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Sammanfattning  

Den ökade användningen av civilsamhällesorganisationer, såsom idrottsföreningar, för 
välfärdsrelaterade tjänster är väldokumenterad i forskningslitteraturen. I den visas hur idrott alltmer 
kommit att betraktas som en universallösning på allehanda samhälleliga problem. Trots att det finns 
forskning som försiktigt pekar på att detta fått konsekvenser för idrottens interna organisation  saknas 
fortfarande tillräcklig kunskap om på vilka sätt dessa organisationer påverkas och vilka konsekvenser 
som följer. Syftet med studien är därför att, genom nyinstitutionell teori, analysera vad som händer med 
den svenska idrottsrörelsens distriktsidrottsförbunds interna processer i och med regeringens ökade 
anslag för idrottsrörelsens deltagande i arbetet med nyanländas etablering. Data samlades in genom 
semi-strukturerade intervjuer med elva distriktsidrottschefer runt om i Sverige. Resultaten visar att 
integrationsarbetet är ett prioriterat område som omfattar en stor del av det dagliga arbetet, mycket tack 
vare de extra resurser som anslagits av regeringen. Majoriteten av insatserna sker ute i 
idrottsföreningarna men distriktsidrottsförbunden samarbetar även med en rad externa aktörer. 
Samtliga förbund har nyanställt personal för att arbeta med integrationsfrågor. Distriktsidrottscheferna 
anser att förbunden är en viktig aktör i det svenska integrationsarbetet men opponerar sig mot ett 
huvudansvar för frågan, det övergripande ansvaret anses ligga på staten. Idrottsrörelsen har valt 
integrera integrationsarbetet under ett bredare begrepp, inkludering, för att på så sätt möjliggöra ett 
arbete med alla former av utanförskap. Det nya ansvarsområdet har även medfört en rad nya 
utmaningar för idrotten att ta ställning till. Dessa berör allt ifrån anslagets utformning till ökad 
återrapportering och otydlig ansvarsfördelning.   

 

Nyckelord: Civilsamhället, idrottspolitik, integration, statlig styrning 
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Regeringen valde att inför budgetåret 2016 höja etableringsstödet till idrottsrörelsen 

(Regeringen, 2016; Regeringskansliet, 2015) med föresatsen att idrotten skulle vara 

behjälplig med den integrationsproblematik som växt fram i  Sverige  efter  den stora 

tillströmningen av flyktingar 2015 (Migrationsinfo, 2016). Idrottsrörelsen själv är 

kritisk och menar att politiska aktörer indirekt försöker styra idrotten till att realisera 

lösningar på diverse samhällsproblem genom riktade anslag (Eriksson, 2018, 12 

januari). Detta exempel illustrerar hur politiska aktörer försöker styra hur 

idrottsrörelsen bör agera, uppträda och utvecklas genom att standardisera anslagens 

utformning och öronmärka pengar utefter rådande samhällsproblem (Fahlén & 

Stenling, 2016; Green & Houlihan, 2006; Mutz & Baur, 2009; Norberg, 2004; Sjöblom, 

2015).  

Det här är dock varken en ny företeelse eller ett fenomen isolerat till Sverige. Statliga 

aktörer har under lång tid försökt förmå idrotten att ta sig an allehanda samhälls-

problem genom riktade anslag (Fahlén & Stenling, 2016; Norberg, 2004; Perck, Van 

Hoecke, Westerbeek, & Breesch, 2016; Sjöblom, 2015). Dessa tilltag har också kartlagts 

i både nationell som internationell forskning. Idrottsrörelsen har genom tiderna 

förväntats arbeta med allt ifrån brottsprevention, (Ekholm, 2013a, 2013b; Mutz & 

Baur, 2009; Norberg, 2004) inkludering, (Fahlén & Skille, 2017; Haudenhuyse, 

Theeboom, Nols, & Coussée, 2014; Söderström, Karp, & Olofsson, 2007) integration, 

(Agergaard, Michelsen La Cour, & Gregersen, 2015; Spaaij, 2012; Waardenburg, 

Visschers, Deelen, & Liempt, 2018) till nu det senaste, rörelsesatsning inom skolan 

(Regeringsbeslut 2016-11-17; Regeringskansliet, 2017).  

Som en konsekvens av den ökade användningen av idrotten har forskning försökt 

kartlägga vilka externa effekter som kan sägas härstamma från den här typen av 

lösningar i termer av servicekvalitet, kostnadseffektivitet och utbud (Ekholm, 2013a, 

2013b; Karp, Fahlén, & Löfgren, 2014; Mutz & Baur, 2009; Söderström et al., 2007; 

Wirén Åkesson & Norberg, 2012). Betänkligt mycket mindre uppmärksamhet har dock 

ägnats åt att undersöka huruvida arbets- och ansvarsfördelningen också kan medföra 

interna konsekvenser. Det vill säga vilka interna konsekvenser som uppstår i de 

medlemskapsbaserade, frivilliga organisationerna, som får i uppdrag att hitta och 

genomföra lösningar på diverse sociala utmaningar.  

Det finns forskning som försiktigt pekar på att olika typer av extern inblandning i 

självständiga civilsamhällesorganisationer kan leda till att dessa organisationers 
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kärnverksamhet förändras.  Det ansvar som läggs på dem kan leda till att exempelvis 

idrottsföreningar blir mer upptagna av att svara mot förväntningar som externa 

uppdragsgivare förmedlar, än att tillfredsställa befintliga medlemmars behov (Fahlén, 

2017a, 2017b; Fahlén, Eliasson, & Wickman, 2015; Fahlén & Stenling, 2016; Perck et 

al., 2016).  

Trots dessa försiktiga fingervisningar saknas fortfarande tillräcklig kunskap om, och 

på vilka sätt, dessa organisationers interna processer påverkas och om, och i så fall hur, 

dessa påverkansprocesser för med sig konsekvenser som kan vara oönskade och till 

och med kontraproduktiva relativt de ambitioner som gav upphov till dem. Därför 

kommer denna studie att göra ett nedslag i detta problemområde. 

 

Syfte  

Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka vad som sker med en 

självständig civilsamhällelig organisations egna interna organisation när den iklär sig 

en roll som producent av välfärdsrelaterade tjänster utifrån externt formulerade 

förväntningar och krav. Det specifika syftet är att analysera vad som händer med den 

svenska idrottsrörelsens distriktsidrottsförbunds interna processer i och med 

regeringens ökade anslag för idrottsrörelsens deltagande i arbetet med nyanländas 

etablering. Följande frågor har formulerats för att besvara studiens specifika syfte:  

 Hur beskrivs omfattningen av, och utformning på, de insatser som lanserats 

efter regeringens ökade etableringsanslag? 

 Hur ser distriktsidrottsförbunden på sin egen roll i det svenska 

integrationsarbetet efter att regeringen ökade etableringsanslaget?  

 Vad händer med distriktsidrottsförbundens interna organisation efter det 

ökade etableringsanslaget som anslogs för att främja integrationsarbetet? 

 

Bakgrund 

Följande avsnitt har skapats för att kort beskriva den ökade användningen av 

idrottsrörelsen som producent av väldfärdsrelaterade tjänster och ge en förståelse för 

varför idrotten medvetet eller motvilligt tar på sig roller som kan sägas vara externa i 
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förhållande till deras ursprungliga syften, som exempelvis deltagare i arbetet med 

nyanländas etablering i samhället.  

Det finns inga tvivel om de positiva effekter fysisk aktivitet har på såväl fysiskt som 

psykiskt välbefinnande, motorisk utveckling, skolprestationer, folkhälsan och 

välfärden (Hagströmer, 2017, Regeringskansliet, 2017). Detta har svenska staten ofta 

tagit fasta på och använt som argument när man sedan iklätt idrottsrörelsen rollen som 

välfärdsproducent för att lösa allehanda fysiska såväl som sociala problem. Forskning 

har beskrivit förhållandet mellan politiska aktörer och den svenska idrottsrörelsen som 

ett implicit kontrakt (Norberg, 2004, 2011). Svenska Riksidrottsförbundet (RF) har 

sedan 1913 fördelat ut statliga anslag med målsättning att expandera och utveckla 

idrottsrörelsen. Statens styrning av idrotten har historiskt sett varit begränsad, då 

idrotten själv valt hur statsmaktens resurstilldelning ska fördelas (Fahlén & Stenling, 

2016; Norberg, 2004, 2011; Sjöblom, 2015). Men faktum kvarstår att politiska aktörer 

i skiftande grad indirekt försökt styra och kontrollera idrottsrörelsen till att förmå den 

att realisera lösningar på växlande samhällsproblem (Norberg, 2004).  

Ett problem som återfinns i det svenska samhället i dag är att barn och ungdomar rör 

sig för lite (Hagströmer, 2017; Norberg, 2017; Nyberg, 2017; WHO, 2018). Regeringen 

har uttryckt sin kritik och gav 2016 i uppdrag åt Statens skolverk att se över behovet av 

mer rörelse under skoldagen samt lämna förslag som skulle syfta till mer rörelse under 

skoldagen för alla elever (Regeringsbeslut 2016-11-17). Detta beslut påverkade även 

idrottsrörelsen. Regeringen skriver fram att det krävs en bred satsning från flera 

aktörer för att komma till rätta med denna samhällsproblematik. De andra aktörerna 

regeringen syftar på är bland annat RF. Regeringen vill att RF ska, inom ramen för den 

nya rörelsesatsningen, öka idrott, rörelse och utveckling av rörelseförståelse inom 

ramen för skoldagen. Satsningen skall alltså utföras i anslutning till skoldagen och 

ledsagas av distriktsidrottsförbunden (DF) i samverkan med exempelvis berörda 

kommuner (Regeringskansliet, 2017). Satsningen har bland annat lett till en del nya 

tjänster inom den svenska idrottsrörelsen med syfte att arbeta med den nya 

rörelsesatsningen i skolan (Svenskidrott.se, 2018).    

Nu är det våren 2018 och valkampanjen inför höstens stundande val är i full gång. En 

av de viktigaste sakfrågorna inför årets val är invandring och integration (Novus, 

2018). År 2015 var en period då Sverige, historiskt sett, hade den största 

tillströmningen av flyktingar någonsin och nästan 163 000 personer sökte asyl i 
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Sverige (Migrationsinfo, 2016). Integrationsfrågan växte sig allt större och regeringen 

vände blicken mot idrottsrörelsen och deras möjlighet att bistå integrationsarbetet 

(Fundberg, 2017; Regeringskansliet, 2015).  

Inför budgetåret 2016 valde regeringen att höja etableringsstödet från 32 miljoner 

kronor (Regeringen, 2015) till 64 miljoner kronor (Regeringen, 2016). 

Etableringsstödet anslås av regeringen och tilldelas RF för idrottsrörelsens arbete med 

att etablering av nyanlända (Regeringen, 2015, 2016). I samband med att regeringen 

offentliggjorde det ökade etableringsstödet till idrottsrörelsen betonade även den 

dåvarande folkhälsoministern Gabriel Wiklund, i ett pressmeddelande, idrottens 

centrala roll i integrationsarbetet. ”Idrottsrörelsen är viktig, inte minst nu i den akuta 

flyktingsituationen gör idrottsrörelsen ovärderliga insatser för att ge nyanlända och 

asylsökande ökad möjlighet att bli delaktiga i samhället” (Regeringskansliet, 2015, 

stycke 3). RF fördelade ut etableringsstödet till DF:en som i många fall anställde en 

idrottskonsulent, eller liknande, med uppgift att ansvara för integrations- och 

inkluderingsfrågor.  

Samtidigt slår nu idrotten tillbaka och menar att regeringen, genom att tilldela idrotten 

pengar för specifika syften, försöker styra den ideella verksamheten. RF:s nuvarande 

ordförande Björn Eriksson skriver i ett debattinlägg (2018, 12 januari) att speciella 

satsningar kan uppmuntras och stödjas men inte beordras. Varje idrottsförening vet 

själv bäst hur verksamheten ska formas för att ge barn, ungdomar och vuxna glädje och 

gemenskap. Det är därför viktigt att i så liten utsträckning som möjligt öronmärka och 

erfordra statliga-, kommunala och landstingsstöd. (Eriksson, 2018, 12 januari; RF, 

2018a). Sverige har ett starkt civilsamhälle som kompletterar och balanserar både den 

offentliga- och privata sektorn. Den ideella sektorn drivs, till skillnad från de övriga två 

sektorerna, av människor som med egen ambition och engagemang fullföljer en idé 

som man delar med andra. Idrottsrörelsen uppgift är därför inte att lösa alla 

samhällsutmaningar och idrottens samhällsnytta kan inte beställas utan kan komma 

som en positiv bieffekt. Men för att detta ska ske krävs att föreningar får driva och 

utveckla sin verksamhet utifrån egna uppsatta mål (Eriksson, 2018, 12 januari). 

Rörelsesatsning inom skolan och arbete med nyanländas etablering är bara två av 

många i raden av exempel där statens och idrottsrörelsens intressen inte alltid är helt 

förenliga med varandra, och när staten lägger hinder i vägen för det faktum att RF, 

liksom dess föreningar och specialidrottsförbund (SF), är en fullt ut privaträttslig 
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organisation som ytterst styrs av sina medlemmar. Staten skall endast uppge de syften 

som finns för bidragsgivningen, och det är sedan RF, genom medlemmarnas beslut på 

RF-stämman, som själva fastställer målen för, och inriktningen av verksamheten 

(Pallin, 2012). Norberg (2004) skrev för 14 år sedan, i sin avhandling, att det redan då 

gick att urskilja en allmän tendens där statens idrottsstöd allt oftare fick formen 

ekonomisk ersättning för att tillhandahålla diverse tjänster istället för bidrag. 

Målformuleringarna i den statliga finansieringen hade både utvidgats och blivit mer 

explicit samtidigt som redovisningskraven ökat (Norberg, 2004). Detta är inte mindre 

aktuellt idag. Men för att förstå vad denna inblandning har för påverkan på 

idrottsrörelsens interna processer och eventuella konsekvenser som följd behöver man 

först förstå hur idrotten valt att organisera sig och dess relationen till staten. Därför 

följer en kortare redogörelse för detta i kommande avsnitt.  

 

Idrottens organisering och relation till staten 

RF är svensk idrotts paraplyorganisation och har till uppgift att stödja, leda och 

företräda idrotten såväl nationellt som internationellt (Fahlén & Stenling, 2016; Pallin, 

2012; RF, 2017a). Detta sker bland annat genom att RF representerar svensk idrott i 

kontakt med myndigheter och politiker, fördelar statens anslag till idrottsrörelsen 

samt samordnar arbetet med idrottens värdegrundsfrågor (RF, 2015, 2017a). RF är i 

sig en ideell förening då den i grunden går ut på att människor gemensamt gått 

samman i självständiga föreningar och betalat medlemsavgift (RF, 2017a, 2018c). RF 

består av SF som huvudsakligen är organiserade utifrån olika idrotter och till dem 

ansluter sig ideella föreningar som bedriver idrottslig verksamhet (Pallin, 2012; RF, 

2017a). Genom att en förening får medlemskap i ett SF blir föreningen även ansluten 

till RF (Pallin, 2012; RF, 2017a).  

Idrottsrörelsen vilar på dess verksamhetsidé, vision och värdegrund som finns 

fastslagen i RF:s stadgar (RF, 2017a) samt framskrivna i idrottens idéprogram Idrotten 

vill (2009).  Idrottsrörelsens verksamhetsidé grundar sig på föreningsidrott med syfte 

att ha roligt, må bra och utvecklas genom hela livet och den organiserar sig i 

självständiga föreningar och förbund som tillsammans utgör en frivillig folkrörelse 

förenade under RF (RF, 2009, 2017a). Hela den samlade svenska idrottsrörelsen ska 

verka för den gemensamma visionen och värdegrunden samt följa FN:s deklaration om 

de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om barnets rättigheter 
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(barnkonventionen) och FN:s internationella konvention om rättigheter för personer 

med funktionsnedsättning. Idrottsrörelsens vision är att svensk idrott ska vara bäst i 

världen för alla på alla nivåer och värdegrunden vilar på de fyra hörnstenarna glädje 

och gemenskap, demokrati och delaktighet, allas rätt att vara med och rent spel (RF, 

2009, 2017a). 

Idrotten har sedan 1913 delvis finansierat sin verksamhet med årliga stöd från staten 

(Norberg, 2004, 2011; Sjöblom, 2015). Det permanenta statsanslaget 1913 bidrog, å 

ena sidan, till idrottsrörelsen fortsatta utvecklig och expansion samt till RF:s, och den 

dåvarande Centralföreningens, ledande ställning i den svenska idrottsrörelsen. Det 

bidrog å andra sidan även till en närmare relation mellan staten och idrottsrörelsen. 

För att garantera statsmaktens bestämmanderätt i anslagsfrågor och full transparens i 

idrottens hantering av bidraget återföljdes anslaget av ett antal krav och bestämmelser 

som gick emot föreningsfrihetens principer. Som exempel skulle ett statligt ombud 

skulle utses till Centralföreningens styrelse, och dessutom begärde staten att RF och 

Centralföreningen skulle utse varsin ledamot som skulle ta plats i varandras styrelser. 

Idrottsrörelsen förlorade alltså rätten att utse sina egna ledare (Norberg, 2004).      

Idrottsrörelsen gick på 1920-talet igenom en legitimitetskris (Fahlén & Stenling, 2016; 

Norberg, 2004) som slutligen ledde till den första offentliga utredningen, 

statsunderstöd för idrottens främjande (SOU 1922:08). Utredningen fick i uppdrag 

att undersöka såväl statens bidragssystem som lämpligheten i idrottens rådande 

verksamhet och organisationsform (Fahlén & Stenling, 2016; Norberg, 2004). Trots 

dessa instruktioner konstaterade rapporten (SOU 1922: 08) att idrotten utvecklats till 

en populär rörelse och kunde fungera som ett medel för att bidra till samhällsnyttan 

(Fahlén & Stenling, 2016; Norberg, 2004).  

Det som idag heter AB Svenska spel, inrättades 1934 under namnet AB Tipstjänst och 

är en viktig milstolpe för svensk idrott. Staten beslutade att spelbolagets vinstöverskott 

skulle gå till idrotten vilket innebar en kraftig höjning av idrottens offentliga understöd 

(Fahlén & Stenling, 2016; Norberg, 2004). Etableringen av Tipstjänst blev startskottet 

för begreppet Den svenska modellen, som kännetecknas av omfattade statligt stöd 

förenat med relativt stor självbestämmanderätt för idrottsrörelsen. I och med de nya 

tipsmedlen centraliserades även makten till RF som då stärkte sin position gentemot 

både Gymnastikförbundet och andra rörelser (Fahlén & Stenling, 2016; Norberg, 

2004). 
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Under efterkrigstiden ändrade idrottspolitiken sin karaktär och frågan om 

idrottsrörelsen var förtjänt av statligt stöd hade bytts, ut och nu var frågan istället hur 

stora bidrag det statsfinansiella läget kunde tillåta (Norberg, 2004). Under denna 

period genomfördes tre offentliga utredningar på idrottsrörelsen med syfte att 

redogöra för statens ekonomiska stöd till idrotten. Den tredje och sista utredningen 

Idrott för alla (SOU 1969: 29) har starkt format den svenska idrottspolitiken. I ledet 

av regeringens pågående välfärdsprojekt, idrott för alla, visade regeringen 

långtgående ambitioner på att tillgängliggöra rekreation och en meningsfull fritid för 

de svenska medborgarna med hjälp av den organiserade idrotten. Idrott för alla 

markerade också början på en mer instrumentell och uttryckligt formulerad statlig 

idrottspolitik (Fahlén & Stenling, 2016; Norberg, 2011). 

I kölvattnet av Idrott för alla (SOU 1969: 29) nästan fyrdubblades statens finansiering 

till idrotten. De moderna förändringarna Sverige genomgick återspeglades dock i 

regeringens proposition En idrottspolitik för 2000-talet - Folkhälsa, folkrörelse och 

underhållning där regeringen efterfrågade statliga besparingar, effektivare 

administrativa rutiner samt övervakning och utvärdering av statliga anslag 

(Proposition 1998/99:107). Man krävde att idrotten skulle ta itu med nya problem så 

som doping, våld, rasism, könsdiskriminering och segregation för att bidra till 

samhällsnyttan. Ett av kraven för fortsatt statligt stöd var att den organiserade idrotten 

skulle arbeta mot professionaliseringsprocesser och kommersialisering i jakten på 

internationella framgångar (Fahlén & Stenling, 2016).  

Det statliga stödet till idrotten har, med undantag från 1935-1939 och 1998-2009,  

alltid varit skattefinansierat och kalkyleras årligen in i den nationella budgeten (Fahlén 

& Stenling, 2016). Det är riksdag och regeringen som tillsammans beslutar om i vilken 

utsträckning, och för vilka ändamål anslagen ska tilldelas. Kulturdepartementen 

ansvarar sedan för att regeringens idrottspolitik efterföljs. Prioriteringar och debatter 

som rör idrottspolitiken påverkas av de för stunden aktuella politiska prioriteringarna 

och finansieringsutvecklingen i allmänhet. I den samhällsutveckling som skett har 

idrotten fått en mer framträdande roll hos regeringen, där instrumentella mål har 

återföljts av ökade resurser som en form av ekonomisk ersättning för att tillhandahålla 

diverse tjänster. Idrotten får dock kritik och argumenten som framförs bygger allt som 

oftast på att idrotten, som mottagare av skattefinansierade medel, måste hålla samma 

standard gällande ansvarsskyldighet, etik och transparens som tillämpas på andra 
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offentliga områden, även om den svenska idrottsrörelsen per se inte är ett offentligt 

område (Fahlén & Stenling, 2016). 

 

Tidigare forskning  

För att tydligt anknyta syfte och frågeställningar till tidigare forskning har 

litteraturgranskningen delats upp i tre delar. Dessa är Idrott som instrument, Idrott 

och integration samt Idrottsrörelsens interna processer.  

 

Idrott som instrument 

Tidigare forskning som kartlagt hur idrotten använts som instrumentellt verktyg för 

att lösa diverse välfärdrelaterade utmaningar är omfattande och täcker in en mängd 

områden. Givet omfattningen av, och bredden på denna forskning ges i det följande 

avsnittet en sammanställning över några utvalda områden. 

Idrott för alla är ett internationellt begrepp som används flitigt både av idrotten själv 

men även av statliga aktörer. I Sverige står allas rätt att delta i idrott inskrivet i RF:s 

stadgar (RF, 2017a) och idrotten skall aktivt arbeta för en mer inkluderande idrott (RF, 

2017b). Även regeringen vill att den svenska idrottsrörelsen ska arbeta för social 

inkludering. Detta visade sig bland annat när RF totalt fick en miljard kronor av 

regeringen mellan åren 2004-2007 för att satsa på idrottens barn- och 

ungdomsverksamhet i det så kallade Handslaget. Från 2007 kom satsningen att heta 

Idrottslyftet och regeringen har sedan starten årligen avsatt 500 miljoner kronor. 2016 

höjdes detta belopp till 550 miljoner kronor (RF, 2018b).  Flera forskare har studerat 

både Handslaget och Idrottslyftet med syfte att fastställa satsningarnas faktiska 

resultat i relation till de politiskt uppsatta målen.  

Tanken med Handslaget var att uppmuntra idrottsrörelsen och dess föreningar att 

förändra sina aktiviteter för att attrahera fler barn och ungdomar att delta i idrott. 

Detta skulle man göra genom att utveckla kompletterande former och strukturer för 

att locka de individer som då stod utanför den traditionella föreningsidrotten. Detta 

var dock inte det som hände enligt Söderström et al. (2007) som menar att 

idrottsföreningar istället för att förändra den reguljära verksamheten upprätthöll 

aktiviteter inom föreningarna. Man försökte med andra ord inte rekrytera nya 
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medlemmar genom att förändra verksamheten utan man använde anslaget för att 

utveckla den befintliga verksamheten med fokus på inköp av material och utrustning. 

Förutom detta skriver författarna att själva ansökningsförfarandet kan vara svårt för 

mindre föreningar utan anställda idrottskonsulenter. Detta visade sig genom att en 

majoritet av de tillfrågade föreningarna trodde att det var stora föreningar och 

populära idrotter som erhöll större utdelning, vilket också senare visade sig stämma.  

Åkesson (2007) kommer i sin artikel fram till att som en följd av Handslagets 

fördelningsprinciper så hamnade medlen främst i större förbund och föreningar med 

redan omfattande verksamhet. Det visade sig också att tätbefolkade kommuner samt 

kommuner med högt socioekonomiskt kapital fick mer medel. Detta resulterade i att 

föreningar som låg i tätbefolkade kommuner och/eller socioekonomiskt starka 

kommuner fick bättre förutsättningar för att beviljas medel (Åkesson, 2007). De 

resultat som framkommit genom dessa två studier visar att insatsen även haft effekt på 

idrottsrörelsens interna processer då det påverkat både utformningen på insatserna 

och arbetssätten inom föreningarna.  

Trots att ett flertal forskare uttryckte kritik mot Handslaget så sjösatte regeringen och 

RF Idrottslyftet. Satsningens utformning och mål var i huvudsak utformad på samma 

som sätt som sin föregångare.  Det skulle även  visa sig gälla förfaringssättet, nämligen 

genom utvecklingsprojekt i lokala idrottsföreningar (Karp et al., 2014). Forskning som 

undersökt resultaten av Idrottslyftet pekar mot att denna satsning gick i samma 

fotspår som Handslaget (Karp et al., 2014; Wirén Åkesson & Norberg, 2012). Karp et 

al. (2014)  har studerat hur de svenska SF:en arbetat med Idrottslyftet. Resultaten 

visar att både RF och dess SF har gjort väldigt lite för att möjliggöra för föreningarna 

att göra på något annat sätt än i den tidigare satsningen. SF:en har huvudsakligen 

beviljat medel till ansökningar som fokuserat på rekrytering istället för på ansökningar 

som fokuserat på att förändra aktiviteterna. Ansökningarna var dessutom endast 

fokuserade på några av riktlinjerna som skrivs fram i Idrotten vill och saknade ofta ett 

jämställdhetsperspektiv. Även Wirén Åkesson och Norberg (2012) kommer fram till 

att Idrottslyftet kan ses som en förlängning av Handslaget. RF:s fördelning av 

idrottslyftsmedel var i huvudsak en fortsättning på de principer som gällde för den 

tidigare satsningen vilket ledde till att merparten av bidragen gick till stora idrotter. 

Författarna skriver att mindre föreningar som inte har avlönad personal varken har 

idéer eller energi för att engagera sig i satsningen då alla personella resurser går åt till 

att bedriva föreningens basverksamhet. Att mindre föreningar inte haft resurser till att 
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söka dessa medel påverkar idrottsföreningars interna processer eftersom det får 

effekter på utfallet av interventionerna.  

Den svenska idrottsrörelsens uppbyggnad samt relation till staten är två avgörande 

faktorer för vilka idrotter som anses så pass legitima att de därmed får ta del av statens 

stöd. Detta betyder att det finns underrepresenterade grupper som trots att de bedriver 

idrottslig verksamhet, inte får ta del av statens finansiella stöd till RF. Detta stöds av 

bland annat en studie genomförd av Fahlén och Skille (2017). Författarna har 

undersökt idrottspolitiken för samisk idrott i Sverige och Norge utifrån det politiska 

målet, Idrott för alla. Resultaten av författarnas kvalitativa studie visar hur 

institutionaliserade relationer påverkar förmågan att tillhandahålla idrott för alla och 

det mer specifika målet, att nå underrepresenterade grupper. Kulturdepartementet i 

Sverige överlåter åt RF att själv fördela ut statens finansiella stöd till idrotten. Det 

svenska landsbygdsdepartementet samarbetar med Sametinget som i sin tur 

samverkar med det samiska idrottsförbundet. Detta betyder att det samiska 

idrottsförbundet inte får något finansiellt stöd från RF. Att endast stödja en 

organisation begränsar möjligheten för människor att hitta en idrott där man kan, och 

vill, delta. Vilket leder till att Idrott för alla  till stor del endast inkluderar idrott under 

RF (Fahlén & Skille, 2017). 

Fahlén och Skille (2017) resultat går i linje med en tidigare studie genomförd av 

Sjöblom (2015) som visar att de idrottsorganisationer som tilldelats resurser varit så 

pass stora att de kan sägas ha representerat merparten av idrottsrörelsen och därmed 

legitimerat idrottspolitiken samt starka nog att förvalta statens resurser, och därmed 

haft möjlighet att genomföra de idrottspolitiska målsättningarna. Konsekvensen av 

fördelningsmodellen har bidragit till att vissa samhällsgrupper, idrottsutövare, 

förbund, föreningar, idrotter och idrottsgrenar premierats vilket i sin tur påverkar 

begreppet idrott för alla (Sjöblom, 2015; Wirén Åkesson & Norberg, 2012; Åkesson, 

2007).  

Ytterligare ett område där idrotten fått agera som välfärdsproducent är för 

brottspreventiva syften (Ekholm, 2013a, 2013b; Mutz & Baur, 2009; Norberg, 2004). 

Det finns en inbäddad uppfattning hos styrande organ som gärna framhäver idrottens 

förmåga att bland annat verka för att förhindra våld och brottslighet bland unga. 

Statliga organ menar att idrotten genom sin uppbyggnad, sina normer och värderingar, 

kan främja ett socialt beteendemönster och bidra till att minska aggressiviteten bland 
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ungdomar (Ekholm, 2013a, 2013b; Mutz & Baur, 2009). Mutz och Baur (2009) har 

genom en kvantitativ studie undersökt förhållandet mellan att delta i 

föreningsorganiserade idrottsaktiviteter och våldsamma beteendemönster bland 15-

åriga tyska ungdomar. Sammanfattningsvis visar resultaten att ett medlemskap i en 

idrottsförening eller en frivillig organisation inte automatiskt förhindrade ett våldsamt 

beteende. Det fanns dock ett signifikant samband som visade på att kön, utbildning, 

social bakgrund, invandrarbakgrund, familjevåld, medievåld och vännernas attityder 

istället hade en betydande inverkan på ett våldsamt beteende (Mutz & Baur, 2009).  

Ekholm (2013a, 2013b) har skrivit två artiklar där fokus legat på idrott som producent 

av välfärdsrelaterade tjänster med fokus på svensk brottsprevention. Ekholm (2013a) 

har bland annat granskat den svenska forskningen på området och hur den kan förstås 

i relation till internationell forskning. Det har visat sig att både svensk och 

internationell forskning fokuserat på att kartlägga om idrott fungerar, hur idrott 

fungerar och under vilka förutsättningar idrott skulle kunna fungera i syfte att minska 

brott. Ekholm (2013a, 2013b) menar, precis som Mutz och Baur (2009)  att det finns 

lite bevis som stödjer att idrott, endast genom deltagande, skulle fungera som ett medel 

för att uppnå sociala mål. Idrotten skulle dock kunna fungera brottspreventivt men för 

det krävs vissa åtgärder. Ekholm (2013a, 2013b) skriver att det inte finns något 

avgörande inom idrotten som gör just idrott så passande för att uppnå sociala mål men 

betonar (Ekholm, 2013b) att om idrotten skall kunna bidra och verka brottspreventivt 

så bör vikt läggas vid icke-våldsutbildningar, arbete för att förstå vikten av självkontroll 

och ansvaret över sig själv och andra. Det finns även ett behov av att minska negativa 

effekter av konkurrenskraftiga komponenter som i annat fall kan yttra sig i sociala 

relationer eller internt inom individen. Idrottsaktiviteterna bör även innehålla ett 

minimum av formella regler. Tonvikten ska istället läggas på intern och individuell 

motivation samt vara tydligt utformad (Ekholm, 2013b).  

Forskning har även undersökt idrott som en arena för social inkludering. Haudenhuyse 

et al. (2014) har intervjuat 50 socialt utsatta ungdomar i Belgien och kommit fram till 

några viktiga aspekter för varför idrotten skapar en meningsfull fritid. 

Idrottsföreningarna erbjöd ungdomar en miljö där de kunde finna stöd, mening, 

uppskattning, säkerhet och omsorg. Tränaren spelade en nyckelroll, men var inte den 

enda faktorn, eftersom dennes råd var påverkad av föreningens organisatoriska och 

kulturella sammanhang. Författarna fann ett antal aspekter relaterade till den 
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organisatoriska kontexten. Detta var saker såsom första intrycket, skillnader mellan 

idrottsföreningar, erfarenheter och motiv för att sluta med idrotten. De intervjuade 

ungdomarna var dock ganska skeptiska till antagandet om att idrotten kan förändra 

saker till det bättre. 

Att idrottsrörelsen används som ett instrumentellt verktyg är som tidigare nämnt inte 

unikt för Sverige och ytterligare studier visar hur politiker styr idrotten till att inrikta 

sin verksamhet mot ett fåtal grupper vilket leder till homogenisering och begränsning 

av utbudet av idrottsliga aktiviteter. Green (2006) skildrar exempelvis den brittiska 

idrottsrörelsen som välfärdsproducent. Författaren har genomfört en studie med syfte 

att kritiskt redogöra för hur finansieringen av idrotten samt motiveringarna bakom de 

idrottspolitiska besluten har skiftat från en strävan att tillhandahålla idrott, rekreation 

och fysisk aktivitet för alla, till att fokusera på den redan aktiva medborgaren samt 

elitidrotten. Den tidigare så viktiga Idrott för alla hamnar alltså i skuggan. Green 

(2006) skriver att idrottspolitiken i dag fokuserar sina prioriteringar på barn och 

ungdomsaktiviteter som kan minska långsiktiga finansiella kostnader kopplade till 

sämre hälsa, låg utbildning samt utvecklingen av elitidrottare. Det här menar Green 

(2006) resulterar i att alternativa idrottspolitiska utarbetningar för att främja 

aktiviteter, initiativ och program som faller utanför detta fokus allvarligt begränsas.  

Detta är bara några i raden av exempel på forskning som undersökt hur idrotten 

använts som instrument genom diverse olika satsningar, eller bara genom 

föreställningen om idrottens alla positiva effekter kan bidra till samhällsnytta inom ett 

flertal områden. De studier som hittills redogjorts för har kommit fram till, om, och i 

så fall hur effektivt, idrotten lyckats uppfylla de mål som politiska aktörer satt upp. Det 

är dock ingen av dessa studier som undersökt hur idrotten använts för att integrera 

nyanlända eller för den delen hur externt arbete får interna konsekvenser på 

idrottsrörelsen organisation. Därför måste ytterligare områden studeras för att belysa 

problemet. 

 

Idrott och integration 

Forskare som koncentrerat sig på att undersöka etnisk mångfald, integration och idrott 

har kraftigt ökat de senaste 15 åren. Forskningsfältet bara i Sverige har ökat från fyra 

studier år 2000 till ungefär 50 texter 15 år senare (Fundberg, 2012). Spaaij (2012) 

skriver att det finns några faktorer som kan vara viktiga att lyfta fram när man talar 
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om idrott som integrationsverktyg. Författaren menar att idrottens roll som 

integrationsverktyg varken bör överskattas eller generaliseras. Individer kan genom 

idrotten bygga upp sociala band till andra och på så sätt skaffa sig ett socialt nätverk 

både inom och utanför den egna etniska gruppen. Deltagande skapar både en 

meningsfull tillvaro och trygghet vilket leder till möjligheten att även delta i aktiviteter 

utanför idrotten. Författaren skriver dock att även om fritidsaktiviteter kan tyckas vara 

idealiska för att utveckla ett socialt kapital genom sociala möten mellan människor 

med olika etniska bakgrunder så tenderar relationerna att vara relativt svaga vilket 

betyder att få nära och hållbara relationer skapas genom idrotten (Spaaij, 2012).  

Även Waardenburg et al. (2018) som undersökt personer som lever på asylboenden 

skriver att idrotten i stor utsträckning upplevs som ett sätt att övervinna tristess och är 

en tillfällig frist från den dagliga kamp dessa personer upplever. Waardenburg et al. 

(2018) kommer precis som Spaaij (2012) fram till att idrotten har en stor social 

funktion eftersom den möjliggör för dessa personer att träffa andra. Waardenburg et 

al. (2018) argumenterar dock för att eftersom dessa personer befinner sig i en form av 

övergångsrit, alltså en fas mellan två normaltillstånd,  begränsas möjligheten att 

realisera idrottens tillskrivna positiva spillover effekt, såsom ökad känsla av 

tillhörighet.  

Förutom de positiva effekter idrott har på det psykosociala och fysiska välbefinnandet 

ges migrerade personerna även en möjlighet att utveckla sina språkfärdigheter och 

bekanta sig med landets kultur (Doherty & Taylor, 2007). Författarna skriver att 

baksidan av det hela är att respondenterna i deras studie beskrev en typ av social 

utslagning på grund av språkbrister, bristande kunskap om de aktiviteter som erbjöds 

samt fördomar relaterade till deras kulturella bakgrund (Doherty & Taylor, 2007). 

Möten som sker inom den idrottsliga miljön har heller inte alltid fredlig utgång. När 

personer från olika etniska grupper idrottar tillsammans kan det uppstå missförstånd, 

verbala övergrepp, rasism och diskriminering (Janssens & Verweel, 2014) som i vissa 

fall till och med kan leda till fysiskt våld (Spaaij, 2012). Dessa beteenden kan leda till 

en förstärkning av gruppgränserna även utanför idrotten vilket i sin tur kan leda till 

negativa effekter då dessa personer ska förvärva ett socialt kapital på andra områden 

(Spaaij, 2012).   

Enligt politiker, i exempelvis Danmark, har migrerade ungdomars fritid ansetts som 

potentiellt farligt och därför försökt förmå idrotten skapa aktiviteter för att, som de 
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uttrycker det, förebygga uppkomsten av extremistiska åsikter och radikalisering 

(Agergaard et al., 2015). De specifika initiativ som ofta anges i dessa handlingsplaner 

är i stort sett endast riktade till ungdomar av blandad etnisk och religiös bakgrund i så 

kallade socioekonomiskt utsatta områden och behovet av att skapa idrottsmöjligheter 

under skolloven. Både politiska- offentliga och civilsamhälleliga organ är överens om 

att dessa migrerade barn med fördel borde delta i den organiserade idrotten framför 

självorganiserad idrott eller ostrukturerade fritidsaktiviteter. Det finns dock en 

divergens mellan de politiska målformuleringarna och de sätt på vilka medarbetare, 

offentliga- och civila samarbetspartners beskriver syftet med interventionen. Kort sagt 

kan man säga att politikerna vill minska risken för radikalisering och extremism 

medan idrotten vill skapa en meningsfull fritid som i sin tur kan leda minskad 

kriminalitet (Agergaard et al., 2015). 

Ytterligare en fråga som diskuteras när man talar om idrott och integration är etniska 

idrottsföreningars vara eller icke vara. Beslutsfattare är ofta emot etniska 

idrottsföreningar eller lag som domineras av en etnisk minoritet med argumentet att 

det inte bidrar till integration. De flesta personer med invandrarbakgrund som idrottar 

gör dock det i föreningar där majoriteten av idrottsutövarna är inhemska medborgare. 

Men det finns de som föredrar att idrotta i lag eller föreningar som domineras av den 

egna etniska minoriteten (Janssens & Verweel, 2014; Theeboom, Schaillée, & Nols, 

2012). Det finns emellertid lite empirisk forskning som stödjer att en etnisk blandad 

idrottsmiljö skulle erbjuda fler möjligheter att generera socialt kapital (Theeboom et 

al., 2012). Idrott har en stor betydelse för det multikulturella samhället men det är 

svårt att säga om det är idrotten i sig som bidrar till integration eftersom det är svårt 

att isolera idrott från andra samhälleliga influenser (Janssens & Verweel, 2014).  

Idrott skapar ett sammanhang inom vilket sociala nätverk skapas, normer för 

ömsesidighet utvecklas och social tillit genereras. I idrottsföreningar bildar sig 

människor kunskap, färdigheter och kontakter som också är relevanta utanför 

idrottsmiljön. På så sätt fungerar också föreningarna som produktionsställe för socialt 

kapital för både den etniska majoriteten samt den etniska minoriteten (Janssens & 

Verweel, 2014). Därför menar forskning att båda typerna av idrottsföreningar eller lag 

skapar möjligheten att förvärva socialt kapital som i sin tur kan bidra till integrering 

(Janssens & Verweel, 2014; Theeboom et al., 2012). Man kan dock utröna en viss 

skillnad mellan de två olika typerna av föreningarna. Theeboom et al. (2012) menar att 
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en idrottsförening med en mix av medlemmar pekar mot att individerna lärde sig ta 

kontakt med andra, ökade självförtroendet samt ökade sin kunskap om andra etniska 

grupper, medan föreningar med medlemmar från samma etniska minoritet tycktes 

kunna få mer personliga kontakter där samtalen även berörde ämnen utanför idrotten 

samt att man i större utsträckning även hjälpte varandra utanför en idrottslig kontext. 

Samtidigt skriver Janssens och Verweel (2014) att ett medlemskap i en idrottsförening 

är svårt att isolera från andra samhällsinfluenser vilket gör det problematiskt när man 

vill visa vilken betydelse idrottsföreningar har för social integration.   

De artiklar som presenterats i detta avsnitt belyser hur, och på vilket sätt idrott kan 

fungera som ett verktyg för att nå instrumentella mål. Dessa studier kommer fram till 

att idrotten som välfärdsproducent för att inkludera nyanlända fungerar bra när det 

kommer till att förbättra både det psykosociala och fysiska välbefinnandet samt hjälper 

migrerade personer att träna sitt nya språk samt lära sig något om den kultur som man 

kommer till. Men de relationer som skapas är emellertid inte tillräckligt djupa för att 

på sikt vara hållbara och det uppstår även konflikter både mellan olika etniska grupper 

och urbefolkningen. Det är heller inte alltid som de målsättningar som sätts upp från 

statliga aktörer går i linje med idrottens egna målsättningar för de insatser man skapar.  

Ingen av dessa artiklar kartlägger dock hur externt pålagt arbete påverkar 

idrottsrörelsens interna organisation som en direkt eller indirekt effekt av att detta 

arbete. Därför måste ytterligare ett område belysas för att illustrera problemet. 

 

Idrottsrörelsens interna processer 

Det ökade statliga anslaget till idrottsrörelsen har bidragit till att regeringar infört en 

rad åtgärder för idrotten att följa för att säkerställa att arbetet genomförs enligt statliga 

önskemål (Fahlén, 2017b; Green & Houlihan, 2006). Green och Houlihan (2006) har 

exempelvis undersökt relationen mellan regeringarna och friidrottens SF i Australien 

och Storbritannien. Det författarna skriver fram som särskilt slående var att den 

moderniseringsstrategi, som regeringarna implementerade som ett verktyg för att 

styra idrotten mot deras egna uppsatta mål, inte fokuserade på idrott som en 

gemensam uppsättning organisationer, med gemensamma mål, utan  på specifika 

idrotter och SF. Regeringarna i de två olika länderna framhäver gärna SF:en som 

självreglerande organisationer, ansvariga för att lösa sina egna problem. Denna idé 

maskeras sedan genom en intensifiering av centraliserad teknik för styrning, såsom 
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prestationsregistreringar, införande av revisionsförfaranden samt regerings-

inspektioner och sanktioner, om SF:en misslyckades med att uppfylla överenskomna 

mål. 

De ökande anslagen till idrotten har bidragit till ett växande intresse för att kontrollera 

vad idrotten egentligen gör med statens medel (Fahlén, 2017b). Detta har i sin tur lett 

till ett stort antal olika prestationsmätningssystem som syftar till att producera 

information till beslutade organ om idrottens förehavanden. Fahlén (2017b) har 

genomfört en kvalitativ studie med syfte att undersöka hur de föreningar som berörts 

av detta mätsystem påverkats. Resultaten i studien visar att dessa mätsystem leder till 

en viss homogenisering som i sin tur begränsar utbudet av idrottsföreningarnas 

aktiviteter. Detta påverkar medlemmarna men hotar även föreningars 

självbestämmanderätt. Det verkar även ha en centraliserade effekt som innebär att 

arbetsuppgifter, makt och mandat att styra idrottsföreningen flyttas till ett fåtal 

individer, ofta på specifika positioner. Slutligen visar resultaten att respondenterna 

uppfattar att mätsystemen hotar det implicita kontrakt som finns mellan 

idrottsrörelsen och staten, vilket innebär att staten anslår idrotten finansiella medel 

mot att idrotten bidrar till samhällsnyttan.  

Även Perck et al. (2016) konstaterar att föreningar börjar likna varandra när de 

genomgår en organisatorisk förändring. Detta kom författarna fram till genom en 

kvantitativ studie där de undersökt vad som hänt med 55 gymnastikföreningar i 

Belgien efter det att regeringen och gymnastikförbundet implementerat ett 

kvalitetssäkringssystem. Detta system hade som mål att fokusera på formalisering av 

tillvägagångssätt samt optimering av strukturer och system för att öka kvalitén på 

föreningarnas prestationer. Den organisationsförändring som skedde efter 

implementering av detta kvalitetssäkringssystem resulterade i, förutom 

homogenisering, till en professionaliseringsprocess där ökad kvalité och prestation i 

utövandet låg i fokus. Mer standardiserade tillvägagångssätt gjorde det möjligt för 

föreningarna att styra sina processer för att på så sätt göra färre misstag. 

Det finns även forskning som visar att de idrottsaktiviteter som tillhandahålls, som en 

effekt av politiska målsättningar, får konsekvenser på utfallet av interventionerna 

(Fahlén, 2017a; Karp et al., 2014; Söderström et al., 2007; Åkesson, 2007). Personer 

som söker sig till dessa idrottsaktiviteter stöter på sociala förväntningar och vissa 

fysiska förutsättningar som påverkar deras vilja, eller ovillighet, att delta i de fysiska 
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aktiviteter som erbjuds. Inom ramen för Idrottslyftet lanserade RF satsningen Drive-

in idrott för att försöka locka de barn och unga som inte var aktiva inom någon 

idrottsförening. Det visade sig dock att de aktiviteter som arrangerades inom ramen 

för Drive-in idrott allt som oftast var bollsporter. Alltså idrotter som kräver en mycket 

specifik kunskap från den enskilda deltagaren och som liknar den kunskap som 

förväntas av deltagare i konventionella idrottsaktiviteter (Fahlén, 2017a). Fahlén 

(2017a) menar därför att, även om projektet var utformat för att locka individer som 

stod utanför föreningsidrotten, snarare tillhandahöll idrott för redan föreningsaktiva. 

Vidare skriver Fahlén (2017a) att idrottsrörelsen, istället för att utmana de 

dominerande föreställningarna om vad idrott är, och kan vara, bidragit till 

reproduktion av förutfattade meningar och befintliga mönster av vad som krävs för att 

delta. 

Det finns även studier som undersökt hur de svenska SF:en uppfattat det nya 

åliggandet i och med idrottslyftet. Fahlén et al. (2015) har undersökt hur uppdraget 

relaterar till SF:ens ordinarie aktiviteter, vilka strategier och metoder som använts 

samt hur SF:ens mål, strategier, metoder och resultat motsvarat RF:s riktlinjer i 

relation till satsningen. Resultaten från studien visar att regeringen givit idrotten en 

mer framträdande roll där fler instrumentella mål har åtföljts av ekonomiska resurser. 

Denna process har medverkat till att modernisera idrottsorganisationer genom att 

uppmuntra utveckling genom självreglering. Idrottsrörelsen har anammat de nya 

målen och resurserna, men i stället för att genomföra en egen självregleringsprocess 

har varje organisationsnivå vidarebefordrat ansvaret för utveckling till nästa undre 

nivå i kedjan. Denna process har lämnat idrottsföreningarna med fullt ansvar för att 

uppfylla regeringens mål, ett ansvar som de inte har accepterat (Fahlén et al., 2015). 

Genom att studera hur svenska idrottsföreningar identifierar sig själva kan man få en 

fingervisning om vad idrottsföreningarna själva föreställer sig kunna bidra med 

(Stenling & Fahlén, 2016). Författarna har konstruerat tio kategorier baserade på 

idrottsföreningars kärnverksamhet, målgrupp, aktiviteter, identitetsmarkör och syfte. 

Författarna påpekar heterogeniteten bland de svenska idrottsföreningarna som en 

grupp. I synnerhet hävdas att varje organisationsidentitet och dess tillhörande 

handlingsplan ger en indikation på hur benägen en idrottsförening är att fungera som 

implementerare av ett visst politiskt mål. Hypotetiskt skulle man kunna anta att 

benägenheten för att genomföra politiskt uppsätta mål är beroende av hur väl de 
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överensstämmer med föreningarnas uppfattning av sig själva och i vilket syfte de 

tillhandahåller idrott (Stenling & Fahlén, 2016). 

Den forskning som presenterats i detta avsnitt ger en fingervisning om att extern 

inblandning i självständiga civilsamhällesorganisationer inte bara leder till 

konsekvenser på det externa arbetet, utan att det även får konsekvenser på 

organisationens interna processer. I nästa avsnitt kommer de teoretiska 

utgångspunkterna för att förstå dylika interna konsekvenser att presenteras. 

 

Teoretiska utgångspunkter  

Den teoretiska utgångspunkten för denna studie består av begrepp och teorier 

sprungna ur det organisationsteoretiska fältet. Detta eftersom det organisations-

teoretiska fältet försöker förstå sig på och undersöka hur, och varför, organisationer 

agerar som de gör samt vilka konsekvenser detta kan leda till (Greenwood, Oliver, 

Sahlin & Suddaby, 2008). Detta avsnitt syftar till att presentera ett 

organisationsteoretiskt ramverk, som möjliggör för läsaren att se kunskapsobjektet ur 

ett bredare perspektiv. Genom att presentera ett ramverk som kan användas för att 

förstå påverkans- och förändringsprocesser inom ett organisatoriskt fält kan läsaren få 

en djupare förståelse för det undersökta fenomenet.  Föreliggande studie kommer att 

utgå från nyinstitutionell teori då denna intresserar sig för kollektivt delade handlings- 

och tankemönster inom organisationer och dess omgivning (Skålén, 2002). Teorin 

frambringar därför en god utgångspunkt för att skapa förståelse för vad som händer 

inom en civilsamhällelig organisation när externa aktörers förväntningar och 

målsättningar appliceras på organisationen.  

Föreliggande studies teoretiska ramverk kommer bestå av både tidigare och senare 

perspektiv på nyinstitutionell teori. Då föreliggande studie vill kunna ta hänsyn till 

både inre och yttre påverkansfaktorer som en förklaring på organisationers agerande 

men även hur organisationer inom ett organisationsfält påverkar varandra, kan inte 

bara de ena eller det andra perspektivet användas. Detta eftersom de, trots att de går 

ihop med varandra, lägger olika stor vikt vid dessa aspekter. De perspektiv som 

presenteras kommer tillsammans utgöra studiens teoretiska ramverk, som sedan 

kommer att användas för att analysera och förstå resultaten.  
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Nyinstitutionell teori  

Institution är ett centralt begrepp inom institutionell teori och betyder inte bara olika 

saker inom olika institutionsteoretiska perspektiv utan begreppet har dessutom 

förändrats genom åren (Eriksson-Zetterquist, Kalling, & Styhre, 2005; Johansson, 

2002). Det är därför nödvändigt att, innan man börjar diskutera institutioner inom det 

institutionsteoretiska fältet,  definiera själva begreppet. Richard Scott är en väl citerad 

forskare som har formulerat en övergripande definition av begreppet institution som 

avser täcka in de flesta samtida uppfattningar. Scott (2001) skriver att “Institutions are 

composed of cultural-cognitive, normative, and regulative elements that, together with 

associated activities and resources, provide stability and meaning to social life.” (Scott, 

2001, s. 48) 

Johansson (2002) skriver att denna definition kan användas för att peka ut de 

grundläggande skiljelinjerna bland olika institutionsteorier. Scott (2001) menar att de 

regulativa, normativa och kulturellkognitiva element som  återfinns i definitionen kan 

beskrivas som de institutionella strukturernas byggstenar och är avgörande 

beståndsdelar inom en institution. Det innebär att de strukturer och aktiviteter som 

ger stabilitet åt socialt beteende kan vara av tre slag, och olika institutionsteoretiska 

perspektiv fäster olika stor vikt vid dessa tre element (Johansson, 2002; Scott, 2001). 

Scott (2001) menar att institutioner i denna definition är mångfacetterade, hållbara, 

sociala strukturer, som består av symboliska element, sociala aktiviteter och materiella 

resurser.  

Det första elementet utgörs av den regulativa aspekten och kännetecknas av ett 

regleringsförfarande. Denna aspekt omfattas, i någon mån, av alla institutions-

teoretiska perspektiv och inbegriper förmågan att fastställa regler, övervaka och 

inspektera arbete men även att vid behov initiera sanktioner, belöningar eller 

repressalier i försök att påverka framtida beteenden. Det andra elementet utgörs av 

normativa system som bygger på normer och värderingar. Normer anger hur 

målsättningar skall uppnås och definierar legitima tillvägagångssätt. Värderingar 

består av de önskvärda förväntningarna som en organisation ska leva upp till, samt 

skyldigheter och rättigheter att förhålla sig till i det sociala livet. Det sista elementet 

bygger på en kunskapsmässig bas, där sociala aktörer inom institutionen handlar på 

ett visst sätt på grund av att ett visst handlingsmönster tas för givet. Detta innebär att 



 

 
 

20 

en social aktör handlar efter förgivettagna rutiner och följer institutionaliserade regler, 

utan att närmare fundera över sitt eget handlande (Johansson, 2002; Scott, 2001). 

Institutioner kan förstås som ett mönster av kollektivt handlande (Eriksson-

Zetterquist et al., 2005) men behöver för den skull inte vara medvetet utformade 

(DiMaggio & Powell, 1991). De hjälper oss att skapa mönster i vårt sätt att handla. En 

individ försöker, inom ramen för ett aktuellt institutionellt meningssystem, ta reda på 

hur man ska bete sig och vilka regler som accepteras. Individers förhållningssätt bidrar 

till institutionens ordning, stabilitet och förutsägbarhet, men även flexibilitet och 

förmåga att anpassa sig. Genom detta bistår institutioner oss med att skapa ordning i 

vår omvärld och vi kan på det viset även förstå och kontrollera den. De hjälper oss 

hantera det osäkra och koda våra förväntningar som annars hade varit präglade av 

ännu mer osäkerhet. Institutioner förser individer med kriterier för framgång och 

misslyckande som påverkar hur de handlar både inom och utanför institutionens 

gränser. När en institution förändras, förändras även de ingående organisationerna 

(Eriksson-Zetterquist et al., 2005).    

Den nyinstitutionella teorin är sprungen ur den tidigare institutionella teorin. De 

liknar varandra på många sätt och båda perspektiven tvivlar på en rationalistisk syn på 

organisering som uppfyller formella målsättningar, utan betonar istället att 

organisering kan vara inkonsekvent med den formella bilden. Teoribildningarna 

fokuserar på förhållandet mellan organisationen och dess omgivning och betonar även 

de kulturella aspekter som man menar påverkar hur organisationer utvecklas. Det 

nyinstitutionella perspektivet tar även hänsyn till hur en organisation påverkar sin 

omgivning. Institutioner och samhällen kan förklaras som sociala och kulturella 

konstruktioner som medvetet, eller omedvetet, kontinuerligt formas samt 

reproduceras genom sociala konstruktioner och en organisations identitet skapas 

genom dennes handlade (Eriksson-Zetterquist et al., 2005; Johansson, 2002). 

Eftersom  organisationer är inbäddade i sin institutionella omgivning leder det i sin tur 

till att organisationer anpassar sig till sin omgivning (DiMaggio & Powell 1983, 1991).  

 

Tidig nyinstitutionell teori  

Startskottet för det nyinstitutionella perspektivet är artikeln Institutionalized 

Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony skriven 1977 av Meyer och 

Rowan (Eriksson-Zetterquist et al., 2005; Johansson, 2002; Skålén, 2002). 
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Författarna till artikeln skriver att organisering handlar om att anpassa sig till 

institutionaliserade regler. Bara för att  formella strukturer finns, alltså olika metoder 

för hur saker ska göras, betyder det inte nödvändigtvis att de efterföljs. Dessa formella 

strukturers legitimitet tas för givet men när man undersöker dem så visar det sig att 

strukturella element och aktiviteter ofta är löst kopplade till varandra. Dessa 

institutionella regler kallas för rationaliserande myter (Eriksson-Zetterquist et al., 

2005; Johansson, 2002; Meyer & Rowan, 1977). Dessa myter är viktiga för 

organisationer eftersom de tillför legitimitet, stabilitet och resurser. Men det uppstår 

även problem då det inte är tillräckligt för organisationerna att endast anpassa sig, de 

måste även upprätthålla skenet av att de faktiskt fungerar. Denna strävan mot 

strukturell överenstämmelse med omgivningens rationaliserade myter kallas 

institutionell isomorfism, vilket handlar om att organisationer blir mer lika varandra  

(Eriksson-Zetterquist et al., 2005; Johansson, 2002). Detta tidiga perspektiv av 

nyinstitutionalism håller de enskilda organisationerna kvar i blickfånget och ger en 

förståelse för inomorganisatoriska förhållanden  (Johansson, 2002). 

 

Organisatoriska fält och institutionalisering  

En utveckling av det tidigare nyinstitutionella perspektivet kom 1983 i och med en 

artikel skriven av DiMaggio och Powell (Eriksson-Zetterquist et al., 2005; Johansson, 

2002). Författarna koncentrerade sig på begreppet organisatoriska fält. Kort kan man 

likställa ett organisatoriskt fält med en omgivning som skapas av, och samtidigt skapar 

organisationer. Enskilda organisationer påverkas inte som en direkt effekt av andra 

organisationer utan av förändringar i strukturen inom deras organisatoriska fält. Alla 

organisationer existerar inom ett givet organisatoriskt fält, och samtidigt som 

organisationerna bidrar till att skapa fältet kommer de själva att skapas av detsamma. 

Genom dessa organisatoriska fält kan organisationer skapa legitimitet för att överleva. 

Organisationer inom samma fält tenderar att bli alltmer homogena vilket har lett ett 

ökat intresse för de bakomliggande mekanismerna (DiMaggio & Powell, 1983, 1991; 

Eriksson-Zetterquist et al., 2005; Johansson, 2002). 

 

Isomorfism 

Isomorfism handlar om homogenitet, vilket i detta sammanhang betyder att 

organisationer tenderar bli mer lika varandra (Eriksson-Zetterquist et al., 2005; 
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Johansson, 2002). DiMaggio och Powell (1983) har formulerat tre olika former av 

isomorfism, tvingande, mimetisk och normativ. Dessa tre olika typer av isomorfism 

argumenterar Scott (2001) för att man även kan associera med regulativa, kulturella 

kognitiva och normativa element. Författaren drar paralleller mellan tvingande 

isomorfism och regulativa element, mimetisk isomorfism och kulturella kognitiva 

element samt normativ isomorfism och normativa element (Scott, 2001). 

Tvingande isomorfism kommer framförallt ur en politisk påverkan och vilar på ett 

beroendeförhållande. Denna typ av isomorfism är en effekt av de formella eller 

informella anpassningskrav svagare organisationer utsätts för av de starkare. Staten 

spelar här en nyckelroll eftersom den direkt eller indirekt kan reglera eller på andra 

sätt påverka organisationer till att driva verksamheten åt det ena eller det andra hållet. 

Mimetisk (ibland även kallad imiterande) isomorfism kommer ur känslan av 

osäkerhet. Verksamheter som inte besitter den kunskap som krävs för att se sambandet 

mellan orsak och verkan, där målen är tvetydliga eller lösningarna oklara, kan istället 

för att ägna sig åt problemlösning, försöka härma någon annan. Mindre framgångsrika 

organisationer försöker imitera de organisationer som verkar framgångsrika inom ett 

visst fält, i syfte att röna liknande framgångar. Normativ isomorfism är en följd av 

professionalisering. Alltfler organisationer anställer personal med formell utbildning. 

Även detta blir ett sätt att likrikta de olika organisationerna eftersom individer inom 

samma profession ofta delar vissa kunskaper och idéer. Dessa för arbetskraften med 

sig vidare in i organisationerna, vilket skapar en ökad spridning och likformighet 

mellan dem (DiMaggio & Powell, 1983; Eriksson-Zetterquist et al., 2005; Johansson, 

2002). 

I detta avsnitt har både ett tidigare och senare perspektiv på nyinstitutionell teori 

beskrivits och ligger till grund för studiens teoretiska ramverk. Tre komponenter, de 

institutionella strukturernas byggstenar, organisatoriska fält samt isomorfism har 

beskrivits och kommer att användas för att förklara varför, och hur, externa aktörers 

önskemål, förväntningar och krav kan få konsekvenser och påverka idrottsrörelsens 

interna processer.  
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Metod  

Denna studie är en del i ett forskningsprojekt som pågår vid pedagogiska institutionen 

vid Umeå universitet. Ett inledande möte med utsedd handledare genomfördes och en 

plan för arbetet sattes upp. För att säkerställa kvalitén och lämpligheten på frågorna 

för det specifika examensarbetet, inhämtades ett godkännande för studiens syfte och 

frågeställningar samt intervjuguide innan kontakt togs med presumtiva respondenter. 

 

Forskningsprocess och design 

Då studiens syfte var att undersöka intern-organisatoriska konsekvenser av externt 

formulerade förväntningar på den egna verksamheten bedömdes intervju vara den 

bästa undersökningsmetoden. Detta eftersom dessa fenomen är svåra att observera 

utifrån och det även är en tidskrävande process. Det är med andra ord respondenternas 

egen tolkning av verkligheten som analyserats och ligger till grund för resultaten. 

Studiens resultat baseras således på semistrukturerade intervjuer med elva 

distriktsidrottschefer/ länsidrottschefer. 

Beslutet att använda kvalitativ intervju som metod grundar sig på att en intervju ger 

respondenten tillfälle att besvara frågorna utifrån sina egna upplevelser och 

erfarenheter (Bryman, 2011; Creswell, 2013; Kvale & Brinkmann, 2014). Vid 

genomförandet av semistrukturerade intervjuer tar forskaren ofta hjälp av en 

intervjuguide som ger förslag på relevanta frågor samtidigt som det finns utrymme till 

följdfrågor. Respondenten ges på detta sätt stor frihet att själv utforma svaren 

samtidigt som det möjliggör för forskaren att fördjupa sig i respondenternas egna 

upplevelser genom följdfrågor (Bryman, 2011; Creswell, 2013). 

 

Urval 

Beslutet om att kontakta den svenska idrottsrörelsens DF bygger på hur idrotten valt 

att bygga upp sin verksamhet. Den svenska idrottsrörelsen består för närvarande av 71 

SF, 19 DF, 20 000 föreningar, fler än 250 olika idrotter och över 3,1 miljoner 

medlemmar (RF, 2017a, 2018c). RF har för sin regionala verksamhet DF. RF:s stadgar 

slår fast att inom varje fastställt verksamhetsområde, som begränsas geografiskt, skall 

det finnas ett DF och de har till uppgift att ansvara för idrottsrörelsens gemensamma 

angelägenheter inom respektive distrikt (RF, 2017a). DF:en består av de föreningar 
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som är anslutna till ett SF och därmed medlemmar i RF, och som har sin hemvist inom 

DF:s gränser (RF, 2017a).  

De urvalskriterier som konstruerades för studien var att respondenterna behövde ha 

erfarenhet av, och god kunskap om, DF:ens interna organisation, statens relation till 

idrottsrörelsen samt eventuella konsekvenser på DF:ens interna processer som ett 

resultat av välfärdsrelaterade tjänster. I det här fallet integrationsarbete av nyanlända. 

Respondenterna behövde även ha god kunskap om idrottsrörelsens uppbyggnad samt 

idrottsrörelsen verksamhetsidé, vision och värdegrund. Utifrån dessa urvalskriterier 

föll valet av respondenter på den svenska idrottsrörelsens distriktsidrottschefer. 

För att besvara studiens syfte och frågeställningar har intervjuer genomförts med elva 

distriktsidrottschefer/länsidrottschefer. För att underlätta för läsaren kommer 

fortsättningsvis endast begreppet distriktsidrottschefer att skrivas fram. Urvalet är ett 

målstyrt urval. Med det menas att det var individer från en specifik organisation, och 

en särskild nivå i hierarkin, som valdes ut för att delta i studien. Individerna som 

tillfrågades stod i direkt relation till studiens syfte och frågeställningar (Bryman, 2011). 

Ett målstyrt urval genomförs vanligtvis på fler än en nivå (Bryman, 2011). Två 

urvalsnivåer användes vid denna studie. Den första urvalsnivån grundar sig på 

studiens syfte och frågeställningar vilket styrde att valet föll på DF:en. Detta eftersom 

det etableringsstöd som staten anslog till idrotten har, via RF, fördelats ut till samtliga 

DF. Den andra urvalsnivån grundar sig på att få en så stor spridning på urvalet som 

möjligt men där heterogeniteten i gruppen var densamma, därför kontaktades RF:s 

samtliga distriktsidrottschefer. Detta eftersom det var dessa individer som i förväg 

ansågs uppfylla studiens urvalskriterier.  

Det krav som fanns var att respondenterna skulle uppfylla de urvalskriterier som 

konstruerades för studien. Av de totalt elva distriktsidrottschefer som ställde upp i 

studien var två kvinnor och nio män. Eftersom kön är ett utmärkande karaktärsdrag 

som därför kan komma att påverka anonymiteten kommer detta dock inte redovisas i 

resultaten. Respondenterna har varit anställda som distriktsidrottschefer mellan 1-10 

år. Intervjupersonerna (Se tabell 1) benämns fortsättningsvis som Deltagare 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10 och 11. Distrikten  skrivs fram som A, B, C, D, E, F, G, H, I, J och K. 
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Tabell 1. Studiens intervjupersoner. 

Deltagare Distrikt År som distriktsdrottschef 

1 A 2 år 

2 B 7  år 

3 C 6 år 

4 D 10 år 

5 E 3 år 

6 F 7 år 

7 G 3  år 

8 H 5 år 

9 I 1 år 

10 J 7 år 

11 K 9 år 

 

Konstruktion av intervjuguide 

Föreliggande studies intervjuguide (se Bilaga 2) utgick från tidigare forskning och 

delades in i tre teman. Dessa teman var Idrott och integration, Idrotten som 

instrument och Interna processer. Under varje tema fanns ett antal frågor som hade 

till syfte att ligga till grund för studiens tre frågeställningar men samtidigt gavs stort 

utrymme att följa upp respondentens egna upplevelser och erfarenheter.  

Under temat Idrott och integration ställdes några inledande frågor som bland annat 

berörde vilka integrationsprojekt som pågick runt om i distrikten, i vilken omfattning 

verksamheten arbetade med integrationsfrågor och hur arbetet var organiserat. Under 

temat som handlade om Idrotten som instrument ställdes frågor som exempelvis 

berörde var i samhället ansvaret för integration och inkludering borde ligga och vilka 

aspekter som varit avgörande för att integrationsinsatserna genomförts.  Under sista 

temat Idrottsrörelsens interna processer ställdes frågor med syfte att bland annat 

undersöka vad som hänt med verksamheten efter det att regeringen ökade 

etableringsanslaget 2016, om arbetssättet förändrats som en effekt av det nya 

ansvarsområdet, och vad som skulle hända ifall anslaget försvinner.  



 

 
 

26 

Frågorna ställdes inte alltid ordagrant utefter hur de var konstruerade i intervjuguiden 

utan anpassades efter situationen. Innebörden i frågorna var dock densamma även om 

de valdes att uttryckas på olika sätt. 

 

Genomförande 

Inledningsvis kontaktades samtliga 19 distriktsidrottschefer, via mail. Mailet bestod av 

ett utförligt informationsbrev (se Bilaga 1) som innehöll en kortare presentation av 

författaren samt syftet med studien. Elva personer tackade ja till att delta i studien, två 

tackade nej, tre vidarebefordrade mig till andra personer och tre återkom aldrig med 

svar. Då ett bortfall på 8 av 19 distriktidrottschefer noterades genomfördes en 

bortfallsanalys för att se om ett mönster gick att identifiera bland de DF som inte valde 

delta och som därför kunnat haft effekt på studiens resultat. Ingen bias eller mönster 

kunde dock kopplas till bortfallet. Med det menas att bortfallet synes vara helt 

slumpmässigt fördelat. Ingen koppling till varken geografiskt område eller storlek på 

förbundet kunde utrönas.  

För de elva personer som valde att delta i studien bokades tio telefonintervjuer och ett 

personligt möte in via mail. För att underlätta respondenternas deltagande i studien 

utgick val av dag och tid för intervjun från respondenternas önskemål. Samtliga 

respondenter ville bli intervjuande under kontorstid. Författaren ringde därefter själv 

upp respondenterna enligt överenskommelse. Den tredje intervjun skedde genom ett 

personligt möte. Författaren erbjöd sig själv, för att underlätta för respondenten, att 

genomföra intervjun på respondentens arbetsplats. En respondent ville bli uppringd 

för mer information innan intervjun genomfördes. Vid detta samtal informerades 

respondenten om syftet med studien och en ny tid för en telefonintervju bokades in. 

Utöver detta bestämdes det även att en av respondentens kollegor skulle delta som 

passiv deltagare vid samtalet. Detta har dock ingen betydelse för studiens resultat.  

Samtliga intervjuerna spelades in med hjälp av diktafon för att underlätta 

transkriberingsprocessen. Intervjuerna varade i genomsnitt 44 minuter och 

transkriberades löpande. För de respondenter som önskade, skickades den 

transkriberade intervjun och/eller tilltänkta citat ut via mail för granskning innan 

studien färdigställdes.  
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Analys 

För att analysera intervjuerna har tematisk analys i enlighet med Braun och Clarke 

(2006) tillämpats. Valet av tematisk analys grundar sig i att det är en välanvänd 

analysmetod med tydligt framskrivna steg genom hela processen vilket ökar studiens 

tillförlitlighet och trovärdighet. Braun och Clarke (2006) skriver att om vi inte vet hur 

individer gått tillväga när de analyserat sin data, eller vilka antaganden som ligger till 

grund för analysen är det svårt att utvärdera, jämföra och/eller syntetisera den 

forskningen med andra studier på området. Eftersom tematisk analys är en flexibel 

metod som inte begränsas av en vald teoretisk utgångspunkt är den även förenlig med 

det organisationsteoretiska fältet och därför applicerbar i denna studie.  

Braun och Clarke (2006) beskriver tematisk analys som en flitigt använd metod för att 

identifiera, analysera och rapportera olika mönster (teman) i ett empiriskt material. 

Tematisk analys är ett verktyg för att systematiskt organisera och beskriva data mer 

detaljrikt. Metoden går dock ofta längre än så och kan även användas för att tolka in 

olika aspekter av forskningsämnet. Författarna menar att fördelen med metoden ligger 

i dess flexibilitet. Med det menas att metoden går att använda även när analysen är 

knuten till, eller härrör från, en viss teoretisk eller epistemologisk position. 

I enlighet med såsom Braun och Clarke (2006) skriver fram processen för tematisk 

analys inleddes arbetet med att det transkriberade materialet lästes igenom i sin helhet 

två gånger för att bekanta sig, och få en känsla för materialet. I steg två lästes materialet 

igenom ytterligare en gång. Denna gång kodades materialet genom att ord, fraser och 

kortare meningar som kunde kopplas till studiens frågeställningar markerades och 

skrevs ner. Även potentiella citat markerades för att lättare återfinnas vid 

framställning av resultaten. Några av de koder som identifierades och plockades ut för 

att användas vidare i analysen var; arbetar med samtliga kommuner och regioner, 

pedagogiskt stöd, skapa förutsättningar för föreningar, lösa nyuppkomna 

utmaningar, ett ansvar men inte ett huvudansvar, inget självklart sätt att fördela 

arbetet och arbetet kräver extra resurser. När hela materialet kodats kunde steg tre i 

analysprocessen inledas. I detta steg av analysprocessen sorterades koder in i 

potentiella teman som alla kunde kopplas till studiens frågeställningar. Braun och 

Clarke (2006) skriver att det är forskaren själv som bestämmer hur ett tema 

konstrueras och det finns inga exakta riktlinjer att efterfölja. Med hjälp av koderna 

kunde slutligen sex teman konstrueras. I steg fyra granskades de teman som 
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konstruerats och en del koder flyttades till ett annat tema. Braun och Clarke (2006) 

betonar att tematisk analys inte är en linjär process utan man kan, om det är 

nödvändigt, förflytta sig rekursivt genom de olika stegen. 

I steg fem definierades och namngavs studiens slutgiltiga teman. Totalt konstruerades 

sex teman där det första temat döptes till Omfattningen av distriktsidrottsförbundens 

integrationsarbete och handlar om hur omfattningen av DF:ens integrationsarbete 

beskrevs. Tema två döptes till Utformningen på distriktsidrottsförbundens 

integrationsarbete. Detta tema handlar om hur DF:en beskrev utformningen på det 

pågående integrationsarbetet. Dessa två teman sattes ihop under huvudrubriken 

Omfattning och utformning av integrationsinsatser för att svara på studiens första 

frågeställning.  

Det tredje temat handlar om DF:ens roll, funktion och ansvar i förhållande till 

idrottsrörelsen och döptes sedermera till Distriktsidrottsförbundens funktion 

gentemot idrotten. Det fjärde temat handlar också om DF:ens roll, funktion och ansvar 

men i förhållande till externa aktörer och döptes därför till Distriktsidrottsförbundens 

funktion gentemot externa aktörer. Dessa två teman sattes ihop under huvudrubriken 

Distriktsidrottsförbundens roll i det svenska integrationsarbetet för att svara på 

studiens andra frågeställning.  

Det femte temat döptes till Från integration till inkludering och mångfald och handlar 

om hur idrotten valt att arbeta med integrationsfrågan i relation till 

etableringsanslaget. Det sjätte och sista temat handlar om vilka utmaningar 

organisationen måste hantera och förhålla sig till i relation till detta ansvarsområde 

och döptes därför till Nya utmaningar som påverkar den interna organisationen. 

Dessa två teman sattes ihop under huvudrubriken Distriktsidrottsförbundens interna 

organisation för att svara på studiens tredje och sista frågeställning. 

Den sjätte och sista steget av analysen går att finna under resultaten. Braun och Clarke 

(2006) skriver att det är i detta steg som själva rapporten produceras och där forskaren 

berättar den komplicerade berättelsen om sin data och presentera detta på ett 

övertygande sätt så att den illustrerar det man vill berätta.  
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Forskningsetiska principer 

Studien följer etiska riktlinjer för forskning. För att säkerställa att studien genomfördes 

utefter Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer försäkras att deltagarna i 

studien tagit del av, och förstått innebörden av informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets- och nyttjandekravet. Dessa fyra olika krav delgavs respondenterna 

via de informationsbrev (se Bilaga 1) som inkluderades i den inledande 

mailkonversationen. Denna information gavs även ut muntligen till samtliga 

respondenter innan intervjuerna inleddes och ett godkännande om att få spela in 

intervjun inhämtades. All data som presenteras i studien är anonymiserad för att den 

inte ska kunna kopplas till en enskild individ och kommer endast användas för denna 

studie. Även respondenternas namn, kön och tillhörande distrikt är borttaget för att 

säkerhetsställa deras anonymitet. För att nå upp till informationskravet skall 

respondenten vara införstådd med studiens syfte och vad som avses att undersökas. 

Samtyckeskravet innebär att deltagandet i studien sker frivilligt samt att 

respondenterna själva när helst de vill, kan avbryta deltagandet utan att behöva 

specificera varför eller att det får några negativa konsekvenser. Konfidentialitets- och 

nyttjandekravet säkerställer att respondenterna är helt anonyma, all data kommer 

framställas på ett sådant sätt att enskilda individer ej kan identifieras av utomstående  

samt att all den data som samlas in endast kommer att användas i just det angivna 

vetenskapliga syftet (Vetenskapsrådet, 2002).   

 

Tillförlitlighet  

Begreppet tillförlitlighet är ett återkommande grundläggande kriterium för 

bedömning av kvalitativa studier och består av de fyra delkriterierna trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 2011; 

Creswell, 2013).  

För att skapa trovärdighet skickades det färdigtranskriberade intervjuerna och/eller 

använda citat ut till de respondenter som uttryckt en önskan om detta, innan studien 

färdigställdes. Samtliga respondenter fick även en kopia av den färdiga studien skickad 

på mail. Studien har ävenledes följt de grundläggande krav som satts upp för 

magisteruppsatser i ledarskap och organisation med inriktning pedagogik, som skrivs 

fram av Pedagogiska institutionen vid Umeå universitet. Följaktligen genomsyras 

studien av en tydlig struktur och noggrant efterföljda riktlinjer. I metodlitteratur 
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(Bryman, 2011; Creswell, 2013) går det läsa att trovärdighet i resultaten skapas genom 

att forskning utförs i enlighet med de regler som finns. För att studien ska anses vara 

trovärdig skall även resultaten rapporteras till de personer som är inblandade för att 

på så sätt försäkra sig om att forskaren uppfattat verkligheten på rätt sätt. 

Studiens resultat presenterar detaljrika beskrivningar av det undersökta området. 

Resultaten skrivs även fram med stöd av citat samt diskuteras i relation till tidigare 

forskning och studiens valda teoretiska ramverk. Det är därför rimligt att anta att 

studiens resultat är jämförbara och möjliga föra över till ytterligare studier som 

undersöker andra organisationer eller organisationsnivåer. Överförbarhet handlar 

enligt Bryman (2011) om hur pass användbart resultaten är i andra miljöer och 

situationer. Författaren skriver att en fyllig redogörelse förser andra personer med ett 

material som de då själva kan bedöma om hur pass överförbara resultaten är till en 

annan miljö.  

Undertecknad har under intervjuprocessen använt sig av samma intervjuguide vid 

samtliga intervjuer, försökt undvika ledande frågor samt spelat in allt material och 

transkriberat det ordagrant. Den tekniska utrustningen som användes vid inspelning 

testades på förhand för att kontrollera att den höll god kvalitet. I metodavsnittet 

återfinns en noggrann och utförlig redogörelse för tillvägagångssätt, urvalskriterier, 

urval samt bifogad intervjuguide (se bilaga 2). Bryman (2011) skriver att pålitlighet 

innebär att forskaren varit noggrann i sitt arbete när det gäller att redogöra och skapa 

en fullständig bild över forskningsprocessens samtliga faser.   

Jag har under hela processen haft ett nära samarbete med utsedd handledare och 

ansvarig forskare för det forskningsprojekt denna studie är en del av. Detta för att 

försöka minska risken för en selektiv perception och snedvriden tolkning av det egna 

materialet. Jag har även utgått från studiens teoretiska ramverk samt diskuterat de 

egna resultaten i relation till tidigare forskning. Att kunna styrka och konfirmera 

handlar om huruvida forskaren har agerat i god tro. Forskaren får alltså inte ha blivit 

påverkad av sina personliga värderingar eller den teoretiska inriktningen (Bryman, 

2011).  

 



 

 
 

31 

Resultat  

Resultaten av studiens intervjuanalys presenteras nedan i samma ordning som 

frågeställningarna är framskrivna under syftet. För att underlätta för läsaren är citaten 

som redovisas omarbetade, utan att innebörden förändrats, till skriftspråk. Ett 

exempel på detta är: ”[…]en del kunde ju inte få ihop lag å sånt å tack vare att vi fick 

nya så fick vi in dom i dom här sammanhangen vilket gjorde att man kunde fortsätta 

med sin verksamhet.” (Deltagare 3, distrikt C) som i resultaten presenteras enlig 

följande:  ”[…]en del kunde ju inte få ihop lag, och tack vare att vi fick nya så fick vi in 

dem i de här sammanhangen, vilket gjorde att man kunde fortsätta med sin 

verksamhet.” (Deltagare 3, distrikt C). Även namn och platser har plockats bort från 

citaten då dessa inte har någon betydelse för resultaten som sådant, och med hänsyn 

för respondenternas anonymitet.  

 

Omfattning och utformning av integrationsinsatser 

Det här avsnittet handlar om hur omfattningen och utformningen av de insatser som 

lanserats efter regeringens ökade etableringsanslag beskrivs, och visar hur, samt i 

vilken utsträckning, DF:en arbetar med integrationsfrågor. 

 

Omfattningen av distriktsidrottsförbundens integrationsarbete  

När distriktsidrottscheferna berättar om de olika integrationssatsningarna som pågår 

runtom i Sverige framgår det att distrikten arbetar med samtliga kommuner och 

regioner inom det egna distriktet. Förutom kommuner samarbetar DF:en även med en 

rad andra aktörer. De vanligast förekommande är idrottsföreningar, SISU 

idrottsutbildarna, SDF, länsstyrelsen, arbetsförmedlingen, migrationsverket, Rädda 

Barnen, Röda Korset, Svenska Kyrkan, polisen, asylboenden samt olika typer av skolor 

och studieförbund. Men det finns även distrikt som samarbetar med andra 

civilsamhällesorganisationer, museum, bostadsbolag och näringslivet. Den viktigaste 

samverkanspartnern beskrivs dock vara alla idrottsföreningar. 

Det är svårt för respondenterna att redogöra för exakt i vilken omfattning DF:en 

arbetar med dessa insatser. Detta grundar sig dels på att distrikten skiljer sig åt i storlek 

vilket medför att antalet anställda kraftigt varierar, och dels på att distrikten försöker 

inkludera insatserna inom ramen för det dagliga arbetet och inte som en separat 
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arbetsuppgift. En respondent förklarar vidden av integrationsarbetet som ett 

integrerat arbetssätt: ”[…]det är så pass integrerat tycker jag i vårt arbete i övrigt, så 

att det är egentligen bara en del av det vi gör varje dag” (Deltagare 11, distrikt K). 

Ytterligare en distriktsidrottschef säger: ”[…]det är inkluderat i det mesta vi gör.” 

(Deltagare 10, distrikt J). 

När distriktsidrottscheferna beskriver omfattningen av integrationsarbetet får man 

uppfattningen av att området är prioriterat och utgör en stor del av det övergripande 

arbetet. Att frågan är så pass prioriterad går även att koppla till de extra ekonomiska 

resurser DF:en fått tilldelat. När jag frågar respondenterna i vilken omfattning de 

skulle säga att de arbetar med dessa frågor i relation till andra frågor får jag svar som: 

”En större del med det beror ju på den ekonomiska tillförseln också. Vi ges ju möjlighet 

att arbeta med de här frågorna.” (Deltagare 8, distrikt H) och:  

Det är en del av konsulentjobbet, en del i inkluderingsarbetet, en del i 

föreningsutvecklingen, så att säga, så ser vi det. Så ganska fort blir det någon 

sorts ordinarie verksamhet kan jag tycka, men som då och då kräver lite extra 

resurser. (Deltagare 1, distrikt A) 

En respondent reflekterar över integrationsfrågan i relation till tre andra viktiga frågor 

som de arbetar med: 

[…]det är klart att det har ju inte varit någon jämnvikt mellan de här fyra 

frågorna under de här fyra åren. Så kan jag säga, och vi får kämpa ganska hårt 

för att hålla jämnvikt i dem och det är klart, under 2015-2016 tog ju 

integrationsfrågan precis all luft för det var det som krävdes då. (Deltagare 4, 

distrikt D) 

Samtliga distrikt har nyrekryterat personal som arbetar med integrationsfrågor 

samtidigt som de befintliga idrottskonsulterna ofta skall verka som bärare av frågan ut 

till föreningarna. Hur många konsulenter som arbetar ute i distrikten beror på 

distriktets storlek. En respondent ger en generell sammanfattning av omfattningen av 

arbetet: 

Vi samverkar ju kring en del saker med en del andra. Men man kan väl säga så 

här rent generellt, att vi har ju haft medel till att förstärka idrottens roll i 

etableringsprocessen[…]och merparten av våra resurser och arbetsinsatser har 

ju gått till att hjälpa föreningar att öka sin beredskap[…]och även en del mindre 
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förbund och vi har haft en särskild inkluderingskoordinator som har jobbat 

med detta genom att möta, stimulera och inspirera föreningarna. Det är 

grunden och tyngden, sen har vi ju även jobbat mot diverse kommuner och 

varit med i diverse nätverk. (Deltagare 7, distrikt G) 

När respondenterna redogör för omfattningen av de olika projekten ute i distrikten så 

är uppfattningen att majoriteten av integrationsprojekten drivs av idrottsföreningarna 

med stöd av DF:en. Det finns dock vissa projekt som drivs av DF:en själva eller där de 

fungerar som en del i olika samverkansprojekt. 

 

Utformning på distriktsidrottsförbundens integrationsarbete  

Det nya ansvaret förstås ha tagits på stort allvar och en rad olika satsningar har införts. 

Flertalet respondenter beskriver att majoriteten av insatserna är direkt kopplade till 

idrottsföreningarna ute i distrikten. Det kan handla om ekonomiskt stöd till 

idrottsföreningar för exempelvis inköp av material eller utrustning eller så kan det röra 

sig om utbildningsstöd i form av kurser eller föreläsningar. En respondent beskriver 

hur insatserna anpassas utefter föreningarnas behov: 

Det vill säga att det beror lite på vad föreningen vill ha för hjälp. Det är 

föreläsningar kring inkluderingsfrågor, kulturfrågor, ledarskap och så vidare. 

Vi hjälper till ekonomiskt med inköp av material. Vi kan betala lokalhyror och 

den typen av verksamhetskostnader. (Deltagare 1, distrikt A) 

De flesta distrikten har valt att skapa en koordinatorfunktion som ska hålla ihop 

arbetet och som kan inrikta sina krafter på att vara ett stöd för de övriga 

idrottskonsulenterna.  Distrikten har ofta en styrgrupp eller liknande som fattar beslut 

rörande bland annat mer omfattande utbetalningar. 

Samtliga DF fungerar även, via sina idrottskonsulenter, som ett pedagogiskt stöd, där 

de personligen åker ut till föreningar och är behjälpliga med diverse insatser. Det kan 

exempelvis handla om stöd vid ansökningsförfaranden till olika projekt som 

föreningarna vill genomföra eller när det gäller återrapportering av redan genomförda 

projekt. Det kan även handla om stöd för att anpassa den egna föreningen: ”En del 

föreningar behöver hjälp med att bygga den här strukturen, att jobba med den egna 

organisationen.” (Deltagare 4, distrikt D). Inom ett DF har man sett att ansökningar 
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från föreningarna minskat. Som en lösning på det har man anställt mer personal som 

då istället arbetar med ett utslussningssystem: 

Det blev ett mindre söktryck på de här projektmedlen så vi bestämde oss för 

att ändra arbetssätt. Så det vi gjorde var att vi behöll mera pengar kvar hos oss, 

anställde lite mera personal, och har jobbat i någonting som vi kallar för 

utslussning istället. Vi har haft en uppsökande verksamhet i de olika grupperna 

och på så vis slussat de personer som har kommit till Sverige mot föreningslivet 

istället för tvärtom, att föreningslivet skulle söka upp dem. (Deltagare 2, 

distrikt B) 

Flertalet distriktsidrottschefer betonar vikten av samverkan och det förekommer även 

olika typer av samarbetsprojekt. En alldeles ny satsning som är på väg att genomföras 

i ett distrikt fördjupar samarbetet mellan DF:et och ett antal idrottsföreningar, där 

DF:et skapar möjlighet för ett antal föreningar att anställa personal. En 

distriktsidrottschef berättar: 

Så där går vi in och betalar del av lön i en förening i xxx, en i xxx och en i xxx 

[städer där föreningarna är placerade]. De är ju våra tre stora kommuner. Så 

att där hjälper vi föreningarna ytterligare då. Så att den personen skall kunna 

jobba ungefär som att vi själva har personal som jobbar, ska några föreningar 

kunna ha några som gör lite mer insatser. (Deltagare 1, distrikt A) 

Majoriteten av förbunden arbetar även i större utsträckning än tidigare, för att öka 

samarbetet och samverkan föreningar emellan för att på så sätt vidga nätverkandet. 

Samverkansprojekt mellan idrottsföreningarna och DF kan handla om allt från 

spontanidrott, prova på aktiviteter och skollovsaktiviteter till sociala 

hållbarhetsprojekt och särskilda satsningar i olika bostadsområden. I väldigt 

segregerade områden där det inte existerar någon föreningsidrott har några DF 

försökt, i samverkan med föreningar i närliggande områden, att flytta ut idrotten till 

dessa områden. Två respondenter förklarar varför man gjort detta: ”Vi vill ju att även 

i bostadsområden där det bor många barn och ungdomar som har stora utmaningar 

också ska få vara en del av idrottsrörelsen. Därför gör vi det här. Men tillsammans med 

våra idrottsföreningar.” (Deltagare 11, distrikt K). Ytterligare en distriktsidrottschef 

säger: 

Vi har ju valt att utmana samhället där! Vi är där med aktiviteter, men vi 

använder ju idrottens pengar till områden där det inte finns nån idrott. Jag har 
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ju liksom bara väntat på att nån ska säga ’varför lägger ni så mycket resurser 

där när det inte finns några vanliga idrottsföreningar?’ Men det är ett val vi har 

gjort. För de människor som bor där är mest utanför! (Deltagare 9, distrikt I) 

Andra samverkansprojekt genomförs tillsammans med exempelvis kommunen eller 

olika typer av skolor: ”[…]de här läser Komvux, SFI, och ett ämne som heter 

samhällsorientering och inom ramen för det ämnet har de även fått 30 timmar fysisk 

introduktion eller introduktion till fysisk träning i ett 10 veckors program.” (Deltagare 

7, distrikt G). Det finns även ett antal DF som arbetar med insatser tillsammans med 

andra som inte är direkt kopplade till idrottsaktiviteter. En sådan insats som ett par 

DF arbetar med är Fritidsbanken: 

Vi har även fritidsbanken, har vi nu fått stöd av region xxx [regionens namn] 

till.[…] Så arbetsförmedlingen ger oss stöd till fritisbankens projektledare och 

är även med och stödjer de personer som vi lyckas anställa och etablera i 

samhället [anställt fyra nyanlända]. (Deltagare 5, distrikt E) 

I ett fall utformades insatserna som ett förstärkt lokalt aktivitetsstöd (LOK stöd) i 

samverkan med kommunerna och i ett annat DF omfördelades stödet till föreningarna, 

så att de områden som var i mer behov fick extra ekonomiska resurser och vice versa.  

 

Distriktsidrottsförbundens roll i det svenska integrationsarbetet 

Det här avsnittet handlar om hur DF:en ser på sin egen roll i det svenska 

integrationsarbetet efter att regeringen ökade etableringsanslaget och visar DF:ens 

funktion både mot idrottsrörelsen och externa aktörer. 

 

Distriktsidrottsförbundens funktion gentemot idrotten 

När man frågar distriktidrottscheferna vilken roll deras DF har i integrationsarbetet så 

är alla överens om att man har en väldigt viktig och betydande roll. Det handlar dels 

om att stödja, uppmuntra, peppa och agera bollplank till alla ideella föreningar och 

dess ledare inom distriktet. Det är även viktigt att arbeta med attityder, värderingar 

och fördomar för att idrotten ska fortsätta vara en öppen verksamhet som är till för 

alla: 
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DF:ets roll är att kunna uppmuntra, stödja och då är de inte bara DF:et utan 

även SISU. Att värderingsmässigt arbeta med attityder och värderingar för de 

vet vi också att vi brottas med, en del fördomar[…]utmana, stödja och kanske 

leda i de här fallet och sen ser vi också till att samordna de insatserna och föra 

dialog med kommun, region, och länsstyrelse. (Deltagare 5, distrikt E) 

Det är även DF:ens roll att stödja SDF:en så att de i sin tur kan agera som ett stöd till 

föreningarna. Idrotten står inför en utvecklingsresa och det är DF:ets uppgift att rusta 

föreningarna inför detta. Det gör man genom att utbilda och informera föreningarna 

för att öka kunskapen och därigenom underlätta vid mottagandet av nya medlemmar. 

Men ett antal DF informerar även nyanlända om vad den svenska idrottsrörelsen är för 

något för att underlätta för nyanlända att ta steget in i föreningslivet. En respondent 

sammanfattar DF:ets roll i integrationsarbetet: 

 Att sprida kunskapen i föreningar om hur man kan hjälpa till med aktiviteter, 

och sen så har vi ju att sprida till våra nyanlända, att vi finns, och vad 

idrottsrörelsen i Sverige är för någonting. Att den är demokratisk, man får vara 

med och bestämma själv, de är fritt och frivilligt och vad de finns för utbud och 

vart man hittar oss och hjälper till att bjuda in till verksamheten. (Deltagare 

10, distrikt J) 

Ett flertal respondenter berättar att DF:en även har ett ansvar för att försöka lösa 

nyuppkomna problem som idrotten inte behövt ta ställning till i samma utsträckning 

tidigare. Detta kan exempelvis handla om transporter till och från matcher. En 

respondent berättar om ett stort problem, kopplat till just transporter, som 

föreningarna stöter på och där DF:et försöker arbeta på en lösning: 

[…] transporter! Den nöten knäcker ingen i samhället för det är ingen som vill 

betala den[…]Det säger sig självt, de har ju inga föräldrar på plats[…] och så 

har man bortamatcher, så ska man transportera sig. De är en tung börda för 

många klubbar. Så de är vi inne på att öppna upp lite nu, att försöka kanske 

samspela med några kommuner och se om vi faktiskt kan hjälpa till. Och så är 

de ju, svensk idrott bygger ju på att mamma och pappa hjälper till och kör. 

(Deltagare 1, distrikt A) 

Samtliga respondenter berättar att integration och inkludering är en av många frågor 

som ingår i idrottens basuppdrag och är en del av idrottens pågående utvecklingsresa 
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mot 2025. DF:en har därför en viktig roll i att visa föreningarna att frågan är viktig och 

sätta den högt på agendan för att föra verksamheten framåt: 

Idrotten har en stor och viktig betydelse i samhället och då är det viktigt att 

föreningarna hänger med. Ska föreningarna vara attraktiva i framtiden så 

måste man ha en öppenhet och en miljö som många känner sig välkomna i[…] 

(Deltagare 3, distrikt C) 

Det är DF:ens ansvar att skapa förutsättningar så att föreningarna utvecklas och på så 

vis också bidrar till att föreningarna får nya och fler medlemmar vilket möjliggör att de 

kan växa och fortsätta bedriva sin verksamhet även i framtiden. På frågan om varför 

du skulle säga att ni gör det här svarar en respondent: ”För att vi ska vara till för alla. 

Så egentligen är det en självklarhet” (Deltagare 6, distrikt F) Ett flertal 

distriktsidrottschefer berättar om vilken vinst det är, både för idrotten i stort och för 

de enskilda föreningarna, när verksamheten växer. En respondent berättar:  ”[…]en del 

kunde ju inte få ihop lag, och tack vare att vi fick nya så fick vi in dem i de här 

sammanhangen vilket gjorde att man kunde fortsätta med sin verksamhet.” (Deltagare 

3, distrikt C).   

Genom att vara initiativtagare till olika insatser gör man idrotten tillgänglig för fler och 

skapar sig en ledande roll i arbetet med att stimulera föreningarna till utveckling i linje 

med idrottens utvecklingsresor. Idrottens legitimitet och varumärke som 

folkhälsofrämjare stärks. En respondent sammanfattar betydelsen av integrations-

projekten i relation till verksamheten i stort:  

Idrottsrörelsen är den största rörelsen och berör väldigt många människor i 

samhället och kan vi få ett bättre samhälle med hjälp av idrotten så stärks ju 

legitimiteten för att idrotten ska ha de resurserna de har framåt i tiden. Så att 

vi måste ta vår del av ansvaret i samhället. (Deltagare 7, distrikt G). 

 

Distriktsidrottsförbundens funktion gentemot externa aktörer 

När distriktidrottscheferna pratar om DF:ens och därmed även deras syn på idrottens 

roll i integration och inkluderingsarbetet så är alla överens om att idrotten har ett stort 

ansvar. Samtliga distriktsidrottschefer beskriver att förbunden har ett ansvar bland 

annat gentemot föreningarna och dess medlemmar, sina egna medarbetare, men även 

mot samhället i stort, som Sveriges största folkrörelse. Det är DF:ens roll att företräda 
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idrotten och beskriva vilken roll idrotten ska spela i samtal med myndigheter. När jag 

ställer frågan om var i samhället ansvaret för integration och inkludering bör ligga så 

är alla respondenter överens om att idrotten har en viktigt del i detta arbete och ett 

stort ansvar, men majoriteten av respondenterna opponerar sig mot att idrotten ska ha 

någon form av huvudansvar i Sveriges integrations och inkluderingsarbete. 

Respondenterna uttrycker åsikter som: ”Det är en jävligt bra fråga! De ska inte ligga på 

oss i alla fall[…]” (Deltagare 9, I) och: ”[…] den idéburna sektorn har inget egenansvar 

mer än att vi ska kunna vara öppna precis som det står i våra stadgar och så vidare och 

välkomna alla till våra föreningar.” (Deltagare 8, distrikt H).  

Ett flertal respondenter beskriver idrotten som en viktig samverkanspartner som ofta 

tar på sig en samordningsroll men nästan alla respondenter är ändå överens om att 

huvudansvaret bör ligga på statlig nivå: ”Kommuner och staten har väl egentligen 

största ansvaret att liksom lägga grunden för en möjlighet i Sverige.” (Deltagare 6, 

distrikt F). Majoriteten av respondenterna uttrycker att idrotten bara kan ta ansvar för 

idrotten. Idrottsrörelsen kan ta ett ansvar för att verka folkhälsofrämjande och genom 

idrottsaktiviteter bidra till att fler personer finner ett sammanhang och hittar en plats 

i samhället men för att detta ska lyckas så behöver alla stora aktörer i samhället kliva 

in och ta sin del av ansvaret för detta arbete:  

Huvudansvaret ligger ju på riksdag och regering för att göra förutsättningarna, 

sen så får vi nog alla kavla upp ärmarna och göra vårt bidrag. Allt ifrån 

kommun, region, län, och sen det civila samhället och offentlig sektor, men 

även näringslivet. (Deltagare 10, distrikt J) 

En respondent säger att problemet som uppstår när ingen tar på sig ett huvudansvar 

för integrations- och inkluderingsarbetet är att det tenderar resultera i att det inte är 

någons ansvar. Detta leder till långa beslutsvägar vilket i sin tur bidrar till att 

insatserna dröjer. Ett flertal distriktidrottschefer tycker själva att idrottsrörelsen har 

varit, och fortfarande är, duktiga på att fatta snabba beslut. När väl etableringsstödet 

kom så var idrotten snabbt igång med aktiviteter. En distriktsidrottschef beskriver hur 

kvickt dennes DF, i samarbete med en idrottsförening fick igång aktiviteter efter det 

att etableringsstödet lanserats: 

Det fanns ett behov av snabba insatser […]vi från idrotten har inte så långa 

beslutsvägar utan när vi fick dom här pengarna så, jag nämnde den här xxx 

klubben [typ av idrott] till exempel. Det stod 70 stycken killar där ifrån den ena 



 

 
 

39 

dagen till den andra som ville in i och boxa. Men vi fick fram handskar och 

säckar, och kunde ta emot dom här 70 killarna på bara en par tre dagar. Vi 

hade liksom grejerna på plats och föreningen tog emot och även om vi inte var 

rustade för det så kunde vi lösa det på ett bra sätt.  (Deltagare, 2, distrikt B) 

Som flera av respondenterna beskriver det så vill DF:en arbeta för integration på 

riktigt. Idrotten skall alltså inte bara skapa aktiviteter för stunden utan det skall vara 

ett långsiktigt arbete på flera plan för att verkligen bidra till att fler människor kommer 

in i det svenska samhället. För att detta arbete skall lyckas så behöver även aktörer, 

som kanske inte bidrar så mycket i dagsläget, kliva in och ta ett större ansvar. Flera av 

respondenterna pekar på att exempelvis näringslivet, i större utsträckning, skulle 

kunna vara med och samverka för att bidra till integration på riktigt.  

 

Distriktsidrottsförbundens interna organisation  

Det här avsnittet handlar om DF:ens interna organisation och visar vad som hänt med 

den interna organisationen efter de ökade etableringsanslaget som givits för att främja 

integrationsarbetet. 

 

Från integration till inkludering och mångfald 

Regeringen införde etableringsanslaget för att idrottsrörelsen i större utsträckning 

skulle kunna möta behovet och inkludera nyanlända i och med den stora 

flyktingströmmen 2015. Det DF:en då gjorde var att bland annat nyanställa personal 

som ska arbeta med dessa frågor. Det handlar både om heltids-, deltids-, och 

projektanställningar. Hur många personer man anställt är en följd av distriktets 

storlek, större distrikt har fler nyrekryteringar och vice versa. Vissa distrikt har även 

valt att göra om redan befintliga tjänster, där viss procent av arbetstiden är avsatt för 

dessa typer av frågor. Hur man har valt att organisera arbetet ser olika ut mellan 

distrikten och några av distrikten har valt att genomföra en del omorganiseringar 

under tidens gång. Det som samtliga respondenter däremot är överens om är att 

arbetet både krävt, och fortfarande kräver, extra resurser. På frågan om vilka aspekter 

du skulle säga har varit avgörande för att de här satsningarna har genomförts svarar 

en distriktidrottschef:  
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För att ha haft möjlighet att genomföra det så har de ju hjälpt avsevärt 

naturligtvis att vi har fått resurser i form av finansiering så att vi kan satsa 

personal på att jobba med fokus på det här, och att vi kan finnas där ute i 

föreningslivet och ute i hela länet. Så det är ju en viktig aspekt, och sen just att 

de kom från regering via RF, att de här, ’det är viktigt’, det här ska vi jobba 

med. Det blir ju också när man ska söka övriga medel eller när man ska betona 

vikten för dom som inte tycker att de är lika viktigt som vi. (Distrikt 10, distrikt 

J) 

Integrationsarbetet har efter etableringsstödet fått en mer betydande roll i 

organisationen vilket den tidigare inte hade på samma sätt och integrationsarbetet har 

kommit att bli ett naturligt inslag i det ordinarie arbetet. I samband med att 

etableringsstödet kom så var idrotten själv i en utvecklingsprocess vilket landande i en 

strategi mot 2025. Det idrottsrörelsen då gjorde var att lägga in integreringsarbetet 

under ett bredare begrepp, inkludering, för att på så sätt kunna arbeta mer omfattande 

med frågan. Idrottsrörelsen valde, inom ramen för idrottens egna satsning mot 2025, 

att inkludera fyra diskrimineringsgrunder; sexuell läggning, etnisk tillhörighet, kön 

och funktionshinder, där då integration går under etnisk tillhörighet. Detta bidrar till 

att idrottsrörelsen kan arbeta med alla typer av utanförskap: 

Vi säger inte integration längre utan vi har som du kanske känner till ett 

utvecklingsspår som heter inkludering för vi ska ju representera alla 

underrepresenterade grupper och där nyanlända och utlandsfödda är en 

målgrupp. Men det gäller ju även funktionshindrade och annan etniskt 

tillhörighet, annan sexuell läggning, så vi försöker ju tänka inkludering brett 

nu och inte bara ur ett integrationsperspektiv. Det gör ju att de här jobbet 

förhoppningsvis blir enklare. Men de är en lång resa, vi ska jobba med 

inkludering fram till 2025 har vi sagt. (Deltagare 7, distrikt G) 

En klar majoritet av de distriktsidrottschefer jag intervjuar upplever själva att dessa 

extra resurser bidragit till att skapa möjlighet för att synliggöra frågan. Ett flertal 

respondenter berättar att man kunnat kompetensutveckla sin personal. Arbetet med 

integrationsfrågor kräver ökad kompetens hos de anställda då frågor rörande 

exempelvis lagstiftning behöver behandlas, eller krav på kunskap rörande olika typer 

av kulturer. Det har även bidragit till att man kan delegera ansvar och befogenheter på 

ett annat sätt då idrottskonsulterna många gånger själva kan besluta om utbetalningar 
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till föreningar utan att de först måste behandlas av en styrgrupp eller liknande. Det nya 

området har även gjort att förbunden börjat omvärdera sitt egna synsätt och därmed 

även satsa på mångfald och inkludering vid exempelvis nyrekryteringar vilket har 

bidragit till ökad kompetens inom hela organisationen. De ökade resurserna har 

möjliggjort att förbunden haft råd att genomföra aktiviteter och insatser som i sin tur 

utvecklat samarbetet med både idrottsföreningarna och andra externa aktörer vilket 

har utvecklat verksamheten generellt. 

 

Nya utmaningar som påverkar den interna organisationen 

Det ökade etableringsanslaget har även medfört en del nya utmaningar för DF:en som 

påverkar den egna organisationen och som man därmed är tvungen att ta ställning till. 

En sådan utmaning handlar om själva utformningen av etableringsstödet som 

inledningsvis handlade om att ge nyanlända och asylsökande ökad möjlighet att bli 

delaktiga i samhället. Samtidigt beslutar idrottsrörelsen att de ska genomföra ett antal 

utvecklingsresor och trycker på begreppet inkludering. I och med att regeringens 

anslag endast var riktade mot asylsökande och nyanlända menar 

distriktsidrottscheferna att man utesluter en stor grupp människor som kanske inte är 

nyanlända men som ändå lever i ett utanförskap. En av distriktsidrottscheferna 

förklarar problemet som uppkom i och med anslagets utformning: 

Det är svårt om man ska ha en aktivitet i en förening eller som vi har, att peka 

ut nån som nyanländ eller inte nyanländ. Hur avgör man om du är nyanländ 

eller inte? Hur för man ett register? Det går ju inte! Utan att man skulle få en 

mer frihet att kunna göra aktiviteter oavsett var du kommer ifrån och att se till 

att man inkluderar alla och inte räknar eller ställer någon utanför, eller det är 

speciellt för dem här eller dem här. Den enda gången de går att skilja 

ordentligt, det är ju asylsökande eller inte, för då är man oftast på ett boende 

och gör nånting men sen är det ju svårt att veta. Och när slutar man vara 

nyanländ? Och när är man gammanländ? För vad är skillnaden? Så det kan ju 

va lite besvärligt och störande ibland. (Deltagare, 10, distrikt J)  

Samtliga DF har därför valt att inte enbart arbeta smalt med integration och endast 

fokusera på nyanlända och asylsökande utan man arbetar brett med inkludering och 

fokuserar på alla personer som lever i ett utanförskap. En distriktidrottschef förklarar 
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vilken riktning denne tycker etableringsstödet borde ta för att tillmötesgå idrottens 

beslut att arbeta med frågan: 

Det jag tror att man ska fokusera mera på nu och framåt det är att göra 

etableringsstödet mera till ett integrationsstöd och då inte bara prata 

nyanlända utan att faktiskt jobba lite bredare med dom utmaningar vi har i 

många bostadsområden och där det inte handlar bara om nyanlända utan där 

det handlar om människor som har kommit till Sverige för 10 år sen, för 15 år 

sen, eller för till och med 20 år sen. Som ändå inte är integrerade i vårt 

samhälle fullt ut. Det tycker jag ändå att de här stödet skulle kunna öppna upp, 

att vara lite bredare och möta de behoven i större uträckning än vad det gör 

idag. (Deltagare 11, distrikt K) 

Etableringsstödet är heller inte det enda finansiella stöd som idrotten får för detta 

arbete och för att ytterligare komplicera det hela så kommer finansieringen från olika 

aktörer vilket inte underlättar arbetet. Det är dock inte alla respondenter som beskriver 

detta som ett problem utan det framhålls mer som ett normaltillstånd. En 

distriktsidrottschef förklarar: 

Om man tänker att vi skulle ha en aktivitet på ett asylboende i xxx [stad] säger 

vi. Då vet vi att det kanske inte är xxx kommun [kommunens namn] vi ska 

samarbeta med i de aktiviteterna utan då får vi gå till en annan aktör om vi ska 

ha ett samarbete. Medans om vi ska jobba med de nyanlända som har fått 

uppehållstillstånd i xxx [stad] ja men då kan vi säga hej kära xxx kommun 

[kommunens namn]  ska vi göra någonting. Ja visst säger de och så jobbar vi 

med dem[…] (Deltagare 10, distrikt J) 

Ett par respondenter förklarar att det är en tidskrävande process både när insatserna 

skall genomföras samt vid återrapportering, när olika aktörer vill veta vad exakt som 

har skett med deras pengar och DF:en kan använda olika finansiella medel för samma 

insats. En respondent ger förslag på samordning: ”Så sätt ihop och styr med mål! Vad 

vill staten totalt sett med sina integrationsinsatser?! och sen skiter vi i vilket 

departement som gör vad. Det är inte intressant för människor där ute, och inte för oss 

heller!” Deltagare 9, distrikt I).  

Samtidigt har det vuxit fram en viss rädsla för att de extra resurserna ska försvinna. 

Ett par distriktsidrottschefer vittnar om att basfinansieringen till idrotten inte ökat på 

många år och skulle nu dessa extra resurser försvinna menar samtliga respondenter 
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att man skulle bli tvungen säga upp personal och/eller dra ner på de insatser man 

genomför. Vilket går helt emot den målstrategi idrottsrörelsen satt upp för sitt egna 

arbete. Det ökade ansvarsområdet har även inneburet en ökad arbetsbelastning för de 

anställda idrottskonsulterna bland annat i och med att det kräver en mer omfattande 

återrapportering. Samtidigt finns en känsla av otillräcklighet. Både kunskapsmässigt 

när det handlar om att möta och hjälpa människor som kommer från svåra 

förhållanden, men även tidsmässigt.  En distriktsidrottschef uttrycker:  

Sen är det väl mer tiden, att det är oändligt, att man skulle göra hur mycket 

som helst. Man kan ju aldrig gå hem en dag och känna att nu är jag klar. Utan 

det finns, man skulle ha kunnat göra ett till besök eller lite mer utbildningar 

eller så. (Deltagare 6, distrikt F) 

En ny utmaning som också växer fram och som lyfts fram av ett antal respondenter är 

att det skapas etniskt segregerade föreningar. Dessa typer går för det första emot 

idrottens krav på öppenhet och inkludering och för det andra bidrar det inte till 

integration. Så som en distriktidrottschef uttrycker det: 

Pratar vi inkludering eller integration och så skapar du idrott för de här 

grupperna där de bildas syrianska fotbollsföreningar och afganska 

cricketföreningar och så vidare så är ju inte de så mycket integration, utan de 

är ju egentligen skapa idrott för utlandsfödda. Men ska det vara riktigt 

integration ska du ju blanda individer med olika bakgrund. (Deltagare 7, 

distrikt G) 

En respondent berättar om ett arbetsmiljöproblem som påverkar den egna 

organisationen. Det finns en ökad hotbild mot förbundets anställda i vissa områden. 

Respondenten berättar: 

 […]det är en hotbild också speciellt i xxx [stadsområde] mot våra anställda 

som jobbar där. Och de är klart då har vi fått utrusta dom med larm […] 

(Deltagare 9,  distrikt I) 

Detta diskuteras med bland annat RF för att skapa policys kring problemet. Andra 

utmaningar några respondenter lyfter fram och som man måste handskas med är när 

individer eller idrottsföreningars värderingar och attityder inte speglar idrottsrörelsen 

värdegrund. Ett antal respondenter menar att det heller inte finns något självklart sätt 

att fördela arbetet vilket dels gör att det olika distrikten inte arbetar på samma sätt 
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med dessa frågor men även att det finns skillnader i hur olika kommuner arbetar i 

samverkan med förbunden. 

 

Diskussion  

Inledningsvis är diskussionen indelad i tre delar där varje del representerar var och en 

av studiens tre frågeställningar och presenteras i samma ordning som de är 

framskrivna under syftet. Därefter följer en teoridiskussion följt av en 

metoddiskussion. Avslutningsvis förs ett resonemang om fortsatta studier på området. 

 

Sammanfattning av resultat och centrala slutsatser 

Nedan följer tre avsnitt som inleds med en kort sammanfattning av studiens resultat 

och centrala slutsatser lyfts fram samt analyseras i förhållande till studiens teoretiska 

utgångspunkter och tidigare forskning.  

 

Distriktsidrottsförbundens integrationsarbete 

Resultaten visar att även om det inte går att redogöra för den exakta omfattningen av 

DF:ens integrationsarbete, så framgår det tydligt att frågan prioriteras med både 

personella och finansiella resurser. Förbunden argumenterar för att man försöker 

arbeta med integrationsfrågor som en integrerad del i det dagliga arbetet. En 

avgörande faktor för varför frågan är så pass prioriterad, och arbetas med i den 

omfattning som den gör, baseras på de ekonomiska resurser som anslagits av staten 

till idrottsrörelsen för att arbeta med integrering av nyanlända. Majoriteten av 

integrationsarbetet uppfattas bedrivas som aktiviteter ute i idrottsföreningarna, där 

DF:en fungerar som ett stöd för idrottsföreningarna i dessa frågor. Detta kan bland 

annat handla om ekonomiskt-, pedagogisk-, och utbildningsmässigt stöd som visar sig 

genom att DF:en går in och betalar exempelvis material eller utrustning, ordnar kurser 

och föreläsningar eller är behjälpliga vid ansökningsförfaranden och återrapportering. 

Ibland omfördelade DF:en stödet så att föreningar inom ett visst område, som var i 

mer behov av det, fick extra ekonomiska resurser. Det förekom även fall där DF:en 

behöll mer pengar kvar i förbundet som användes för nyrekryteringar inom 
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organisationen och där man då arbetade med uppsökande verksamhet för att försöka 

slussa in de personer som står utanför föreningslivet. 

Att DF:en väljer att prioritera frågan så högt samt hur de väljer att utforma dessa 

insatser, kan med stöd av nyinstitutionell teori sägas bero på regulativa, normativa och 

kulturkognitiva aspekter, eller om man hellre vill, kopplas till tvingande, mimetisk och 

normativ isomorfism. Den regulativa aspekten kan dels ses mellan staten och DF:en 

där staten fastställt vissa regler kopplade till anslaget, som DF:en sedan måste leva upp 

till, och därför arbetar förbunden med frågan i så pass stor utsträckning som de gör. 

Anslaget återföljs av återrapportering för att staten skall kunna övervaka vad 

idrottsrörelsen gör med de medel som anslagits, och de sanktioner som antas uppstå 

som följd av ett misslyckade tros leda till indragna medel. Den politiska 

påverkanskraften i det här fallet är så stark att de svagare organisationerna, DF:en och 

idrottsföreningarna, tvingas anpassa sig. Den regulativa aspekten går även att koppla 

till relationen mellan DF:en och föreningarna där förbunden i sin tur ger 

idrottsföreningar i uppdrag att genomföra insatser kopplade till denna specifika 

målsättning i utbyte mot finansiellt stöd. Idrottsföreningarna i sin tur gör vad man är 

bäst på, det vill säga konventionella idrottsaktiviteter. DF:en övervakar föreningarnas 

olika aktiviteterna och drar in det finansiella stödet om idrottsföreningarna inte lever 

upp till i förväg fastställda krav.  Den normativa aspekten ger sig till känna genom de 

mål staten satt upp för anslaget och därmed vad man förväntar sig att idrottsrörelsen 

ska göra och då även återrapportera. Även här skickar DF:en vidare dessa 

målsättningar ner till föreningarna som förväntas leva upp till dessa förväntningar och 

arbeta utefter det man på förbunden anser är legitima tillvägagångssätt. Vill 

idrottsföreningarna ta del av dessa finansiella medel måste de anpassa sig efter 

institutionaliserade regler. Den kulturkognitiva aspekten visar sig genom att idrotten i 

stor utsträckning handlar efter förgivettagna rutiner och gör det man alltid har gjort, 

konventionella aktiviteter ute i föreningarna. Eftersom det inte finns några tydligt 

uppställda metoder för vad staten tycker idrottsrörelsen ska göra kommer idrottens 

egna meningssystem att ta över vilket resulterar i homogenisering och i det här fallet 

konventionella aktiviteter och insatser.  

Att staten legitimerar idrottsrörelsen att genomföra detta arbete och därmed bidragit 

med finansiella medel grundar sig enligt Sjöblom (2015) i övertygelsen om 

idrottsrörelsens samhällsnytta. DF:en har satsat majoriteten av resurserna på insatser 
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ute i idrottsföreningar genom ekonomiskt stöd till bland annat material och 

utrustning. Detta är inget nytt och har gjorts vid ett antal tidigare satsningar (Karp et 

al., 2014; Söderström et al., 2007; Wirén Åkesson & Norberg, 2012). Att 

integrationsarbetet i stor uträckning genomförs genom konventionella aktiviteter i RF-

anslutna föreningar är heller inget nytt för idrottsrörelsen (Green, 2006; Fahlén & 

Skille, 2017; Karp et al., Söderström et al., 2007). Det resultaten i denna studie 

kompletterar tidigare forskning med är att det verkar som att DF:en ändå försökt 

bedriva idrott mer otraditionellt och bland annat flyttat ut idrotten i områden där det 

tidigare inte funnits någon föreningsidrott och att man samarbetar med ett flertal nya 

externa aktörer. Resultaten visar att det är idrotterna fotboll, basket och olika typer av 

kampsporter som får mest uppmärksamhet. Att det är vissa specifika idrotter som får 

mer uppmärksamhet och därmed mer resurser har tidigare dokumenterats i forskning 

(Green & Houlihan, 2006; Wirén Åkesson & Norberg, 2012; Åkesson, 2007). Dessa 

typer av idrotter ställer specifika krav på utövaren som får konsekvenser för utfallet av 

interventionerna (Fahlén, 2017a). Det räcker emellertid inte heller med att endast 

tillhandahålla idrott. Ska arbetet få önskad effekt måste insatserna anpassas utefter 

målgruppen (Ekholm, 2013a, 2013b; Mutz & Baur, 2009; Spaaij, 2012). Eftersom 

föreliggande studie inte undersökt idrottsföreningarna är de svårt svara på om själva 

aktiviteterna anpassats i någon större utsträckning. Det man skulle kunna tolka som 

en form av anpassning är att ett antal distriktsidrottschefer berättar att man 

omfördelat resurser till socioekonomiskt svagare områden. I vilken omfattning detta 

har skett är svårt att svara på och för att undersöka om integrationsmedlen, liksom 

tidigare medel, betalats ut till större föreningar med redan omfattande verksamhet 

(Wirén Åkesson & Norberg, 2012; Åkesson, 2007) måste vidare studier genomföras 

där man koncentrerar sig på idrottsföreningarna som studieobjekt. 

Eftersom föreliggande studie endast undersökt den svenska idrottsrörelsen under RF 

går det inte att med bestämdhet svara på om statliga aktörer anslagit finansiella 

resurser även till idrotter utanför RF.  Jag har emellertid inte hittat något som tyder på 

att detta skulle vara fallet, i alla fall inte i någon större utsträckning. Denna studie kan 

alltså dra samma slutsatser som tidigare studier  (Fahlén & Skille, 2017; Sjöblom, 2015) 

som visat att det är bara vissa samhällsgrupper, idrottsutövare, förbund, föreningar, 

idrotter och idrottsgrenar som får ta del av det statliga stödet och arbeta för Idrott för 

alla. Det kan också tolkas som att det bara är idrottsrörelsen som ska göra jobbet och 

att staten lämnar över ansvaret tillsammans med en påse pengar.  
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Distriktsidrottsförbundens roll i integrationsarbetet 

Resultaten visar att distriktidrottscheferna anser att både idrottsrörelsen och det egna 

förbundet har en betydande roll i det svenska integrationsarbetet. DF:ens roll 

gentemot idrotten baseras på att förbunden skall stödja, uppmuntra, peppa, och vara 

behjälpliga ute i idrottsföreningarna för att de i sin tur skall anordna aktiviteter som 

kan bidra till integration av nyanlända. Distriktsidrottscheferna berättar att 

integration och inkludering är en av många frågor som ingår i idrottens basuppdrag 

och är en del av idrottens pågående utvecklingsresa mot 2025. Genom att vara 

initiativtagare till olika insatser gör man idrotten tillgänglig för fler och skapar sig en 

ledande roll i arbetet med att stimulera föreningar till utveckling i linje med idrottens 

utvecklingsresor. Distriktsidrottscheferna anser att idrotten har ett stort ansvar i 

integrationsarbetet men de opponerar sig emot att idrottsrörelsen besitter någon form 

av huvudansvar för frågan, detta måste ligga på statlig nivå. Problemet som uppstår 

när ingen tar på sig huvudansvaret är att ingen tar ett övergripande ansvar vilket bland 

annat leder till långa beslutsvägar. DF:en kan bara ta ansvar för idrotten genom att 

verka folkhälsofrämjande och genom idrottsaktiviteter bidra till att fler personer finner 

ett sammanhang och hittar en plats i samhället. Idrotten vill i denna fråga arbeta för 

integration på riktigt och inte bara skapa aktiviteter för stunden. 

När dessa resultat tolkas i relation till nyinstitutionell teori så framgår det att  

organiseringen av arbetet i den här frågan är inkonsekvent med den formella bilden. 

Eftersom distriktsidrottsförbunden påverkas av sin omgivning samt är bundna till sin 

institutionella miljö uppstår en konflikt. Idrottsrörelsens meningssystem är inte 

detsamma som statens och det är när dessa två ska försöka anpassas till varandra som 

konflikt uppstår. DF:en har ett huvudansvar för idrotten och inte för statens intressen. 

Samtidigt vill idrotten själva arbeta brett med olika inkluderingsfrågor medan staten 

vill att idrottsrörelsen ska arbete med nyanländas etablering. Detta går att koppla till 

tvingande isomorfism där staten spelar en avgörande roll eftersom den direkt eller 

indirekt kan reglera eller på andra sätt påverka organisationer till att driva 

verksamheter mot ett specifikt mål, vilket den också i det här fallet har gjort. DF:en 

som egentligen ska verka för idrottens egna uppsatta mål tvingas påverka 

idrottsföreningarna mot statligt uppsatta mål. Dessa målformuleringar kommer med 

ett antal anpassningskrav som idrottsrörelsen måste ta hänsyn till. Det som då händer 

går att koppla till mimetisk isomorfism. Det finns inga tydliga riktlinjer kopplade till 

dessa statligt uppsatta mål för hur idrottsrörelsen ska arbeta med detta nya 
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ansvarsområde vilket leder till att förbunden i många fall försöker härma varandra. 

Som tidigare nämnts har samtliga DF anställt fler idrottskonsulenter. Denna 

professionaliseringsprocess bidrar även den till homogenisering och går att koppla till 

en normativ isomorfism eftersom den sprider en likformighet mellan de anställda som 

påverkar organisationen. Statens meningssystem är inte tillräckligt tydligt utformade 

för att det ska finnas en naturlig aktör som har huvudansvaret för integrations-

processen. Idrottsrörelsens egna meningssystem är däremot väldigt tydliga med att 

man endast kan ta ansvar för idrotten vilket i slutändan leder till att ingen heller har 

huvudansvaret för frågan.  

En klar majoritet av distriktsidrottscheferna betonar idrottsrörelsens roll i det svenska 

integrationsarbetet och det finns stöd i forskningslitteraturen som pekar på att idrott 

har många positiva effekter som kan underlätta livet för nyanlända personer (Doherty 

& Taylor, 2007; Janssens & Verweel, 2014; Spaaij, 2012; Theeboom et al., 2012; 

Waardenburg et al., 2018). Huruvida deras arbete bidrar till social integration är, om 

vi ska förlita oss på forskning, däremot svårt att fastställa eftersom det är problematiskt 

att isolera idrottsrörelsen från andra samhälleliga påverkansprocesser (Agergaard et 

al., 2015). Idrottsrörelsen och regeringen är båda överens om att idrotten är en bra 

arena för att integrera nyanlända men det vi ser är att det finns en divergens mellan de 

politiska målformuleringarna och hur DF:en beskriver syftet med insatserna. Staten 

vill att idrotten ska arbeta för nyanländas etablering och idrottsrörelsen vill arbeta för 

inkludering av personer som lever i ett utanförskap. Dessa typer av problem har också 

beskrivits i forskningslitteraturen (Agergaard et al., 2015). Resultaten i denna studie 

skiljer sig dock på en väsentlig punk från Agergaard et al. (2015) studie. Dessa 

författare kommer fram till att migrerade personer ofta sågs som mottagare av 

idrottsaktiviteter och inte som potentiella medlemmar i föreningar. Detta stämmer 

inte överens med resultaten från denna studie då en klar majoritet av respondenterna 

betonade att effekterna av detta arbete ofta ledde till nya föreningsmedlemmar vilket 

bidrog till att många föreningar kunde fortsätta bedriva, eller utöka, sin verksamhet. 

 

Påverkan på den interna organisationen 

Resultaten visar att detta nya ansvarsområde haft påverkan på organisationens interna 

processer. Då regeringens anslag endast var riktat mot asylsökande och nyanlända 

menar flertalet distriktidrottschefer att man utesluter en stor grupp människor som 
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kanske inte är nyanlända men som ändå lever i ett utanförskap, vilket går emot 

idrottens värdegrund. Det idrotten har gjort för att komma runt detta är att bredda 

begreppet integration till att omfatta inkludering. Genom denna förändring kan 

idrotten arbeta med en större målgrupp vilket går i linje med idrottens egen satsning, 

strategi 2025, vilket innebär att idrottsrörelsen ska arbeta mot en mer inkluderande 

idrott för alla som lever i ett utanförskap. För att kunna arbeta med detta och samtidigt 

verka som ett stöd ute i föreningarna har samtliga DF anställt personal för att jobba 

med dessa frågor. Integrationsarbetet har, efter etableringsstödet, fått en mer 

betydande roll i organisationen, vilket den inte hade tidigare. Men arbetet har krävt 

och kräver fortfarande extra resurser. Det finns därför en viss rädsla inom förbunden 

att anslaget ska försvinna vilket skulle leda till uppsägningar och färre aktiviteter ute i 

föreningarna. Samtidigt uppstår det problem då etableringsstödet inte är det enda 

finansiella stöd idrotten får för sitt integrationsarbete och insatser som anordnas 

finansieras med medel från olika statliga och andra myndigheter. Problemet uppstår 

när detta ska återrapporteras och idrotten inte exakt kan redogöra för vilka medel som 

finansierat vad, samtidigt som statliga och andra myndigheter vill få svar på vad som 

skett med deras medel. 

Genom nyinstitutionell teori kan dessa resultat kopplas till de institutionaliserade 

regler som finns inom en organisation. Det finns formella strukturer, alltså olika planer 

för hur saker ska genomföras. Men bara för att dessa planer finns betyder det inte 

automatiskt att de efterföljs. Detta kan urskiljas här då staten satt upp en plan för 

vilken målgrupp idrottsrörelsen skall satsa på och det skall göras inom ramen för 

idrottsliga aktiviteter. Men vad DF:en har gjort är att bredda begreppet för att det 

bättre ska passa sin egen verksamhet. Statens meningssystem är inte tillräckligt starkt 

för att det ska påverka idrottsrörelsens egna meningssystem. Detta leder till att 

idrotten i slutänden gör lite som den vill. Den regulativa aspekten är helt enkelt inte 

tillräckligt stark i detta avseende. De institutionaliserade reglerna är dock viktiga 

eftersom de tillför legitimitet, stabilitet och resurser vilket gör att organisationen måste 

ge sken av dessa regler fungerar. Detta kan organisationen göra genom att acceptera 

externt påförda värderingar i hopp om att erhålla belöningar. Majoriteten av 

distriktsidrottscheferna  säger själva att frågan är så pass prioriterad just på grund av 

de extra resurser man fått samtidigt som rädslan finns för att de ska försvinna, vilket 

kan kopplas till detta. Det kan tänkas att förbunden arbetar med frågan i den 

omfattning de gör för att säkerhetsställa fortsatta medel.  
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Statens intresse för att idrottsrörelsen ska återrapportera sina förehavanden i och med 

dessa satsningar är inget nytt och har tidigare kartlagts i forskningen (Fahlén, 2017b; 

Green & Houlihan, 2006). Detta leder i sin tur till att idrotten homogeniseras eftersom 

den återrapportering som efterfrågas är av det kvantitativa slaget vilket allt som oftast 

betyder att staten vill veta deltagarantalet vid olika interventioner. Detta begränsar 

idrottsrörelsens möjlighet att utföra insatser då de ofta faller tillbaka på konventionella 

aktiviteter för att säkerhetsställa en god återrapportering. Forskning visar också att de 

idrottsaktiviteter som tillhandahålls, som en effekt av politiska målsättningar, får 

konsekvenser för utfallet av interventionerna (Fahlén, 2017a, 2017b; Karp et al., 2014; 

Perck et al., 2016; Söderström et al., 2007; Åkesson, 2007). Regeringen har givit 

idrotten en mer framträdande roll där integrationsarbetet har åtföljts av ekonomiska 

resurser. Distriktsidrottscheferna är alla ense om att dessa satsningar var en bra idé 

för deras verksamhet och har också tagit på sig ansvaret och därmed accepterat de 

anslagna medlen. Det verkar dock som att det största ansvaret för integrationsarbetet 

ligger ute i idrottsföreningarna. Det är de som ska uppfylla regeringens mål om att 

arbeta för nyanländas etablering. Denna förskjutning av ansvarsfördelning såg man 

redan efter Idrottslyftet (Fahlén et al., 2015). Med stöd i forskning kan man, genom att 

ta reda på hur idrottsföreningar identifierar sig själva, få en fingervisning om vad 

idrottsföreningarna själva föreställer sig kunna bidra med (Stenling & Fahlén, 2016). 

Därför skulle man, istället för att ta för givet att idrottsföreningar ska fungera som 

implementerare av, i de här fallet integrationsarbetet, fråga dem vad de kan tänkas 

arbeta med, för att uppnå ett mer hållbart resultat.  

 

Teoridiskussion  

Det är genom studiens teoretiska ramverk som föreliggande arbete har studerat hur en 

civilsamhällelig organisation påverkas av externa aktörers applicerade förväntningar 

och målsättningar. Både tidigare och senare synsätt på nyinstitutionell teori valdes för 

denna studie med syfte att skapa en bredare förståelse för hur, och varför ett statligt 

organ kan påverka en civilsamhällelig organisation samt ge förklaring till varför DF:ens 

egna interna organisation påverkas och förändras som en följd av detta. Teorin kan 

även förklara varför vissa strukturer formas, varför handlingsmönster uppstår och hur 

institutioner tenderar att skapa en likformighet bland organisationer, i detta fall 

genom målsättningar och resursprioriteringar. Den nyinstitutionella teorin upplevs 
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fokusera på stabilitet genom att organisationer, inom den institutionella miljön, 

handlar och formas genom normer lagar och regler. Genom den breda syn på den 

nyinstitutionella teorin som presenteras i denna studie, kan både förklaringar 

presenteras på hur, och varför offentliga aktörer påverkar DF:ens organisation samt 

även förklara att, och varför, de i sin tur påverkar de ideella föreningarna.  

Inom den nyinstitutionella organisationsforskningen har organisationer betraktats 

utifrån ett statiskt perspektiv, vilket de också fått kritik för (Skålén, 2002). Det har jag 

försökt motverka genom att bredda perspektivet till att omfatta både externa och 

interna påverkansfaktorer. Detta för att inte processer i form av dynamik och 

förändringar ska gå förlorade. Föreliggande studie har försökt presentera en så 

överskådlig och rättvis bild  som möjligt av utvalda synsätt inom den nyinstitutionella 

teorin. Då vissa delar visat sig vara mer relevanta för denna studie har också olika stor 

vikt lagts vid de olika delarna av perspektivet. Exempelvis så har den tvingande 

isomorfismen varit mer aktuell för detta arbete än den normativa.  

 

Metoddiskussion 

För att besvara studiens syfte och frågeställningar har kvalitativa semi-strukturerade 

intervjuer genomförts. Man skulle kunnat komplettera intervjuerna med observationer 

för att få ut mer djupgående data. Detta är dock en tidskrävande process som inte hade 

rymts inom föreliggande studies tidsram. Det finns en risk att jag som relativt oerfaren 

intervjuare missat ställa relevanta följdfrågor eller förbisett viktiga nyanser som därför 

inte uppfattats vid intervjuerna. För att minska risken för att detta skulle påverka 

resultaten har samma intervjuguide (se Bilaga 2) använts vid samtliga intervjuer. 

Intervjuguiden godkändes även av utsedd handledare innan intervjuerna startade. 

De etiska principerna har även tagits i beaktande då föreliggande studie använts sig av 

ett målstyrt urval. Eftersom det endast finns 19 distriktsidrottschefer inom den svenska 

idrottsrörelsen är det viktigt att tänka på hur resultaten framställs för att bevara 

anonymiteten. För att säkerhetsställa respondenternas anonymitet och att ingen på 

något sätt kan ta skada av att ha deltagit i studien har noga överväganden fattats så att 

ingen information kan kopplas till en specifik person och resultaten är anonymiserade. 

Det betyder att allt som sagts inte har publicerats. Detta påverkar endast 

framställningen i sig och inte resultaten som sådant. 
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Respondenternas anställningstid varierade kraftigt och en reflektion över 

anställningstidens betydelse för distriktsidrottschefernas kunskap om DF:ens interna 

organisation behöver därför förtydligas. Eftersom samtliga DF genomgått en 

omorganisation vilket dels inneburit att 21 DF nu är 19 samt att befattningen 

distriktsidrottschef är relativt ny är rimligt anta att en majoriteten av respondenterna 

även arbetade inom organisationen på andra poster innan de tillträdde som 

distriktsidrottschef. Därför anses samtliga respondenter ha tillräckligt erfarenhet av, 

och god kunskap om, DF:ens interna organisation för att delta i studien.  

Då studien syftar undersöka vad som hänt med DF:en efter det att regeringen ökade 

etableringsanslaget 2016 är det nödvändigt reflektera över tidsaspekten. Det kan 

hända att delar av idrottsrörelsens integrationsarbete även pågick innan regeringen 

ökade anslaget. Det kan även vara så att respondenterna kanske inte kan skilja på 

denna aktuella satsning och tidigare tilltag. Trots detta så blir slutsatsen densamma då 

resultaten pekar på att det får konsekvenser på organisationens interna processer.  

 

Förslag på vidare forskning 

Så som tidigare nämnts i diskussionen finns det frågor som föreliggande studie inte 

kan svara på och där behövs det vidare forskning för att få en djupare förståelse och 

ökad kunskap. En fråga man kan ställa sig och som inte går att svara på genom denna 

studie är huruvida dessa insatser faktiskt leder till integration på riktigt. För att ta 

reda på utfallet av dessa interventioner krävs ytterligare studier på området där de 

migrerande personerna själva står i fokus. 

Föreliggande studie har koncentrerat sig på externa förväntningar, interna processer 

och organisatoriska konsekvenser med de svenska DF:en som studieobjekt. Men 

eftersom de flesta av insatserna sker ute i föreningarna skulle det vara intressant att se 

hur detta har påverkat de ideella föreningarna och hur de ser på detta nya 

ansvarsområde. 

När vi nu vänt myntet från att undersöka externa konsekvenser av externt pålagt arbete 

till att undersöka interna konsekvenser som en direkt eller indirekt effekt av externt 

påfört arbete, skulle det nu vara intressant undersöka om detta även förekommer vid 

andra satsningar. En ny satsning från regeringens sida involverar även den 

idrottsrörelsen. Idrotten ska nu öka idrott, rörelse och utveckling av rörelseförståelse, 
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inom ramen för skoldagen. Det skulle därför vara intressant att behålla DF:en som 

studieobjekt men att istället för att undersöka etableringsanslagets påverkan på 

DF:ens interna processer, istället undersöka hur denna nya rörelsesatsning i skolan 

påverkar idrotten.  
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Bilaga 1 Informationsbrev 

Förfrågan om deltagande i en studie om 

föreningsidrotten som välfärdsproducent 

Hej. 

Jag heter Louise Lindkvist och jag läser andra terminen på masterprogrammet i ledarskap och 

organisation vid Umeå universitet. Under våren skriver jag min magisteruppsats inom ett 

forskningsprojekt vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, under handledning av 

docent Josef Fahlén, som handlar om föreningsidrotten som välfärdsproducent. 

Syftet med min studie är att undersöka vad som händer med föreningsidrottens interna processer 

och verksamhetsinriktning i och med regeringens öronmärkning av bidrag till 

integrationsarbetet. Jag vill göra en intervju med Dig eftersom Du är anställd som 

länsidrottschef och genom detta involverad i det arbete som följt av regeringens satsning. Det 

skulle vara mycket värdefullt om Du kunde tänka Dig att vara med och bidra till 

kunskapsutvecklingen inom området.  

Deltagande innebär att Du vid ett tillfälle medverkar i en intervju som sköts utav mig 

personligen. Intervjun beräknas ta ca 30–45 min. Studien följer gällande etiska riktlinjer för 

forskning. Det innebär, bland annat, att inga personuppgifter eller resultat kommer kunna 

kopplas till Dig personligen. Du kan också när som helst, utan särskild anledning, avbryta Ditt 

deltagande om du så önskar.  

Finns intresse att se den färdiga rapporten går de bra att meddela detta vid intervjun eller senare 

kontakta mig så skickar jag det färdiga arbetet till Din epost.  

 

 

Vid frågor kontakta   Huvudansvarig forskare/handledare 

Louise Lindkvist   Docent  

070-34 89 038   Josef Fahlén 

louiselindquist@outlook.com  090- 786 55 38 

Josef.fahlen@umu.se 
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Bilaga 2 Intervjuguide 

Intervjuguide 
 

Informera igen om etik: Anonymitet, rätt att avstå att svara, kan avbryta när helst de vill, fråga om inspelning, gå igenom 

frågeområden.  

Jag ska fråga om ert arbete runt integrations- och inkluderingsfrågor. 

 
Intervjufrågor 
 
Bakgrund 

 Kan du berätta vad du heter och hur länge du har arbetet som länsidrottschef? 

 

1) Tema Idrott och integration 

 Kan du berätta om vilka integrationsprojekt som pågår generellt runt om i ert distrikt? (konkreta 

projekt) 

o Vem driver dessa? 

o Vem finansierar? 

o Vilka samarbetar? 

 

(OBS Denna kan ha kommit under 1:an) 

 Vilka konkreta projekt bedriver ni rörande integrations- och inkluderingsfrågor? 

o Hur är dessa finansierade? 

o Vilka driver dem? 

o Har ni några samarbetspartner? 

 

 Hur har ni i DF:et organiserat det övergripande integrationsarbetet? (tjänster, olika former etc) 

o Vilka resurser finns? 

 Vart kommer de ifrån? 

 Vad tillför ni för resurser själva? 

 

 Hur viktigt tycker du integrationsprojekten är i relation till verksamheten i stort? 

o Varför? 

o Finns det andra projekt som ni är involverade i som samarbetspartner?  

 

 I vilken omfattning arbetar er verksamhet med integrationsfrågor i relation till andra frågor? 

o Varför gör ni detta? 

o Varför är det viktigt? 

 

2) Tema Idrotten som instrument 

 Var i samhället anser du att ansvaret för integration och inkludering bör ligga? 



 

 

 

 Hur ser du på föreningslivets betydelse för integrationsarbetet?  

 

 Är föreningsidrotten betydelsefull för Sveriges integrationsarbete?  

o Vad gör idrott så betydelsefullt i jämförelse med föreningslivet generellt? 

 

 Vilken roll har ditt DF i integrationsarbetet? 

o Vilka aspekter skulle du säga varit avgörande för att de här satsningarna genomförts? 

 Vad skulle hända om ni inte genomfört dem? 

o Hur skulle ert integrationsarbete sett ut om etableringsstödet inte fanns? 

 

 Hur fungerar samarbetet med andra aktörer? (Finns det skillnader mellan de olika kommun/privat 

osv) 

o Finns det andra aktörer som borde samarbeta tillsammans med er, i ert arbete för 

integration, men som inte är med idag? 

 

3) Tema Interna processer 

 Vad har hänt med verksamheten efter det att regeringen ökade etableringsanslaget 2016? 

 

 Har organisationens arbete, arbetssätt förändrats som en effekt av detta nya ansvarsområde? 

o Hur tycker du att ni bidrar till samhällsarbetet med att integrera nyanlända?  

o Skulle du säga att det här bidrar till er organisation på något sätt?  

 Hur /på vilket sätt? 

 

 Hur har det påverkade det den befintliga organisationen? 

o Vad har de fått för konsekvenser? (påverkar det målsättningar, resursprioriteringar, 

org. former) 

o Har det påverkat den övriga verksamheten? 

 Om ja, på vilket sätt? Varför? 

 

 Var den här satsningen från regeringens sida en bra idé för er verksamhet? 

o Är de en idé som passar er verksamhet? 

 Varför/Varför inte? 

 

 Om etableringsstödet försvinner, vad händer då i er organisation? 

 

 Vilka bestämmer hur satsningarna skall genomföras och vilka mål som ska sättas upp för de 

insatser som ni genomför? 

o Hur ser beslutsvägen ut? 

 



 

 

Avslutningsvis: 

 Finns något som du vill lägga till eller som du tycker jag har missat?  

Tack för intervjun! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


