invandrare kan enligt Socialstyrelsen (2010) ses som en socialt 
missgynnad grupp i samhället, och i en dansk studie gjord av Michael Feh-
senfeld (2015) menar författaren inledningsvis att det är viktigt för just so-
cialt missgynnade grupper att få vara en del av föreningsidrotten. Att dessa 
grupper blandas med andra grupper i samhället sägs skapa sammanhållning, 
socialt kapital och bryta ner negativa barriärer som finns mellan olika sam-
hällsgrupper. Författaren ställer sig kritisk till om det verkligen är så bra att 
blanda sociala grupper och anser att det inte finns tillräckligt med forskning 
för att bevisa det. I sin studie har han därför tagit reda på om människor 
tillhörande socialt missgynnade grupper anser att det är bra att blandas med 
människor som inte tillhör samma grupp. Detta gjorde Fehsenfeld genom en 
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kvalitativ studie som innefattade gruppintervjuer tillsammans med ett 60-tal 
deltagare som klassades som socialt missgynnade personer. Informanterna 
var rekryterade från nio olika idrottsprojekt som hade till syfte att inkludera 
socialt missgynnade grupper i idrotten.
 Fehsenfeld (2015) använder sig av begreppen socialt kapital och tillhö-
righet i sin studie. Begreppet socialt kapital har definierats på en rad olika 
sätt men i denna studie använder författaren sig av Robert Putnams (1995) 
definition. Putnam menar att ett brett och starkt kontaktnät, ett socialt kapi-
tal, är viktigt för människor då dessa kan komma till användning i många 
olika situationer. Putnam anser att föreningar är bra eftersom medlemmarna 
har ett gemensamt intresse och därför skapas en bättre ömsesidig förståelse 
för deras sociala, etiska och politiska olikheter. 
 Definitionen av begreppet tillhörighet hämtar Fehsenfeld från Crisp 
(2010) som menar att tillhörighet handlar om att bli en del av ett nätverk där 
deltagarna har någonting gemensamt. Även om alla inte upplever att käns-
lan av tillhörighet är viktig anser både Crisp och Fehsenfeld att det innerst 
inne finns ett behov hos alla av att känna tillhörighet. 
 Deltagarna i Fehsenfelds studie kände ingen tillhörighet när de fick träna 
tillsammans med andra sociala grupper. De kände att det krävdes att de pre-
sterade på hög nivå både socialt och mentalt vid deltagande i föreningar där 
andra sociala grupper deltog, vilket inte kändes bekvämt i deras fall då de 
hellre ville fokusera på att må bra. Alla sociala krav som ställdes i vanlig 
organiserad idrott kunde deltagarna inte leva upp till och de hade därför 
ingen känsla av tillhörighet. I föreningar som var till för enbart den socialt 
missgynnade gruppen kunde deltagarna däremot känna mer tillhörighet och 
hade lättare för att öppna upp sig inför varandra.
 Just sammansättningen av olika grupper är ett område som det finns 
en rad olika studier på med mycket varierande resultat. Idrottsföreningar, 
idrottsklubbar och andra idrottsverksamheter som arbetar eller har arbetat 
med integration och mångfald har bedrivit sina verksamheter på olika sätt, 
och något som framför allt skiljer dem åt är sammansättningen av grupper-
na. Forskning tyder på att det finns en oenighet kring hur idrottsföreningar 
bör sätta ihop grupper för att bygga en framgångsrik verksamhet där de kan 
utveckla saker som socialt kapital, integration och trygghet för deltagarna. 
I mitten av denna oenighet ställer sig Louise Olliff (2008), vars forskning 
pekar på att det inte har någon betydelse hur man väljer att sätta samman 
grupper eftersom hon anser att det viktigaste i ett sådant här arbete är att 
skapa ett förtroende hos de nyanlända för att sedan leda in dem i en ordinarie 
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verksamhet eller in i andra fritidsverksamheter. Mer om hennes forskning 
presenteras nedan. 
 En del av forskningen pekar på att det är framgångsrikt att blanda etniska 
grupper för att ett mer multikulturellt samhälle och en mångfald ska växa 
fram (Lee & Funk, 2011). Lee och Funk menar att idrotten skapar sociala 
nätverk och dessutom är ett bra sätt att integreras in i samhället genom. För 
att idrotten ska kunna få denna effekt är det enligt författarna viktigt att 
blanda människor från olika kulturer. Doherty & Taylor (2007) är delvis 
eniga med Lee och Funk då de menar att idrotten inte bara skapar bättre 
hälsa, glädje och välbefinnande, utan att den också ger kultur- och språk-
kunskaper. Enligt författarna är det två saker som är viktiga när en nyanländ 
kommer till ett land och ska integreras in i samhället. Däremot menar de 
att det i vissa fall inte alltid är så enkelt att skapa aktiviteter som både ger 
glädje, välbefinnande och utveckling av språklig och kulturell kunskap. Det 
förekommer fall med exkludering och utanförskap inom idrotten, och därför 
anser Doherty och Taylor att idrottsledarna har en viktig roll för att undvika 
detta. Författarna menar att idrottsledarnas roll är att vägleda och hjälpa 
såväl den etniska minoriteten som majoriteten så att fall av utanförskap och 
exkludering inte förekommer inom idrotten. Idrottsledare vill ibland inte ta 
ansvar för integrationsfrågor överhuvudtaget; Sine Agergaard (2011) menar 
att en del idrottsledare anser att det ligger utanför deras ordinarie uppgift i 
föreningen. Ledarna anser sig själva inte ha ett samhällsansvar och inte hel-
ler tid och resurser för detta. 
 Den andra delen av forskningen pekar i motsatt riktning. En studie av 
Krouwel et al. (2006) visar att det är mer problematiskt än möjliggörande att 
blanda etniska grupper inom idrotten. Tvingas etniska minoriteter att idrotta 
med den etniska majoriteten kan detta skapa negativa konsekvenser, bland 
annat för att de skapar en tydligare gräns mellan grupperna, istället för att 
ha en integrerande effekt och skapa förståelse för deras olikheter. Istället 
för att använda idrotten som en arena för integration föreslår författarna att 
idrotten ska användas som en plats där monoetniska grupper kan samlas och 
ges tillfälle att komma ifrån de spända sociala situationer som de utsätts för 
i vardagen då de blandas med den etniska majoriteten.
 I enighet med Krouwel et al. (2006) visar resultatet i en studie av Ramón 
Spaaij (2011) att en grupp somalier som deltog i en idrottsförening ansåg 
att det var bättre att få delta i monoetniska idrottsföreningar. Somalierna 
menade att deltagandet i monoetniska grupper skapade meningsfullhet och 
bekvämlighet hos dem. Deltagarna ansåg sig bygga upp ett socialt kapital 
lättare i monoetniska grupper, samtidigt som det gav dem möjlighet till bätt-
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re positioner inom klubben. När de blandades med spelare från den etniska 
majoriteten hände det ofta att både rasism och diskriminering förekom. 
Spaaij menar därför att idrottens goda integrerande effekt inte ska överdri-
vas då det finns nackdelar som gör det svårt för invandrare att skapa socialt 
kapital och dessutom bli en del av samhället. 

Idrott och tillhörighet

I en annan studie gjorde Ramón Spaaij (2014) under tre års tid en etnografisk 
undersökning där han följde fotbollsklubbar i Melbourne för att undersöka 
idrottsarenan som en plats för flyktingungdomar att uppleva tillhörighet. 
Detta gjorde han genom djupgående intervjuer med nyanlända invandrare, 
ledare och andra klubbrepresentanter. Inledningsvis spelade invandrarna 
som Spaaij följde i ett fotbollslag som bildades för att ge nyanlända flyk-
tingar möjlighet att delta i fotboll. Under studiens gång flyttade många av 
dessa spelare till såväl monoetniska som multietniska lag. 
 Intervjuerna tydde på att deltagarna finner just idrottsarenan som ett ställe 
där det inte finns några skillnader mellan olika grupper, vare sig etniska 
grupper eller olika klanbaserade grupper som finns i deras ursprungsländer. 
De menade att idrotten kan göra att eventuella spänningar som finns mellan 
dessa grupper minimeras eller förbises och därmed kan idrotten både skapa 
och stärka vänskapsband mellan människor. Detta gör också att eventuella 
vi-mot-dem-tänkande som finns i samhället raderas (Spaaij, 2014).
 Att lyckas som lag krävde enligt deltagarna en förmåga att samarbeta och 
skapa ett gemensamt syfte, vilket gjorde att spelarna skapade ett band till 
varandra. Att känna den tillhörigheten och bandet till föreningen visade sig 
vara viktigt för en nyanländ. Samtidigt kände deltagarna att anslutningen 
till en idrottsförening påverkade deras vardagliga interaktioner på andra 
samhällsområden, så som i skolan, med familjen och i grannskapet (Spaaij, 
2014). 

Idrott som universallösning? 

Sport är en mer eller mindre bekant aktivitet för de flesta människor. Det 
gör att den är enkel att delta i och kan därmed spela en betydande roll för 
en nyanländ invandrare. Genom att bygga upp ett förtroende kan idrotts-
föreningar ha en viktig roll när en nyanländ ska bygga upp ett nytt liv, i ett 
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nytt och främmande land. Detta menar den australiensiska forskaren Lou-
ise Olliff (2008) vars studie syftar till att presentera en rad utmaningar och 
exempel på hur man inom idrotten kan arbeta med en holistisk metod vid 
mottagande av nyanlända ungdomar. 
 Olliff (2008) betonar vikten av idrott och menar att den erbjuder många 
positiva effekter för en nyanländ och att deltagandet i idrottsföreningar kan 
skapa och förbättra den ömsesidiga förståelsen för varandras olikheter. Dä-
remot fanns det andra anledningar och faktorer som nyanlända själva ansåg 
som de viktigaste vid idrottsdeltagande. Deltagarna i studien menade att det 
kunde ge dem en känsla av tillhörighet, språkkunskaper samt stöd och infor-
mation kring olika system eller tjänster i samhället. Genom sitt deltagande 
i idrotten kände de nyanlända att de kunde skapa viktiga länkar till sitt nya 
samhälle. 
 Olliff menar att vi inte ska se idrotten som en universallösning, då den 
inte löser problem utan snarare har en tendens att underlätta livet och ge det 
en skjuts i rätt riktning. Trots att Olliff lyfter fram många goda värden som 
idrotten har menar hon också att idrotten kan vara fylld av konflikter, kon-
kurrens och ett vi-mot-dem-tänkande, vilket kan hindra människor från att 
knyta vänskapsband. För att undvika detta föreslår Olliff att idrottsverksam-
heter fokuserar på att skapa roliga aktiviteter istället för att skapa tävlings-
moment. Dessa aktiviteter behöver inte alltid vara idrottsinriktade utan kan 
vara av andra slag, så som läger eller utflykter. Deltagarna i undersökningen 
menade dock att det fanns hinder för nyanlända som gjorde att de inte kunde 
delta överhuvudtaget. Hinder så som pengar, språkkunskap, transporter och 
bristande kännedom om strukturer och system ansåg deltagarna skulle be-
höva undanröjas för att inte begränsa deras deltagande. 
 Precis som Olliff funnit har idrotten många goda effekter. Den norska 
forskaren Anne-Lene Bakken Ulseth (2008) menar dock att dessa kan varie-
ra beroende på var idrotten utövas. Bakken Ulseth har undersökt hur social 
integration fungerar i det moderna sportsamhället, och arenorna för under-
sökningen var föreningsidrotten och gymmen. Syftet med hennes studie var 
att skissa upp ett teoretiskt ramverk som kan bidra till en mer förfinad förstå-
else för varför social integration kan utvecklas olika beroende på arena, det 
vill säga på gym eller inom föreningsidrotten. Med social integration menar 
författaren utvecklingen av relationer och vänskap i träningssammanhang. 
Resultaten visar att båda arenorna bidrar till social integration, men på olika 
sätt. Idrottsföreningar visade sig skapa nya vänskapsband medan gymmen 
var en plats där existerande vänskap bevaras och utvecklas. Vad som lyfts 
fram är att idrottsföreningar är en viktig mötesplats för att skapa social in-
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tegration, vilket enligt min mening är viktigt att framhäva då deltagandet 
i svensk föreningsidrott på senaste tid minskat då många istället väljer att 
träna på kommersiella gym (Norberg, 2013, Redelius, 2013).

Metod 

För att skapa en djup och grundlig redogörelse för det valda området är 
studien av kvalitativt slag. En flerfallsstudie har genomförts där två skånska 
idrottsföreningar valts ut och granskats på djupet för att kunna belysa de 
unika drag som finns i verksamheterna (Bryman, 2011), en fotbollsförening 
och en basketförening. Anledningen till att jag valde att arbeta med dessa 
två föreningar var dels på grund av att båda ligger i mitt geografiska närom-
råde, vilket skapade ett intresse hos mig. Jag fick även rekommendationer 
från Skåneidrottens representant i Sport Open-projektet då han menade att 
dessa två föreningar arbetade med metoder som var relevanta att studera 
utifrån studiens syfte. 
 Studien är uppbyggd genom intervjuer med personer som har en koppling 
till arbetet med att bemöta nyanlända i föreningarna. I de båda föreningarna 
valde jag att i första hand göra ett målinriktat urval, vilket är en form av stra-
tegiskt urval (Bryman, 2011). Användandet av detta urval är rekommenderat 
inom kvalitativ forskning då jag som forskare önskar att intervjua personer 
som är relevanta för mina forskningsfrågor och som kan ge svar på dessa 
(Bryman, 2011). Efter dessa intervjuer blev jag, av mina första informanter, 
hänvisad till andra personer som jag kunde intervjua. Dessa intervjuer gav 
studien nya perspektiv och infallsvinklar. 
 I basketföreningen inledde jag med att intervjua föreningens ordförande 
då hon är mycket engagerad i föreningens arbete med att bemöta nyanlända. 
Ordföranden hänvisade sedan till en lagförälder och en ledare som också 
intervjuades. Dessa tre träffade jag personligen och utförde intervjuer med. 
Eftersom jag upplevde att det behövdes mer underlag efter dessa intervjuer 
kontaktade jag en styrelsemedlem som ordförande tidigare rekommenderat 
mig att intervjua. Intervjun med honom skedde via mejl. 
 Personerna som jag intervjuat i föreningen benämns som ordförande, lag-
förälder, ledare och styrelsemedlem. 
 I fotbollsföreningen intervjuade jag i första hand tränaren som tränar de 
nyanlända invandrarna. Han hänvisade sedan mig vidare till en styrelsemed-
lem och en eldsjäl. Tränaren och eldsjälen intervjuades ansikte mot ansikte 
medan styrelserepresentanten intervjuades via mejl. 
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 Informanterna i fotbollsföreningen benämns som tränare, styrelserepre-
sentant och eldsjäl. Anledningen till att den sistnämnde benämns som en 
eldsjäl är det engagemang och intresse han har för projektet som bedrivs 
(NE, 2016a).
 Under intervjuerna användes en intervjuguide, vilken återges i en ap-
pendix. Det ska påpekas att andra frågor än de nämnda har ställts vid en 
del intervjuer. Anledningen till detta är att det förekommit ett stort antal 
följdfrågor. Under samtliga intervjuer använde jag mig av en låg struktur 
då informanterna gavs utrymme att besvara och tolka frågorna. Intervjuerna 
innehöll liknande frågor, men frågades i olika ordning och med olika formu-
leringar. Detta innebär att intervjuerna hade en låg grad av standardisering 
(Patel & Davidson, 2003). 
 Utöver det material som samlats in genom intervjuer har vetenskapliga 
artiklar, rapporter, utredningar och böcker använts för att komplettera stu-
dien. Vetenskapliga artiklar är hämtade från två av Malmö Högskolas data-
baser, Academic Search Elite och SPORTDiscus. Vid sökningar i dessa da-
tabaser har jag bland annat använt mig av orden sport, immigrant, refugee, 
ethnic minority och integration.
 Rapporter och utredningar är hämtade från Riksidrottsförbundets och Re-
geringens hemsida. Vid några tillfällen har Nationalencyklopedin används 
för att hitta definitioner på begrepp som använts i studien. 
 Efter empiriinsamlingen transkriberades de muntliga, inspelade intervju-
erna. För att kunna analysera materialet läste jag igenom samtliga intervjuer 
upprepade gånger för att hitta eventuella mönster. Därefter försökte jag hitta 
teman i intervjuerna som handlade om sådant som var kopplat till studiens 
syfte. Jag valde att skapa ett tema för hur föreningen gått tillväga för att be-
möta nyanlända, ett tema för sådant som syftade till ett vi-mot-dem-tänkan-
de och ett sista tema kring vad föreningarna ansåg att deltagarna får genom 
att delta i deras verksamheter (Patel & Davidson, 2003).

Etiska överväganden 

Grundläggande vid forskning är individskyddskravet vilket innebär att den 
som deltar i en studie inte får utsättas för någon form av skada, förödmju-
kelse eller kränkning. Individskyddskravet delas upp i delkraven informa-
tionskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet, 2002). Jag kommer nedan gå igenom dessa fyra och hur 
dessa har tillvaratagits i studien. 
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 Informationskravet handlar om att forskaren ska informera berörda per-
soner om studiens syfte, att deltagandet är frivilligt och att informanterna 
har rätt att hoppa av studien om de önskar (Bryman, 2011). Denna informa-
tion har samtliga deltagare i studien tagit del av. All information som sedan 
samlades in under intervjuerna bevaras på ett sätt så att obehöriga inte kan 
komma åt den. 
 Samtliga informanter fick också ge ett informerat samtycke innan vi in-
ledde intervjuerna. Ett informerat samtycke innebär att deltagarna själva har 
rätt att bestämma över sitt deltagande (Bryman, 2011). Därför har informan-
terna kunnat vägra svara på frågor, när som helst avbryta en intervju eller 
bestämma att den information som getts ska uteslutas ur studien. Om en 
deltagare bestämde sig för att deras information skulle uteslutas ur studien 
fick de kontakta mig inom två veckor efter att intervjun genomförts. 
 Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om studiens deltagare ska 
behandlas med största möjliga konfidentialitet. Det insamlade materialet 
har därför behandlats på ett sådant sätt. I kvalitativa studier kan detta vara 
ett problem eftersom det är lätt att räkna ut vem som gett vilken informa-
tion (Bryman, 2011). Även om namnen på föreningarna eller informanterna 
inte används kan möjligheten att identifiera dem inte elimineras, vilket jag 
gjorde deltagarna medvetna om. 
 Det sista kravet som har tillämpats i studien är nyttjandekravet. Enligt 
denna princip ska uppgifter och material som samlas in under studiens gång 
enbart användas för forskningsändamålet (Bryman, 2011). Den insamlade 
empirin kommer därför inte att användas för andra ändamål. 

Källkritiska överväganden 

För att en forskare ska kunna bedöma om fakta är sannolika måste man 
vara kritisk till dem. Forskaren ska ta ställning till hur, var och varför fakta 
tillkommit. Forskaren måste även ta reda på vem som står bakom det som 
är skrivet eller sagt och vilken relation personen har till detta (Patel & Da-
vidson, 2003). 
 Som tidigare nämnts rekommenderade Skåneidrottens representant i 
Sport Open-projektet mig föreningarna som jag har arbetat med i denna 
studie. Som inför allt annat material har jag ställt mig kritisk till hans re-
kommendation och varför han valde just dessa två föreningar, då han har 
en arbetsrelation till dessa. Det finns många andra föreningar som arbetar 
med integrationsfrågor och därför ville jag ta ställning till varför just dessa 
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rekommenderades. Jag försökte därför kritiskt granska föreningarna för att 
skapa mig en uppfattning om dem, genom att läsa om dem på deras respek-
tive hemsidor samt läsa olika tidningsartiklar som handlade om dem. Detta 
gjordes för att bedöma och ta ställning till varför föreningarna var relevanta 
att studera utifrån studiens syfte. Efter att ha gått igenom materialet och 
skapat en förståelse för vad föreningarna gjorde valde jag att kontakta dem. 
 Studien bygger på intervjuer, vilket gör att den insamlade empirin är san-
ningsenlig då den kommer från primärkällor. Vad som dock bör finnas i 
åtanke är att urvalet kan ha påverkat resultatet då jag gjorde ett strategiskt 
urval för att sedan låta mina första informanter rekommendera andra infor-
manter. Informanterna kan därför ha varit subjektiva och styrt intervjuerna i 
en positiv riktning (Patel & Davidson, 2003). 
 Böcker, vetenskapliga artiklar, rapporter och annat tryckt material som 
har använts i denna studie har studerats kritiskt för att bedöma hur sannolikt 
innehållet är (Patel & Davidson, 2003). 

Tillförlitlighet 

Inom kvalitativa studier pratar man om tillförlitlighet, vilket innefattar fyra 
olika delkriterier, trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att 
styrka och konfirmera (Bryman, 2011). Hur dessa används i studien gås ige-
nom nedan.  
 Trovärdighet handlar om skapa ett trovärdigt resultat, vilket handlar om 
att forskningen genomförs enligt de regler som finns (Bryman, 2011). I den-
na studie har jag förhållit mig till forskningsetiska regler (se ovan). 
 Överförbarheten handlar i kvalitativa studier om att skapa täta beskriv-
ningar av kulturen i sitt resultat (Bryman, 2011). Genom att försöka förse 
studiens läsare med en fyllig redogörelse har jag skapat en databas som kan 
hjälpa läsaren att bedöma om resultatet är överförbart till andra studier. Jag 
har även skapat en fullständig redogörelse för hur forskningsprocessen har 
gått till, vilket är gjort för att öka pålitligheten. Av etiska skäl har jag valt att 
inte ha intervjuutskrifter och fältanteckningar som bilagor i min studie.  
 Möjlighet att styrka och konfirmera innebär att forskaren agerar i god tro 
och är så objektiv som möjligt (Bryman, 2011). Trots att jag har en god rela-
tion till den svenska föreningsidrotten har jag försökt agera i god tro och inte 
låtit studien påverkas av personliga värderingar. 
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Föreningarna

Fotbollsföreningen är en större förening som bedriver herrfotbollsverksam-
het. De bedriver sedan vintern/våren 2016 ett integrationsprojekt som riktar 
sig till nyanlända invandrare som behöver hjälp att integreras in i samhället. 
På träningen, som erbjuds tre gånger i veckan, samlas en delvis monoetnisk 
grupp, men ibland deltar även någon av de svenska spelarna som tillhör för-
eningens ordinarie lag. Att träningsgruppen är delvis monoetnisk innebär i 
detta sammanhang att gruppen består av nyanlända invandrare från ett antal 
olika länder, men många kommer från samma land. De tränas av en svensk 
tränare som även har en hjälptränare. Efter träningen fikar gruppen tillsam-
mans. 
 Det ska tilläggas att de nyanlända invandrarna inte spelar i ett specifikt 
lag då de endast har en separat träningsgrupp.
 Basketföreningen är en förening som enbart bedriver basketverksamhet. 
Till skillnad från fotbollsföreningen arbetar de inte med ett integrationspro-
jekt, men de nyanlända invandrarna är välkomna att delta i deras ordinarie 
verksamhet. Ordföranden i basketföreningen menar att det under tränings-
tillfällena deltar både killar och tjejer från olika kulturer i samma tränings-
grupp. En stor del av föreningens ledare är själva invandrare. 

Resultat och analys 

Insatser för att bemöta nyanlända 

I citatet nedan beskriver ledaren i basketföreningen hur föreningen gått till 
väga för att bemöta nyanlända invandrare. 

Vi har inte gjort något speciellt, speciellt. Utan vi har bara varit öppna 
och välkomnat och varit nyfikna. Det tror jag är det viktigaste, att vara 
nyfiken på någon annan. Och också förstå vilken kunskap de har.

De nyanlända har tagits emot i föreningens ordinarie verksamhet och fören-
ingen har därmed skapat multietniska lag. Att ta emot nyanlända invandrare 
till sina ordinarie lag var enligt ordföranden i basketföreningen ”inget beslut 
som vi tog, då det var något som kom naturligt”. Därför resonerar ledaren 
i basketföreningen likt ordföranden kring att de inte gjort något speciellt 
då de bara vågat vara nyfikna och öppnat upp sin verksamhet för alla som 
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velat delta och menar att just dessa två faktorer är viktiga när man bemöter 
nyanlända. 
 Att ta emot nyanlända har varit viktigt för föreningen och dess överlevnad 
då de 2014 hade brist på ledare i föreningen. I samma veva kom föreningen 
i kontakt med en basketcoach från forna Jugoslavien som de arbetade med 
under en period. De avslutade samarbetet efter en tid då det inte fungerade i 
den utsträckning som föreningen önskade. Ett tag därefter kontaktades för-
eningen av en syriansk man som ville börja coacha deras lag. Han hade 
en mångårig erfarenhet som professionell basketcoach i sitt hemland och 
hade därför goda kunskaper om såväl sporten som ledarskap. Ledaren och 
ordförande i basketföreningen resonerar kring att de väldigt snabbt förstod 
vilken kunskap han hade och att det var något som föreningen både behövde 
och ville ha in i sin verksamhet. När jag ställer frågan hur valet av att ta in 
coachen bemöttes menar ledaren i basketföreningen att ingen brydde sig om 
att han kom från ett annat land, då de enbart ville åt den kunskap som han 
besatt. 
 Enligt min tolkning handlar det i basketföreningens fall om en dubbelsi-
dig beroendesituation. Föreningen ger och tar, samtidigt som de nyanlända 
också ger och tar. De nyanlända invandrarna som finns i föreningen har en 
kompetens inom såväl sporten som ledarskap, vilket föreningen drar nytta 
av och som enligt styrelsemedlemmen gör att verksamheten växer och blir 
mer konkurrenskraftig. Bland annat lagföräldern i basketföreningen menar 
att utan de nyanländas kvalifikationer hade det inte funnits den kompetens 
i föreningen som det finns idag. Dessutom anser ordföranden i föreningen 
att ”om vi bara hade haft svenska ungdomar så kanske vi inte hade haft till-
räckligt många utövare” och menar då att deras verksamhet hade haft svårt 
att överleva utan de nyanlända invandrarna. 
 Föreningen valde att fortsätta samarbeta med basketcoachen efter att han 
fått testa att coacha lagen under en sommar. De tog kontakt med Arbets-
förmedlingen och ordnade så att mannen skulle kunna göra sin praktik hos 
dem. Hans praktik ledde till en anställning i föreningen där han idag har en 
halvtidstjänst. Med hjälp av pengar från Arbetsförmedlingen kan föreningen 
ha honom anställd, men man tvingas samtidigt söka pengar från exempelvis 
olika fonder för att få det att fungera. 
 Att ta dit basketcoachen gav ringar på vattnet och sedan dess har fler ny-
anlända invandrare sökt sig till basketföreningen och de öppnar upp för att 
ta emot fler. Ordföranden berättar i intervjun att några av föreningens nuva-
rande spelare och coacher hamnade på boenden i olika orter runt om i landet 
under sin första tid i Sverige, men med föreningens hjälp har de kunnat ta 
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sig till orten där föreningen finns eller närliggande orter för att ha möjlighet 
att spela basket. Ordföranden har själv varit mycket engagerad i arbetet med 
att hjälpa de nyanlända att hitta boende, material, praktikplatser och jobb. 
Hon anser också att de nyanlända själva har gjort stora ansträngningar för att 
kunna få spela basket i föreningen. 
 Enligt basketledaren har föreningen, precis som citatet ovan tyder på, inte 
gjort något speciellt för att bemöta nyanlända i sin organisation. Hon menar 
att föreningen enbart öppnat upp och tagit emot fler i sin verksamhet. På ett 
sätt har hon enligt min tolkning rätt i det hon säger. Föreningen har inte ska-
pat en konkret åtgärd för att kunna ta emot de nyanlända, men har trots allt 
gjort något speciellt. Det föreningen har gjort skiljer sig från hur till exem-
pel fotbollsföreningen gjort och kanske även hur andra svenska föreningar 
arbetar med integrationsverksamhet. Föreningen har inte enbart tagit emot 
de nyanlända och lotsat in dem i sin verksamhet. För det första har de har 
kopplat in olika samhällsaktörer, så som Arbetsförmedlingen. För det andra 
har de inlett samarbete för att t ex kunna ge skor till dem som behöver, och 
för det tredje har de utnyttjat de nyanländas kontakter för att kunna få in fler 
spelare. Så nog har föreningen enligt min tolkning gjort något speciellt. 
 Det som ledaren i basketföreningen menar med att föreningen har varit 
nyfiken och öppnat upp är två saker som enligt min tolkning är speciella. 
De har vågat ta chanser, öppnat upp och kopplat in samhällsaktörer för att 
kunna göra det de gör. Utan Arbetsförmedlingens hjälp hade coachen varit 
svår att anställa, och utan stöttning från exempelvis Skåneidrotten och andra 
aktörer hade deltagarna inte fått kläder och skor på fötterna. Föreningen re-
sonerar kring detta som om att det faktiskt inte är några märkvärdiga åtgär-
der men som enligt min tolkning kräver ett driv och ett engagemang utöver 
det vanliga. I forskningen gjord av Sine Agergaard (2011) finns en viktig 
poäng kopplat till just det som basketföreningen gör. Agergaard menar att 
en del idrottsledare inte alls är villiga att jobba med integration då de anser 
att de inte har ett samhällsansvar och inte heller tid och resurser för detta. 
Det ideella ledarskapet kan vara tidskrävande så som det är med tanke på 
att det är något som i regel görs på fritiden utan ersättning. Även om det är 
minst lika tidskrävande för basketföreningen att göra det som de gör verkar 
det på informanterna som om tanken kring att det kräver tid och energi inte 
bekommer dem. Det som föreningen gör kan därför ses som något mycket 
speciellt då andra föreningar inte skulle gjort samma sak. 
 Fotbollsföreningen jobbar med en annorlunda metod i jämförelse med 
hur basketföreningen har arbetat och arbetar med sin verksamhet.
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Det var så här att i höstas, alltså hösten 2015 så märkte vi att i vår ung-
domsträning här så kom det ökat antal ensamkommande flyktingbarn 
som ville vara med och spela fotboll. Och det funkade ganska bra i 
början när det kom några få, men efter några veckor så var vi framme i 
oktober någonstans så märkte vi att det här det måste vi nog hantera på 
något sätt så att det inte går ut över vår egen verksamhet.

 (Tränare, fotbollsföreningen) 

Den ökade strömmen av nyanlända invandrare till kommunen där fotbolls-
föreningen är verksam gjorde att det började komma fler deltagare till de-
ras ordinarie lags träningar. Fotbollstränaren säger i intervjun att det kom 
spelare med mycket olika erfarenhet och menar att ”de som kom först var 
de som var duktigast och som hade en bakgrund inom fotbollen och som 
spelat i sitt hemland, men efterhand var det mer breddfotbollare och sådana 
som inte hade någon riktig bakgrund.” På grund av den ökade efterfrågan 
och den varierade kunskapsnivån började föreningen planera för att starta 
upp en träningsgrupp där nyanlända invandrare kunde komma och spela. 
Planeringen sattes igång och tränaren menar att föreningen skulle göra nå-
got ordentligt och välgenomtänkt som skulle fungera långsiktigt. Materiella 
och personella resurser fanns för att klara av att starta upp ett projekt, men 
det saknades ekonomiska resurser. Med stöd från Skåneidrotten lyckades 
föreningen få det att gå runt även ekonomiskt, vilket ledde till att projek-
tet startade. Tränaren ser ljust på framtiden och menar att det hela tiden 
kommer fler nyanlända till kommunen och han hoppas att dessa söker sig 
till föreningen så att de kan fortsätta enligt den treårsplan de har. Syftet är 
enligt styrelserepresentanten att föreningen efterhand ska kunna hitta andra 
närliggande föreningar som deltagarna kan börja spela i, alternativt, menar 
tränaren, ska föreningen låta dem spela i sina ordinarie lag.  

Vi eller de? 

Gruppsammansättningarna som föreningarna har valt att arbeta med skiljer 
sig åt och enligt informanterna i föreningarna finns det inga problem med 
att sätta ihop grupperna så som de har gjort. Fotbollsföreningen har skapat 
en separat träningsgrupp som senare kan bli en väg in i deras ordinarie lag. 
Fotbollstränaren anser att spelarna ännu inte når upp till den nivå de skulle 
behöva ligga på för att platsa där. Det finns dock delade meningar om att 
föreningen har valt ett i princip helt monoetniskt lag: eldsjälen hade hellre 
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sett att de nyanlända inkluderades i föreningens ordinarie lag. Tränaren hål-
ler inte med eldsjälen om att det vore fördelaktigt om alla spelade ihop och 
drar likheter till en sammansvetsad skolorkester som får en ny medlem som 
inte hanterar sitt instrument. 

Om vi har en skolorkester som har tränat tillsammans i sju-åtta år och 
så kommer det en som aldrig har spelat trumpet och säger ’Hej jag vill 
spela trumpet här’. Det blir inte särskilt vackert att lyssna på kan man 
säga. Det är lättare att exemplifiera det så.

Av det som tränaren säger i citatet ovan är det lätt att tro att fotboll kan 
spelas av alla och att alla därmed kan delta i samma lag, men å andra sidan 
menar fotbollstränaren att det krävs en viss kunskapsnivå för att platsa i för-
eningens sammansvetsade lag. För att ändå kunna ge killarna som kommer 
till föreningen en chans att spela, då tränaren är mån om att få ha dem kvar i 
föreningen, valde de därför att starta projektet. Alla skulle få en chans till att 
spela fotboll, trots att det inte skulle göras i något av föreningens ordinarie 
lag. 
 Basketföreningen väljer att låta de nyanlända spela i den ordinarie verk-
samheten från första början. Ordföranden berättar i en intervju att förening-
en inte ser någon skillnad på människorna som kommer dit, oavsett var de 
kommer ifrån. Alla bemöts med ett ”hej och välkommen, på med skorna”, 
sen är spelet igång. Föreningen är i ständigt behov av såväl ledare som spe-
lare och välkomnar därför alla in i sin ordinarie verksamhet på samma sätt. 
Ordföranden anser att integration ”till en början handlar om att hitta den 
minsta gemensamma nämnaren”, vilket själva basketen är. På basketplanen 
kan alla mötas och förenas kring något som de har gemensamt. Att samlas 
kring något som förenar anser ordföranden vara viktigt för att skapa förstå-
else för varandras olikheter. Resonemanget för tankarna till att föreningen 
vill skapa en vi-känsla. Istället för att den nyanlända ska lära av föreningens 
svenska deltagare och deras kultur ska ett utbyte mellan kulturerna ske så 
att även de svenska deltagarna får lära sig av de nyanlända invandrarna. 
Styrelsemedlemmen är enig med ordföranden då han menar att multietniska 
lag är viktiga för integrationen – den skulle bli lidande om föreningen hade 
monoetniska lag. Till skillnad från övriga talar han däremot mer om att för-
eningens nyanlända deltagare kan lära sig av deras svenska deltagare och 
inte att det är en ömsesidig påverkan. Trots allt finns det enligt min tolkning 
en strävan efter att uppnå en gemenskap i föreningen och därmed bilda ett 
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vi. Min slutsats är att basketföreningen har det som William Graham Sum-
ner kallar för innegrupp inom föreningen (Egidius, 2008). 
 Fotbollsföreningen har ett påtagligt annorlunda sätt att bemöta de nyan-
lända invandrarna på, då de väljer att separera dessa från sin vanliga verk-
samhet. 

Anledningen till att det har blivit så är ju som jag sa i början att den 
mängden, 30 stycken, kan vi inte sätta in i vår verksamhet rätt upp och 
ner med tanke på att det är så olika nivåer på kunnandet. Därför så blir 
det såhär och jag tror inte att det är något fel för de fungerar jättebra 
ihop.

(Tränare, fotbollsföreningen)

Det kan enligt min tolkning finnas två sätt att se på fotbollsföreningens sätt 
att dela upp verksamheten. Å ena sidan kan det ses som en nödvändighet att 
fotbollsföreningen gör som de gör och att det därmed inte behöver betyda att 
det finns en uppdelning av ett vi och ett de. Något som enligt min tolkning 
kan göra att det finns en skillnad mellan basketföreningens och fotbollsför-
eningens sätt att arbeta är att det finns en större konkurrens om platserna i 
ett fotbollslag än inom basketen. Fotbollsföreningen är precis som tidigare 
nämnts en stor förening och tränaren menar att det är svårt att sätta in de 
nyanlända direkt in i sina ordinarie lag, främst för att de inte är samspelta 
med övriga i lagen. Vare sig man är svensk eller nyanländ kan det vara svårt 
att ta en plats i föreningens lag. Å andra sidan kan det ses som att fotbolls-
föreningen på ett mycket markant sätt väljer att dela upp människor i olika 
grupper, vilket skapar ett vi-mot-dem-tänkande inom föreningen. Tränaren 
anser att de nyanlända inte passar in i den ordinarie verksamheten eftersom 
de inte håller den kvaliteten på spelet som spelarna i deras ordinarie lag hål-
ler, och att de nyanländas inträde i deras ordinarie lag skulle påverka deras 
ordinarie verksamhet negativt.
 Föreningsledarna i fotbollsföreningen antyder att det finns en gemenskap 
inom föreningen och när jag frågar styrelserepresentanten om han upplevt 
ett vi-mot-dem-tänkande svarar han kort och gott ”nej, inte hittills”. Men 
genom att granska deras sätt att arbeta ser jag tecken på att där är en upp-
delning inom föreningen. Enligt min tolkning är föreningen inte medveten 
om att den uppdelning de har kan skapa en känsla av utanförskap och ex-
kludering. De talar om uppdelningen som om den vore mycket naturlig och 
tränaren menar, som ovan nämnts, att de nyanlända inte platsar i lagen samt 
att det skulle påverka deras ordinarie verksamhet om de började spela där. 
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Därför kan det enligt min tolkning ses som att de ordinarie spelarna bär på 
en gemensam kultur och en utgångspunkt, vilken uppfattas som den centrala 
och riktiga. Det finns således en föreställning om att de nyanlända är på ett 
visst sätt och att deras sätt skulle påverka den ordinarie verksamheten i ne-
gativ riktning. Därmed bildar de nyanlända en utegrupp, men de kan bli en 
del av innegruppen den dagen då de anses platsa i föreningens ordinarie lag. 
För att platsa i dessa lag tvingas de nå upp till en högre nivå på sitt fotbolls-
spel som tränaren anser att de inte håller ännu.
 Även om fotbollsföreningen motiverat sitt val av att separera verksam-
heterna från varandra väl, och anser att de tvingas göra det, måste det enligt 
min tolkning skapas en medvetenhet hos föreningsledarna kring att det kan 
skapa en känsla av utanförskap hos den som särskiljs från den ordinarie 
verksamheten. Föreningsledarna bär enligt Doherty och Taylor (2007) ett 
ansvar för att undvika att utanförskap och exkludering förekommer och där-
för är det viktigt att föreningen förstår sitt eget arbete med att bemöta nyan-
lända i sina verksamheter.
 Enligt Louise Olliffs (2008) studie spelar det ingen roll hur föreningarna 
väljer att sätta samman sina grupper, då det i inledningsskedet handlar om 
att skapa och bygga ett förtroende samt skapa vägar som kan leda den ny-
anlända in i den ordinarie verksamheten eller andra verksamheter. Olliffs 
forskning stödjer tankarna som finns hos fotbollsföreningen. Fotbollsfören-
ingen är enligt min tolkning intresserad av att skapa en plattform där delta-
garna känner sig trygga och får ett förtroende för föreningen men också för 
andra föreningar och andra delar av det svenska samhället som är viktiga att 
känna till. Föreningen hänvisar enligt styrelserepresentanten sina deltagare 
till andra idrottsföreningar i såväl staden som närliggande orter. Detta kan 
uppfattas som en sund och mycket god idé men det kan lika gärna tolkas 
som om gruppen av nyanlända invandrare inte platsar i föreningen och där-
för hänvisas till andra lag där de skulle kunna passa bättre. 
 Däremot visar tidigare forskning att idrottsarenan i sig kan vara en plats 
där vi-mot-dem-tänkandet raderas. Resultatet från Spaaijs (2014) studie vi-
sar just detta, då deltagarna menar att idrottsarenan är en plats där vi-mot-
dem-tänkandet kan suddas ut. Genom deltagande i idrotten kan eventuella 
spänningar som finns mellan grupperna raderas eller förbises och istället 
göra att vänskaper utvecklas och förstärks. Även om fotbollslaget är se-
parerat från den ordinarie verksamheten som föreningen bedriver kommer 
flera av killarna som spelar i deras ordinarie lag och hjälper till eller tränar 
lite extra med de nyanlända när tillfälle ges. Fotbollstränaren menar att det 
finns många överskridande kontakter då svenskar och nyanlända invandrare 
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umgås. Enligt Spaaijs (2014) forskning kan det innebära att eventuella spän-
ningar suddas ut och att det skapar vänskapsband mellan spelarna. Detta kan 
i sin tur leda till att eventuella vi-mot-dem-känslor raderas och ersätts av ett 
gemensamt vi-tänkande, där alla kan ingå i en gemenskap. 
 Enligt min tolkning kan fotbollsföreningens arrangemang trots allt skapa 
ett utanförskap, med tanke på att grupperna separeras. Den tidigare forsk-
ningen säger att vi-mot-dem-tänkandet kan raderas på idrottsarenan, men 
jag ställer mig frågan hur det går till i detta fall då det faktiskt finns en tydlig 
markering mellan vilka som tillhör föreningens ordinarie lag och vilka som 
inte gör det. Kan det verkligen göra att vi-mot-dem-tänkandet raderas? Den 
tidigare forskningen berör, av vad som framgår, inte idrottsföreningar som 
delar upp sina verksamheter genom att ha en ordinarie verksamhet och en 
separat träningsgrupp. Det gör att den tidigare forskningen skiljer sig från 
denna. Går det verkligen att skapa ett vi när man särskiljer individer? Enligt 
min tolkning är detta svårt, även om fotbollsföreningen faktiskt gör saker 
för att öka sammanhållningen. 
 För att undvika att det skapas ett vi-mot-dem-tänkande och därmed öka 
chanserna att knyta vänskapsband i föreningarna föreslår forskaren Louise 
Olliff (2008) att idrottsverksamheter ska fokusera på att skapa roliga akti-
viteter istället för på tävlingsmoment. Hon menar att dessa aktiviteter inte 
behöver vara idrottsinriktade då det kan handla om aktiviteter som inte har 
med föreningens kärnverksamhet att göra. Att erbjuda aktiviteter som lig-
ger utanför lagets schemalagda träningar är något fotbollsföreningen tagit 
fasta på och hoppas kunna göra ännu mer av på sikt. Dels bjuder föreningen 
samtliga deltagare på fika efter träningen. Fotbollstränaren berättar att de 
samlas i föreningens klubbstuga och fikar tillsammans med bland annat eld-
själen och några av de andra som är engagerade i projektet, vilket möjliggör 
fler möten mellan svenskar och nyanlända. Till sommaren har fotbollsfören-
ingen dessutom pratat om att ha igång verksamheten men att då göra den till 
något mer än vad den är idag. 

Då har vi tänkt oss erbjuda två pass om dagen för dem som vill och det 
kräver ytterligare personal från oss klart och ytterligare kostnader men 
med tanke på värdet utav det så tycker jag det är mycket värt att satsa 
på det. För man har dem här nere på idrottsplatsen och vi kan käka här 
mellan passen. [...] Vi kan åka in till Helsingborg och titta på en träning 
med Henrik Larsson och prata litegrann med honom efter träningarna 
[...] I Malmö FF likadant, där är dörrarna öppna. [...] Det finns hur 
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mycket som helst att göra om man bara har lite resurser och det är ju 
inga gigantiska summor vi pratar om.

(Tränare, fotbollsföreningen) 

Kopplat till Olliffs forskning är de planerade aktiviteterna sådant som stär-
ker sammanhållningen och gör att en starkare vi-känsla kan upplevas, och 
det är enligt min tolkning bra att föreningen gör saker som kan öka sam-
manhållningen. Lyckas föreningen skapa dagaktiviteter där de nyanlända 
invandrarna och svenskarna får spela tillsammans kan vi-känslan öka. Då 
blir de nyanlända inkluderade på ett sätt som de inte blivit tidigare, eftersom 
de slipper spela i en separat grupp. 
 En intressant faktor, kopplat till det som står ovan, är borttagandet av 
själva tävlingsmomentet. Fotbollsföreningen gör precis som Olliff (2008) 
menar, då deras kringaktiviteter tar bort tävlingsmomentet. Detta är något 
som Olliff anser kan skapa vänskapsband mellan deltagare samtidigt som 
vi-mot-dem-tänkandet kan raderas. Kanske är det alltså tävlingsinslaget 
som skapar en uppdelning av oss människor och som gör att det inte bildas 
ett vi. 
 Under intervjuerna hos basketföreningen kommer den här typen av kring-
aktiviteter inte upp, men allt annat, utöver basketen, som föreningen gör för 
sina deltagare kan ses som en form av kringaktivitet. Deltagarna har bland 
annat fått gymkort, vilket enligt min tolkning både kan ha för- och nackde-
lar. Precis som Anne-Lene Bakken Ulseth (2008) visar i sin forskning så är 
idrottsarenan den bästa platsen att skapa nya vänskapsband på, vilket dock 
inte kan göras på samma sätt på gymmen. Bakken Ulseth menar att gymmen 
istället har en förmåga att utveckla redan existerande vänskapsband. En-
ligt hennes forskning skapas alltså nya vänskapsband på idrottsarenan och 
därmed kan även eventuella vi-mot-dem-tänkanden raderas ut. Gymmen är 
ett bra alternativ men som enligt min tolkning kan användas efterhand som 
deltagarna har lärt känna varandra och som gör att deras band till varandra 
stärks. 
 Genom att analysera föreningarnas idéer kring gruppkonstellationerna 
med hjälp av begreppet etnocentrism finns det olika perspektiv att se det 
från. Fotbollsföreningen ser ingen problematik kring att göra den uppdel-
ning de har gjort, då de anser att de var tvungna till det för att undvika att 
påverka sin ordinarie verksamhet. Enligt min tolkning kan det därför finnas 
två sätt att förstå deras sätt att se sig själva och sina nyanlända deltagare, 
det ena genom se vad de verkligen gör och det andra genom att lyssna på 
vad de anser att de gör. Genom att se på vad de verkligen gör kan det å ena 



emelie jönsson

24 idrottsforum.org 2016-11-16

sidan alltså tolkas som om att fotbollsföreningen sätter sin ordinarie fören-
ingsverksamhet och dess kultur som en utgångspunkt och att det inom den 
ordinarie verksamheten finns en spelarnorm där de nyanlända inte passar in. 
Detta med tanke på uttalanden om att de anser att de nyanlända inte platsar 
i deras ordinarie lag, att de skapat projektet för att de nyanlända deltagarna 
inte ska påverka deras ordinarie verksamhet samt att de valt att förlägga trä-
ningarna så att det inte ska krocka med de ordinarie lagens träning. Mycket 
av det som sägs utgår alltså från deras ordinarie lag. Kan det vara så att det 
finns en central utgångspunkt inom föreningens ordinarie lag som gör att de 
nyanlända inte passar in? Det finns inget som är direkt uttalat om att det är 
så, men min tolkning bygger på föreningens sätt att separera träningsgrup-
perna och deras motivering till varför de gör så. 
 Föreningsledarna talar, å andra sidan, gott om sin verksamhet och verkar 
vilja få alla att känna tillhörighet. Fotbollsföreningen är mån om att få in de 
nyanlända invandrarna i sin verksamhet och lägger stor vikt vid att de ska få 
behålla sin kultur men ändå anpassa sig efter det svenska samhället, vilket 
eldsjälen menar i citatet nedan. 

Integration för mig, det är egentligen att de ska komma in i det här 
samhället och kunna leva med sin egen kultur och allting, men ändå 
anpassat till svenska regler.

I citatet nedan menar tränaren i fotbollsföreningen att alla är ett på fotbolls-
planen. Där är vi inte våra nationaliteter eller våra yrken, utan där är vi bara 
spelare likt vilken annan spelare som helst.

På fotbollsplanen är det ju ingen som är läkare eller renhållningsarbe-
tare, utan där är alla lika. Alla är ju spelare där, oavsett bakgrund och 
nationalitet 

Enligt min tolkning finns det något viktigt i denna kommentar. Är det så 
att ett eventuellt vi-mot-dem-tänkande suddas ut på idrottsarenan och får 
oss att bli ett? Har idrotten en förmåga att skapa en gemensam kultur inom 
föreningen? Det ligger något intressant i detta som är väl värt att under-
söka. Tränaren menar i citatet ovan att man på planen tillåts vara enbart 
en spelare och inget annat, men samtidigt finns det enligt min tolkning en 
tvetydighet i vad fotbollsföreningen faktiskt säger och vad de sedan gör. 
Informanterna pratar precis som ovan nämnts om att de är inkluderande och 
att de tycker att alla är lika på plan, och enligt min tolkning menar de att 



hur idrottsföreningar bemöter nyanlända

idrottsforum.org 2016-11-16 25

det finns en gemenskap och en vi-känsla inom föreningen. Är det verkligen 
så? Jag uppfattar att föreningen gör något annat än vad de säger. Genom 
att separera de nyanlända från den ordinarie verksamheten skapas ändå en 
uppdelning som gör att deltagarna får en titel som nyanlända och därmed en 
bakgrund, trots att tränaren menar att idrotten har en förmåga att sudda ut 
den. Föreningsledarna själva ser inte det som ett problem, men vad vi inte 
vet är om deltagarna själva känner sig exkluderade. Även om föreningen 
skapar överbryggande aktiviteter som gör att deltagarna kommer samman så 
kan man som jag ser det ställa sig tvekande till om det verkligen skapar en 
sammanhållning och ett ”vi” inom föreningen. Även om föreningsledarna 
själva kanske inte anser att de särskiljer mellan individer så kan det finnas en 
känsla av utanförskap hos deltagarna som gör att de får en känsla av att de 
inte tillhör gruppen. Därför kan det, menar jag, vara viktigt för föreningarna 
att utgå från hur deltagarna känner det och inte hur föreningsledarna själva 
antar att något är. 
 Inom etnocentrismen används det egna som en måttstock som allt jäm-
förs utifrån. Det kan antas vara just en måttstock som fotbollsföreningen 
använder sig av när det kommer in nya spelare. De nyanlända jämförs och 
bedöms utifrån hur föreningens egna spelare är. Det kan tolkas som att de 
nyanlända inte har den kvaliteten på spelet som är önskvärd och därmed 
placeras de in i en separat träningsgrupp. Föreningsledarna talar stundvis 
om att alla ska få vara sig själva och att man inte är något annat än en spelare 
på plan. Trots det gör föreningen något helt annat och talar stundvis om att 
det faktiskt finns skillnader mellan spelarna som gör att de måste separera 
dem från sin ordinarie verksamhet. Därmed skapas som tidigare nämnt en 
uppdelning av ett vi och ett dem som kan jämföras med det som Graham 
Sumner kallade för innegrupp och utegrupp. Mer om detta i det följande.  
 I basketföreningen är det lättare att se att det inte finns någon central 
utgångspunkt som tillhör svenskarna eftersom föreningen har multietniska 
lag. Lagföräldern menar att det finns ett bra klimat mellan spelarna och att 
”alla respekterar varandra och ingen ser ner på någon annan”. Det finns en 
acceptans för varandra, vilket framgår när informanterna pratar om att de ser 
personens kunskap och kompetens istället för att se personens bakgrund och 
etniska tillhörighet. Ordförande i basketföreningen menar att alla välkom-
nas in i föreningen på samma sätt, vare sig de är svenskar eller nyanlända. 
Istället för att sätta sin egen föreningskultur som en central utgångspunkt 
finns det enligt min tolkning en öppenhet kring att ständigt utveckla och 
förändra föreningskulturen och dess tillhörande normer och värderingar. 
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 Å andra sidan kan det finnas ett annat sätt att se detta i förhållande till hur 
styrelsemedlemmen i basketföreningen menar i följande citat. 

Anpassning till Sverige och det svenska språket. Kunskap om hur man 
ska agera i vardagliga situationer, svensk kultur etc.

Styrelsemedlemmen menar att det är viktigt att de nyanlända förhåller sig 
till föreningens och det svenska samhällets regler. Detta kan ses som att han 
ser sin egen kultur som den centrala utgångspunkten som alla ska förhålla 
sig till. Men samtidigt finns det några aspekter som får mig att tolka det han 
säger annorlunda. I vår mejlkorrespondens besvarar han frågan kring hur 
han ser på föreningens sätt att bemöta nyanlända med följande:  

Det gäller att inte vara för svensk för då kör de över en! En av våra ara-
ber sade till mig ’Du är alldeles för snäll! Du måste förstå att vi araber 
mer eller mindre alltid ljuger lite för att få fördelar. Detta upphör inte 
förrän du sätter ner foten’.

Detta resonemang tyder på en föreställning om att svenskarna är på ett sätt 
och de nyanlända på ett sätt. Frågan är dock vem som ska anpassa sig efter 
vem. Min tolkning av det han säger bygger på att kulturerna måste mötas 
och hitta en gemensam utgångspunkt. Genom citatet ovan anser jag att han, 
likt dem andra informanterna i föreningen, försöker hitta en gemensam ut-
gångspunkt där kulturerna möts och har en ömsesidig påverkan på varandra.  
 Inom basketföreningen kan det därför uppstå en något annorlunda form 
av etnocentrism då spelarna samlas kring ett gemensamt intresse och en viss 
kultur, vilket i detta fall är basketen. Som Sumner menade kan det uppstå en 
innegrupp och en utegrupp, där föreningsmedlemmarna bildar en innegrupp 
och utegruppen kan ses som de som står utanför föreningen. Detta leder för-
visso till etnocentrism, då de som inte deltar i föreningen blir en utegrupp, 
men i en form som blir mer naturlig då föreningsmedlemmarna inte blir 
tillhörande utegruppen. I innegruppen ingår alla i föreningen och istället 
för att låta sin kultur vara konstant väljer föreningarna att anpassa denna 
i takt med att nya spelare kommer in. Alla ska, enligt min tolkning av det 
som föreningsledarna säger, få bli en del av denna kultur och tillsammans 
ska de utgöra en central utgångspunkt. Därmed bildar basketföreningen en 
innegrupp och de som deltar i andra idrottsföreningar blir utegrupper och 
blir sådana som föreningen jämför sig med. Basketföreningen blir därför sin 
egen medelpunkt.
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 I fotbollsföreningen ser det däremot annorlunda ut och man kan enligt 
min tolkning luta sig mer åt Sumners definition av begreppet etnocentrism 
vid ett resonemang kring denna förening. Eftersom det handlar om en upp-
delning av etniciteter där svenskarna och de nyanlända invandrarna hamnar 
i olika träningsgrupper blir det tydligare att föreningen gör en särskiljning. 
De menar att de nyanlända inte platsar i deras ordinarie verksamhet vilket 
gör att de sätter sin vanliga verksamhet som en utgångspunkt och jämför 
andra grupper med denna. Som antytts på tidigare handlar det kanske inte 
om en medveten etnocentrism. Omedveten etnocentrism är mycket vanligt 
då man i många fall inte är medveten om att man sätter sin egen tillhörighet 
i centrum (NE, 2016b). Föreningen talar som om de inte är medvetna om 
det eftersom de inte anser att det görs någon skillnad mellan grupperna. Det 
skapas trots allt en uppdelning inom föreningen där föreningens ordinarie 
lag bildar en innegrupp och gör att de nyanlända därmed blir en utegrupp. 
Innegruppen blir en utgångspunkt varifrån man bedömer och värderar an-
dra. I detta fall har föreningen gjort bedömningen att de nyanlända inte 
platsar i deras ordinarie lag. En stor skillnad mellan Sumners definition av 
etnocentrism och den som råder i fotbollsföreningen är dock att de inte ser 
föraktfullt på dem som inte tillhör den egna gruppen. Även om föreningen 
inte låter dem spela i deras lag finns det inget som tyder på att de ser nedvär-
derande på dem. 
 Det kan även finnas etnocentrism på ett annat plan, vilket framgår i inter-
vjuerna. Det är den etnocentrism som finns i vårt svenska samhälle. Nästan 
alla informanter pratar om att det är viktigt att komma in i samhället och 
anpassa sig efter våra traditioner. Föreningarna vill hjälpa sina deltagare att 
passa in i samhället. Precis som ordföranden i basketföreningen uttrycker 
vill de lära sina deltagare att blir lite ”street-smarta”. I detta fall kan det ses 
som att föreningen trots allt vill påverka så att deltagarna blir försvenskade 
och att de därmed kommer in i den norm som anses vara rätt i vårt samhälle, 
då det talas om ett vi och ett de utifrån ett samhällsperspektiv i många av 
intervjuerna. Det pratas om att vi svenskar är på ett sätt medan de nyanlända 
är på ett sätt, framför allt utanför idrottsarenan. Ordföranden menar att hon 
lär de nyanlända hur vi står i kö eller hur vi hälsar på varandra, alltså sådant 
som inte är speciellt viktigt på idrottsarenan men som är viktigt utanför den. 
Det är på detta plan som basketföreningen börjar tala om skillnader och hur 
vi kan skapa en assimilation. De har enligt min tolkning en större öppenhet 
för varandras olikheter på idrottsarenan än utanför den.  
 Som tidigare nämnts kommer denna studie inte att behandla vad som 
händer utanför idrottsarenan vilket gör att analysen kring detta lämnas. Det 



emelie jönsson

28 idrottsforum.org 2016-11-16

är dock viktigt att framhålla att mycket av det som berör begreppet etnocen-
trism i intervjuerna är sådant som finns i samhället. 

Känsla av sammanhang

Nedan kommer jag gå igenom om och i så fall hur föreningarna kan påverka 
de nyanländas KASAM utifrån begreppets tre olika beståndsdelar. 

Begriplighet 
Att ha en struktur och regelbundenhet i livet är enligt Antonovsky (2005) 
viktigt för att öka sin KASAM. Struktur och regelbundenhet är något som 
basketföreningen ger sina deltagare i form av fasta träningstider. Många av 
basketföreningens deltagare är mitt inne i asylprocessen och har därmed inte 
någon daglig rutin och sysselsättning i form av arbete eller skolgång. Då kan 
basketen kliva in och skapa en struktur och regelbundenhet i de nyanlända 
invandrarnas liv. Basketföreningen har även gett de nyanlända gymkort för 
att ge dem en sysselsättning dagtid också.  

De får ju vänta på asyl väldigt länge och om man väntar och går hela 
dagarna sysslolös så är det ju riktigt botten. Så det blir ju att man har 
en sysselsättning. Förutom då träningen här som ligger på kvällstid så 
har man ett mål till att gå till.

(Ordförande, basketföreningen)

Genom att skapa tillfällen att delta i planerad idrottsverksamhet eller gå till 
ett gym skapas en struktur för de nyanlända. Ordföranden i basketfören-
ingen menar att deltagandet ger de nyanlända en daglig rutin som gör att ”de 
inte sover bort sina dagar”. Att få dagliga rutiner anser hon skapar en godare 
självkänsla och ett egenvärde. Att kunna få dessa möjligheter till att stärka 
sin dagliga struktur ökar begripligheten i livet hos människan vilket leder till 
att vi får en bättre KASAM.
 Basketföreningens ordförande berättar även att de nyanlända har fått 
hjälp med att hitta praktikplatser och bostäder. För att kunna ge de nyanlän-
da alla faktorer som basketföreningen ger anser ledaren i basketföreningen 
att det krävs nyfikenhet, öppenhet och att man vågar ta chansen att göra det 
man tror på. Detta är något basketföreningen, enligt min bedömning, vågat 
göra. Hela föreningar arbetar för att skapa struktur i livet för de nyanlända, 
inte bara på basketplanen utan även utanför. Genom att göra detta skapar de 
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goda förutsättningar för att deltagarna ska uppleva en känsla av samman-
hang även när de inte är på basketplanen. 
 Att skapa struktur och rutin är något även fotbollsföreningen arbetar för. 
De har sina fasta träningstider som de vill att alla ska kunna ha möjlighet 
att delta vid. Till skillnad från basketföreningen, där många av de nyanlända 
är äldre och därmed har gått ut skolan, är deltagarna i fotbollsverksamheten 
yngre och har en annan regelbundenhet kring sin skolgång. Efter skolan 
kommer de till fotbollsföreningen för att spela fotboll och umgås några tim-
mar, vilket enligt min tolkning ger en struktur under stora delar av dagen. 
Skolan skapar en struktur under några timmar av dagen medan idrottsdel-
tagandet skapar några. Detta kan enligt min uppfattning göra att deltagarna 
får en god känsla av begriplighet då stora delar av deras dagar blir planerade 
och strukturerade. 
 Som nämnts ovan planerar fotbollsföreningen att hålla igång sin verk-
samhet även under sommaren, vilket är viktigt med tanke på att skolan slutar 
och en viktig regelbundenhet för ungdomarna därmed försvinner. Genom att 
föreningen erbjuder schemalagda aktiviteter kan deltagarnas känsla av be-
griplighet uppehållas. Tränaren är medveten om att sommarlovet kan skapa 
ett tomrum och menar att ”det blir ett stort vakuum för alla de här män-
niskorna som inte har någonting när skolan slutar. När den slutar finns det 
ingenting.”

Meningsfullhet
Föreningarna har gett sina deltagare delar som kan skapa en bättre begrip-
lighet, men bara för att möjligheterna till dessa aktiviteter finns behöver det 
inte betyda att deltagarna uppskattar dem. Antonovsky (2005) menar näm-
ligen att vi måste uppfatta aktiviteterna vi ägnar oss åt som meningsfulla 
och att det vi gör ska kännas värt att investera tid och energi i. Deltagandet 
i föreningarna bygger på frivillighet, och båda föreningarna menar att del-
tagarna har kommit dit av eget intresse. Därmed kan man tolka det som att 
deltagarna finner det som något som är värt hängivelse och energi, snarare 
är något som känns påtvingat. 
 Styrelsemedlemmen i basketföreningen uttrycker att ”vi ger dessa perso-
ner en meningsfull sysselsättning. De får svenska kamrater. De lär sig lite 
svenska”, vilket även styrelserepresentanten i fotbollsföreningen håller med 
om. Det märks på deltagarna att de vill lägga både tid och energi på att få 
delta i föreningen. Något som tyder på detta är ansträngningarna deltagarna i 
basketföreningen gör för att kunna komma till träningarna. Även om många 
har boenden i närheten finns det några som tvingas åka längre sträckor där 
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kollektivtrafiken är begränsad. En del nyanlända lägger ner stort engage-
mang på att ta sig till och från träningarna, vilket tyder på att de anser att det 
är viktigt och värt att lägga energi på att få delta.
 Fotbollstränaren menar att det är viktigt att det finns möjligheter till akti-
viteter för ungdomarna efter skolan, så de slipper tillbringa all sin lediga tid 
på boendena som han anser vara mycket tråkiga att vistas på. Han har själv 
varit runt och tittat på olika boenden i kommunen och menar att det är en 
mycket deprimerande miljö och att det därför är bra om de nyanlända kan 
komma därifrån så mycket som möjligt. 
 Genom att delta i fotbollsföreningens verksamhet får de nyanlända ägna 
sig åt något meningsfullt som anses värt att investera tid i, vilket kan göra att 
känslan av meningsfullhet bli starkare. Detta är även något som styrelsere-
presentanten i fotbollsföreningen håller med om, då han menar att ”tillvaron 
blir lite mer meningsfull” för deltagarna och att de får en ”gemenskap och 
ett sammanhang.”

Hanterbarhet 
För att uppleva en hög grad av KASAM menar Antonovsky (2005) att en 
människa måste uppleva hanterbarhet i livet, vilket ibland kräver hjälp från 
andra. Att ge de nyanlända sådant som skapar hanterbarhet är något idrotts-
föreningar enligt min tolkning kan vara bra på. Både basketföreningens och 
fotbollsföreningens informanter menar att deltagandet i en idrottsförening 
kan ge de nyanlända många egenskaper och tillgångar som kan förbereda 
och utveckla dem i det svenska samhället och därmed skapa hanterbarhet. 
Detta är något som lagföräldern i basketföreningen antyder på. 

Tillhörighet. De blir behövda. De blir omtyckta. De vet var de har, vad 
ska man säga, en knutpunkt. En stabil bas. De får jättemycket bekräf-
telse här. Också får de språket. Vi lär av varandra och vi har jätteroligt 
ihop. 

Föreningarna anser att de har såväl resurser som verktyg för att kunna hjälpa 
den nyanlände att hantera sitt liv i Sverige. Även om deltagarna inte klarar 
allt på egen hand hjälper föreningen till och är en resurs, som Antonovsky 
(2005) kallar det, som står till deras förfogande. Tomas Peterson (2004) me-
nar just detta i i sin studie, då han tror att idrottsrörelsen är en arena som kan 
förbereda de nyanlända inför andra möten i samhället. Detta tror de båda 
föreningarna att de gör också. Tränaren i fotbollsföreningen pratar mycket 
om just detta då han menar att det finns många parter i samhället som på oli-
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ka sätt kan lära de nyanlända om sådant som är viktigt och bra att kunna om 
det svenska samhället, men tror att idrottsföreningar kan göra det väl så bra. 
 Ledaren i basketföreningen menar att det är betydelsefullt att delta i för-
eningen då de nyanlända får lära sig om hur samhället fungerar, de sociala 
koderna och vilka instanser som kan vara viktiga att känna till. Ordföranden 
i basketföreningen menar att det är viktigt att hjälpa de nyanlända att förstå 
hur det fungerar i Sverige och hur man ska bete sig här. 

För integration handlar väl om att lära sig mer om varandra och sen vill 
jag ju gärna att de ska förstå våra svenska seder och förstå hur vi tänker 
och förstå litegrann också hur man beter sig här för att inte bli sedd illa 
[...] Det betyder inte att man ska övertala någon att förändra sig utan 
lära att bli lite street-smart.

Hon menar att föreningen ska lära nyanlända sådant som gör att de inte blir 
illa sedda, vilket kan vara att lära sig att stå i kö eller komma tid. Detta är två 
faktorer som hon anser gör att en person flyter in i samhället och som enligt 
min tolkning kan göra att hanterbarheten i livet ökar. 
 Fotbollstränaren menar att det är viktigt att man som förening kan hjälpa 
till och vara en del av integrationsprocessen. För honom handlar denna pro-
cess om att lära känna det svenska samhället och veta hur det fungerar och 
vilka möjligheter som finns här. Allt ifrån var man handlar och var man tar 
ut pengar till hur man åker buss ser han som faktorer som kan tyckas själv-
klara men som faktiskt kräver en introduktion. Fotbollstränaren önskar att 
idrottsföreningen i ett inledningsskede kan hjälpa de nyanlända att komma 
in i det svenska samhället och ge en introduktion och kunskap i hur det 
fungerar i landet. Däremot menar han att det vore önskvärt om de nyanlända 
försöker hitta information på egen hand så småningom, men att det till en 
början är bra om någon, till exempel en idrottsförening, kan hjälpa till med 
detta. 
 Att kunna ge deltagarna begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet 
kan anses vara bra och viktigt men det krävs också att det görs på rätt sätt. 
Även om det som föreningarna gör skapar en bättre KASAM hos deltagarna 
på ett sätt kan det trots allt dra ner på deras välmående om verksamheten 
bedrivs på ett sätt som inte tilltalar deltagarna och som de inte känner sig 
bekväma med. I Fehsenfelds (2015) studie ansåg deltagarna att det var svårt 
att känna bekvämlighet och tillhörighet när människor från andra sociala 
grupper var delaktiga. Då kände de att de hade högre krav på sig både men-
talt och socialt, vilket gjorde att de inte heller kunde bygga upp ett socialt 
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kapital. Genom att delta i monoetniska lag kände de att bekvämligheten 
ökade. Dessa tankar kan ställas mot den syn basketföreningen har på saken. 
Fotbollsföreningen har i princip valt att organisera sig enligt Fehsenfelds 
rekommendationer medan basketföreningen inte gjort det. Styrelsemedlem-
men i basketföreningen vill inte ha monoetniska lag eftersom integrationen 
kan bli lidande. De nyanlända kanske får en bättre inblick i det svenska 
samhället genom att delta i multietniska lag, vilket förstärker integrationen. 
Å andra sidan ser vi att det faktiskt fungerar att göra som fotbollsföreningen 
valt att göra och ändå få in kunskaper i hur det svenska samhället fungerar 
och därmed bidra till en integration trots att de jobbar med i princip helt 
monoetniska lag. 

Vikten av att ge stöd
Att ge de nyanlända invandrarna stöd och information kring hur samhället 
fungerar är något som Louise Olliff (2008) anser är viktigt. Därmed kan de 
skapa viktiga länkar till det nya samhälle de lever i, vilket också Ramón 
Spaaij (2014) håller med om utifrån sin studie. Deltagarna i hans studie 
menar att deltagandet i en idrottsförening påverkar deras vardagliga interak-
tioner på andra samhällsområden. En av de saker idrotten kan ge är, enligt 
Olliff (2008), förbättrade språkkunskaper. Språket kan ses som en utma-
ning för de nyanlända, men med hjälp av föreningen kan dessa människor 
hantera de språkliga utmaningarna som de ställs inför. Styrelsemedlemmen 
i basketföreningen menar i intervjun att kommunikationen kan vara svår till 
en början, men att deltagarna lär sig svenska efterhand. Ska de nyanlända 
invandrarna få chansen att lära sig svenska anser han att det är viktigt att det 
finns multietniska lag så att lagen inte består av för många från samma land, 
då det kan leda till att de nyanlända enbart talar sitt hemspråk: 

Språksvårigheter kan vara lite jobbigt ibland. Man bör nog inte ha för 
många invandrare som talar samma språk i samma lag. Det blir lätt att 
de endast talar med varandra då.

Fotbollsföreningen är enig med basketföreningen och anser också att deras 
deltagare ges många viktiga lärdomar, inte minst språket. Något fotbollsför-
eningen poängterar är att det inte bara är föreningsledarna som bidrar med 
kunskap till de nyanlända invandrarna. Informanterna i fotbollsföreningen 
pratar om att spelare från deras ordinarie lag också är mycket duktiga på 
detta. 
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Där måste jag säga att våra egna killar som då är naturaliserade svensk-
ar är jätteduktiga. De förstår ju. De som har varit här sju-åtta år förstår 
ju allra bäst egentligen, för de har ju upplevt detta själv och vet att det 
är värdefullt att man kan få hjälp med vanliga grejer som för ungdomar 
är viktiga.

(Tränare, fotbollsföreningen)

Fotbollstränaren menar att dessa spelare, inte minst de spelare som själva 
invandrat till Sverige, är mycket duktiga på att hjälpa till och stödja de ny-
anlända. Han värdesätter deras arbete högt och menar att just de som själva 
varit med om liknande situationer är viktiga att dra nytta av då de vet vad 
det är de nyanlända går igenom och därmed har kunskap kring vad de vill 
ha och vad de värdesätter. Det han säger är ett tecken på att föreningen 
försöker skapa ett vi då de skapar en sammanhållning inom laget genom 
att involvera deltagare från sina ordinarie lag i gruppen med de nyanlända. 
Genom att göra det blandas kulturerna och därmed kan en starkare vi-känsla 
uppstå. Till skillnad från det som diskuterades i avsnittet kring etnocentrism 
handlar det i detta fall om att faktiskt ta till en åtgärd som kan föra delta-
garna närmare varandra. Här använder de en metod som gör så att de etniska 
grupperna blandas, vilket blir ett steg i rätt riktning mot skapandet av ett vi. 

Samspelet mellan KASAM:s beståndsdelar 
Enligt mina resultat ger föreningarna deltagarna lite av KASAM:s alla be-
ståndsdelar. Däremot kan de ge mer av vissa beståndsdelar och mindre av 
andra. För att få en hög KASAM är det enligt Antonovsky (2005) viktigt att 
de tre beståndsdelarna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet inte 
ses som separata delar utan som en helhet där delarna måste samspela för 
att skapa en hög KASAM. Frågan är vad som händer om föreningen inte 
lyckas ge deltagarna lite av varje. Faller hela människans välmående då? 
Antonovsky menar att de olika faktorerna är mer eller mindre viktiga och 
att det viktigaste är meningsfullheten. Så den viktigaste beståndsdelen som 
föreningarna kan bidra med är att skapa utmaningar för deltagarna som de 
anser är värda att investera tid och energi i. Detta är något jag tror att fören-
ingarna kan skapa, då deltagarna samlas kring något som de tycker är roligt 
och som de själva valt att delta i.
 Sammanfattningsvis är det som föreningarna gör något som kan öka del-
tagarnas KASAM. Föreningarna utgör en god resurs som kan hjälpa dem att 
få ett mer hanterbart, meningsfullt och begripligt liv igen, trots att de gått 
igenom mycket svåra och traumatiska upplevelser i livet. Däremot är inget 
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sagt kring hur de nyanländas liv utanför idrottsarenan påverkar deras KA-
SAM. Kanske är det så att deras KASAM minskar där, men eftersom denna 
studie enbart behandlar idrottsarenan så kan detta sammanfattas med att det 
är en bra arena för ökandet av KASAM. 

Diskussion och slutsats 

Två idrottsföreningar – två perspektiv

Denna studie har analyserat hur föreningsledare från två skånska idrottsför-
eningar arbetar för att bemöta nyanlända, dels hur de ser sig själva i arbetet 
med dessa och dels vad de tror att deltagandet ger. Vid en genomgång av 
litteraturen som finns på området uppdagades en kunskapslucka att fylla då 
tidigare forskning syftar till att ta reda på hur deltagarna ser på integrations-
verksamheter i idrottsföreningar och andra idrottsverksamheter. I denna stu-
die valde jag därför att låta föreningsledarnas syn på sin egen verksamhet 
stå i centrum. Den kunskap som denna studie bidragit med handlar således 
om hur svenska föreningar ser på sina integrationsverksamheter. Studien har 
skapat en förståelse för hur basketföreningen och fotbollsföreningen, med 
skilda metoder, arbetar för att bemöta nyanlända och hur de själva ser på det 
arbete de lagt ner. 
 Denna studie bygger enbart på två föreningar som på mycket skilda sätt 
arbetar för att bemöta nyanlända i sina verksamheter. Studien berör dess-
utom endast föreningsledarnas syn på det de gör och hur de ser på sina 
verksamheter ur sitt eget perspektiv. Resultatet bygger därför på subjektiva 
åsikter då empirin utgörs av intervjuer med de personer som är delaktiga i 
föreningarnas verksamheter. Materialet ger en bild av vad föreningarna tror 
om vad deltagarna tror. Vad deltagarna, som egentligen är de enda som vet 
svaret på det som föreningarna resonerar kring, själva har för uppfattning 
ingår inte i denna studie. 

Studiens resultat 

Resultatet av denna studie visar att idrottsföreningarna har en god tro på det 
arbete de lägger ner för att bemöta nyanlända. Samtliga informanter har en 
mycket positiv syn på sina insatser och tror att dessa har en betydande och 
viktig roll för nyanlända invandrares etablering i Sverige. För att återvända 
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till studiens första frågeställning skiljer föreningarnas resonemang sig åt när 
det gäller hur de beslutat sig för att bemöta nyanlända. I basketföreningen 
var det inte en planerad åtgärd utan något som bara skedde på grund av 
att det kom nyanlända som ville vara en del av deras förening och som 
föreningen därmed välkomnade utan att reflektera över att dessa kom från 
ett annat land. Föreningen behövde fler coacher och spelare och därför pas-
sade deras inträde i föreningen bra. Fotbollsföreningen fick en relativt snabb 
tillströmning av nyanlända som ville vara med och spela fotboll. Eftersom 
föreningen inte klarade av att ta in alla dessa spelare i sin ordinarie verksam-
het fick de istället starta ett projekt som riktade sig åt nyanlända invandrare. 
 Hur kan detta sammanfattningsvis förstås utifrån ett vi-mot-dem-tänkan-
de? Givetvis går allt att tolkas på olika sätt men enligt min tolkning, och där-
med i denna studie, förstås det som att det i basketföreningen finns ett vi och 
därmed ingen uppdelning av ett vi och ett de. I fotbollsföreningen finns det 
däremot ett vi-mot-dem-tänkande vilket föreningen inte talar om men som 
de faktiskt skapar. Fotbollsföreningen menar att vi inte är någon annan än en 
spelare när vi deltar i idrotten och att den gör att vår nationalitet, bakgrund 
och våra yrken raderas ut för en stund. Trots det delar de upp svenskarna 
och de nyanlända i olika grupper. Det talas om en sak men sedan görs något 
annat. Att de väljer att dela upp sin verksamhet tyder på att de faktiskt ser en 
skillnad mellan individerna.  
 Svaret på frågeställningen är mycket komplext. Basketföreningen har vi-
sat att idrotten kan förena oss och att den kan ha en förmåga att se våra lik-
heter och respektera våra olikheter. Idrotten kan förena människor och skapa 
ett vi, vilket föreningen lyckas bra med. Detta gör att det skapas en gemen-
sam kultur hos dem som är med i basketföreningen och därmed skapas en 
form av etnocentrism inom föreningen. Alla som är med i basketföreningen 
bildar ett innelag och därmed blir andra föreningar utelag, då de inte ingår i 
den föreningskultur som finns i den egna föreningen.
 Studiens andra frågeställning handlar om hur föreningarna kan förstå sin 
verksamhet med hjälp av begreppet KASAM, känsla av sammanhang. För 
att summera detta är föreningarna eniga om att deltagandet ger de nyanlända 
många goda lärdomar och känslor som är viktiga att få med sig. Som redo-
gjordes för i resultat- och analysdelen kan idrottsföreningarnas verksamhe-
ter ge upphov till en ökad KASAM hos nyanlända. Deltagandet i förening-
arna skapar en struktur och regelbundenhet vilket ökar begripligheten då 
deltagarna får något att göra. Enligt föreningsledarna som intervjuats finner 
deltagarna idrotten meningsfull, och de lägger stor energi på sitt deltagande. 
Sist men inte minst anser föreningarna att deltagarna får sådana saker som 
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gör livet hanterbart när de deltar. Enligt Antonovsky gör detta att människan 
upplever en starkare KASAM och därmed får en bättre hälsa. Det som in-
formanterna säger bekräftas av tidigare forskning som tyder på att deltagar-
na själva anser sig få känsla av tillhörighet, språkkunskaper samt stöd och 
information kring hur samhället fungerar (Olliff, 2008) Dessa känslor och 
lärdomar kan skapa viktiga länkar till samhället och som gör att en persons 
KASAM kan öka. 
 Hur kan man då skapa en större förståelse för sitt eget arbete? Det räcker 
enligt min tolkning inte att granska sig själv och det man själv gör. För att 
få en rättvis bild av det arbete som läggs ner på att bemöta nyanlända krävs 
det att det finns en dialog med de nyanlända. Inte sagt att föreningarna som 
deltagit i denna studie inte gjort det, men det är viktigt att det läggs ner tid 
på att ta reda på hur deltagarna känner sig. Känner de att deltagandet ger 
dem upplevelser som kan öka deras KASAM och känner de att föreningen 
inkluderar eller exkluderar dem? För att få en mer rättvis bild av hur det 
verkligen fungerar i en förening som arbetar med nyanlända invandrare vore 
forskningen mer komplett om man låtit deltagarna få uttala sig om det själva 
och därmed bekräfta eller dementera det som föreningsledarna säger. Detta 
kan även ses som ett råd till de föreningar som arbetar eller vill arbeta med 
integration. Ta reda på vad deltagarna tycker och känner. Dessa fakta kan 
vara värdefulla för såväl föreningsledarna som deltagarna. 
 En annan intressant faktor som lyfts fram i tidigare forskning och som 
kan jämföras med denna studie är hur olika gruppsammansättningar kan på-
verka den nyanlända. Efter genomförd studie kan vi se att det finns både lik-
heter och olikheter mellan detta resultat och tidigare forskningsresultat vad 
det gäller just gruppsammansättningar. Med tanke på att den tidigare forsk-
ningen på området inte är helt applicerbar på den studie som jag genomfört 
får denna jämförelse ske utifrån den tidigare forskningen som finns på del-
tagarperspektivet. Denna studie visar att föreningarna har en stark tro på att 
deltagarna i deras verksamheter kan ge de nyanlända viktiga kunskaper som 
är värdefulla att ha i Sverige, däribland språket och hur det svenska samhäl-
let fungerar. Det som basketföreningen pratar mest om är just olika känslor. 
Genom sitt deltagande får de nyanlända känna tillhörighet, glädje och att de 
är betydelsefulla, vilket Lee och Funks (2011) studie menar att idrotten ska 
kunna ge om man väljer att ha ett multietniskt lag. Trots att fotbollsfören-
ingen har ett i princip helt monoetniskt lag skapar deltagandet ändå många 
goda ting för den nyanlända. Det ska dock tilläggas att de nyanlända faktiskt 
har en nära kontakt med svenskar då de flesta som är engagerade i projektet 
är svenskar. Hur utfallet av ett sådant här projekt sett ut om det enbart varit 
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nyanlända invandrare involverade är däremot något som denna studie inte 
visar. Möjligen kan helt monoetniska föreningar ge ett helt annat utfall.  

Avslutningsvis

Som några sista ord i denna uppsats vill jag knyta ihop säcken med orden 
som också är uppsatsens första ord: 

Idrott är så mycket mer än bara ett fritidsintresse eller förströelse, den 
skapar gemenskap och bygger broar i vårt samhälle. Få aktörer i sam-
hället har lika låga trösklar till aktivitet som idrotten [...] Detta gör 
idrottsrörelsen särskilt lämpad i såväl mottagande som etablering av 
asylsökande.

(Regeringen, 2016)

Idrottsminister Gabriel Wikström och Riksidrottsförbundets ordförande 
Björn Eriksson (Regeringen, 2016) har som jag ser det delvis rätt i det som 
skrivs. Idrotten kan skapa gemenskap, förståelse och bygga broar mellan 
människor, men den kan också ha motsatt effekt. Det som Wikström och 
Eriksson pratar om är vad Riksidrottsförbundet och regeringen vill att idrot-
ten ska göra, inte vad den verkligen gör. Verkligheten är mer komplex och 
komplicerad än så, vilket denna studie har visat på. Det finns fortfarande 
hinder som gör att broarna inte byggs och att gemenskapen förhindras. För 
att uppnå en gemenskap och bygga broar krävs det att föreningarna ska-
par en medvetenhet kring sitt arbete med att bemöta nyanlända. Enligt min 
uppfattning handlar det om att faktiskt behandla alla lika. Frasen ”hej och 
välkommen, på med skorna” kan användas vid bemötandet av alla. Innerst 
inne är vi alla lika och det krävs enligt min tolkning inte något märkvärdi-
gare än lite engagemang, öppenhet och en föreställning om att vi alla är lika 
för att kunna bemöta nyanlända på idrottsarenan och få dem att bli en del av 
gemenskapen. 

Förslag till fortsatt forskning 

Denna studie har försökt skapa en bild av hur svenska idrottsföreningars 
arbetar med integration, och hur deras syn på sina egna integrationsverk-
samheter ser ut. Detta saknas i såväl nationell som internationell forskning. 
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Studien ger därför upphov till nya frågor som vore intressanta att få svar 
på. För att få svar på dessa samt bredda studien, dess omfattning och förstå-
else vore det intressant att göra en jämförelse mellan föreningens tro på sin 
egen verksamhet och hur de nyanlända själva upplever det. Denna studie 
ger enbart en inblick i föreningsledarnas perspektiv men ger däremot ingen 
bekräftelse på att det som de upplever stämmer överens med det som de ny-
anlända upplever. Den kan å ena sidan kopplas ihop med den tidigare forsk-
ning som gjorts ur deltagarperspektivet, men eftersom det handlar om skilda 
verksamheter, föreningar eller projekt kan det enligt min tolkning leda till en 
missvisande och orättvis bild. 
 Något annat som vore intressant att studera är om och hur grupper ställs 
mot varandra inom ramen för en förening. Är det möjligtvis så att det är 
själva tävlingsinslaget som kan göra att vi människor skapar vi-mot-dem-si-
tuationer. Kan ett borttagande av tävlingsinslaget möjliggöra att fler vänska-
per knyts och att vi-mot-dem-tänkandet förhindras? Forskning kring detta 
vore enligt min mening mycket intressant att ta del av. 
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Appendix: Frågor vid intervjuer

Nedan tar jag upp de frågor som använts som stöd vid intervjuerna. Andra 
frågor har förekommit, men har tagits upp som följdfrågor eller som spon-
tant ställda frågor. 

• Hur väcktes idén till att börja arbeta med nyanlända? 
• Berätta om arbetet/projektet, från start till dagsläget. Hur är insatserna 

varit utformade? Varför? 
• Hur ser du på det arbete ni gör för att bemöta nyanlända?
• Varför har ni valt att arbeta med monoetniska grupper med enbart in-

vandrare/
• Varför har ni valt att arbeta med multietniska grupper? 
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• Vad tror ni det hade funnits för fördelar och nackdelar om ni valt att 
ha monoetniska grupper? / Vad tror ni att det funnits för fördelar och 
nackdelar om ni valt att ha multietniska grupper? 

• Hur är det att möta nyanlända i idrotten? 
• Vad har det positiva med ert arbete varit? 
• Vad har det negativa med ert arbete varit? 
• Har ni stött på motgångar? Vad? 
• Vilka möjligheter och hinder finns det med att jobba med/starta upp ett 

sådant här arbete/projekt? 
• Hur resonerar ni kring era insatser? 
• Hur gör ni för att rekrytera fler deltagare? 
• Vilken är anledningen till att det enbart är killar i laget? (Riktat till 

fotbollsföreningen).  
• Finns det något ni hade velat/kunnat göra annorlunda? 
• Anser ni att det ni gjort varit framgångsrikt? Och i så fall hur? 
• Vad är integration för er? 
• Tror ni att idrott är en bra väg att integrera genom? Varför/varför inte? 
• Vad tror ni att ert arbete med nyanlända har gett deltagarna? 
• Hur har responsen varit från olika håll? 
• Har ni upplevt att någon gör skillnad mellan svenskarna och de nyan-

lända invandrarna? 
• Har det någonsin uppstått ett vi-mot-dom-tänk?
• Om ni fick hjälpa och råda andra föreningar som vill starta upp lik-

nande verksamhet vad skulle ni ge för tips och råd då?


