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ABSTRAKT 
 

Föreningsidrotten är en stor del av det svenska samhället och kan vara en plats som främjar en ömsesidig 

integration mellan svenskfödda och nyligt invandrade. Samtidigt som idrottsvärlden kan vara en plats för 

god gemenskap kan det även vara en plats för utslagning och exkludering. Syftet med studien har två delar. 

Första delen handlar om att undersöka varför och hur idrottsföreningar i Umeå agerar gällande inkludering 

av medlemmar generellt. Därefter syftar studien till att analysera dessa idrottsföreningars förhållningssätt 

och agerande i förhållande till gruppen nyligt invandrade specifikt. Den teoretiska ramen bygger på 

inkludering i förhållande till Granovetters begrepp weak ties som belyser vikten av svaga sociala band för att 

knyta samman heterogena grupper och skapa en sammanhållning som överbryggar bland annat kulturella 

gränser. Metodens utgångspunkt är kvalitativ ur två aspekter: den första avser att det är en fallstudie som 

handlar om idrottsföreningar i Umeå. Den andra handlar om att uppsatsens centrala empiriska material har 

samlats in genom kvalitativa intervjuer med centrala aktörer och aktiva personer inom både lag- och 

individuella idrotter. Resultatet är brett men handlar om att idrottsföreningarnas struktur, ”sätt att tänka” 

och föreningsaktivas agerande kan fungera exkluderande eftersom det skapas barriärer som nyligt 

invandrade har svårt att komma förbi och därmed försvåras ett deltagande i idrottsföreningar. Barriärerna 

har teoretiskt beskrivits utifrån Stigendals definition av målgruppsbarriär, ordningsbarriär samt 

resursbarriär. Att uppnå inkludering är att förmedla en upplevelse av delaktighet och gemenskap inom 

föreningen. Problem uppstår i ett första skede på grund av målgruppsbarriärer och rekryteringsmetoder. 

Studien har uppmärksammat att det förekommer en kollektivisering av nyanlända som grupp, en 

andrafiering görs och fungerar i sig som en uteslutande mekanism vilket tyder på att det finns en strukturell 

diskriminering av ”de andra”. Däremot i de fall där nyanlända har inkluderats visar det sig att de barriärer 

och hinder som annars beskrivits har minskat eller försvunnit. Den lyckade interaktionen kan förklaras med 

att svaga band som skapas i sociala sammanhang fungerar som broar mellan sociala grupperingar och 

resulterar inte bara i att nätverken blir större utan även att fler ges möjligheten till att inkluderas. En 

kumulativ effekt av inkludering visar sig och en kollektivisering av nyligt invandrade kan bli svagare.  
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FÖRORD 
 
De månader jag har tillbringat med denna studie har varit mycket lärorika och jag vill tacka alla som 
bidragit till att studien kunde genomföras. Jag vill framföra ett stort tack till alla som ville ställa upp 
på intervjuer. Ni har inte bara spridit kunskap om idrottsföreningens varande utan även bidragit till 
det fortsatta integrationsarbetet i Umeå. 
 
Jag vill tacka Umeå Fritid, In i Umeå och framförallt Klara Enmark som gav mig förtroendet att 
skriva denna studie inom ramen för deras arbete.   
  
Sist men inte minst vill jag tacka min handledare Åsa Gustafson, lektor på Sociologiska institutionen 
i Umeå, vars stöd och uppmuntran har varit till stor hjälp under arbetets gång och väglett mig 
genom ordens och begreppens snårskogar. 
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1. INLEDNING 

Studien handlar om hur idrottsföreningar kan arbeta för att göra sin verksamhet mer inkluderande mot 

nyanlända flyktingar. Idén för studien kom från In i Umeå, ett EU-finansierat projekt via Integrationsfonden1 

som arbetar med integration via föreningsliv i samarbete med Viva Introduktion i Umeå.2 Syftet med In i 

Umeå är att göra föreningslivet i Umeå mer öppet och tillgängligt för nyanlända tredjelandsmedborgare3 

samt skapa en plattform för interkulturell dialog inom föreningslivet.4 

     Att använda sig av föreningslivet som en plattform för integration är något som kan främja integration på 

olika sätt. I början av 2000-talet talades det om idrotten som en integrationsarena. Peterson skrev i 

antologin Att möta främlingar att idrotten är en av de viktigaste sociala miljöer för första- och 

andragenerationens invandrar- och flyktingbarn att umgås med ”helsvenska” barn och ungdomar.5 År 2007 

drev Malmö stad ett projekt omnämnt Integration i förening med syfte att ”matcha nyanlända svenskar in i 

stadens föreningsliv”.6 En utvärdering av satsningen visade att många av de nyligt invandrade hade svårt att 

skapa ett socialt nätverk med ”svenskar” samt att de hade för få kontakter med ”svenskar” och nästan inga 

möjligheter att prata svenska utanför skolan. Vad utvärderingen också visade var att de nyanlända 

flyktingarna och andra invandrare som deltog i kommunens olika introduktionsprogram hade svårt att 

etablera en kontakt med föreningslivet. Fundberg och Lagergren som utförde utvärderingen av Malmös 

projekt menar att föreningsaktiviteter däremot kan bryta denna vanligtvis låga kontaktyta mellan ”svenskar” 

och nyligt invandrade personer genom ett skapande av sociala nätverk, vilka får en stor betydelse för de 

nyanländas engagemang, trivsel och känsla av meningsfullhet.7 Den meningsfulla gemenskapen som 

föreningslivet kan bidra med handlar dock inte om etniska gemenskaper, utan om de sociala nätverk som 

bildas och därmed blir en viktig pusselbit för integration. Svårigheter med att skapa sociala nätverk samt 

komma i kontakt med föreningslivet är däremot inget problem specifikt för Malmö. Även In i Umeå har känt 

av liknande problematik gällande etablerande av kontakter mellan föreningslivet och nyligt invandrade vilket 

riktar sig främst mot idrottsföreningar.8  

     Problem med att inte kunna etablera en kontakt med föreningslivet var något som Möller 

uppmärksammade efter sin utredning av Umeås projekt In i Umeå. Hennes syfte var att kartlägga 

invandrares upplevelser av och tankar kring Umeås föreningsliv och föreningslivets möjligheter för 

integration.9 Möller kom fram till att invandrare som grupp inte har samma tillgång till föreningslivet i Umeå 

som svenskfödda har, på grund av kulturella och språkliga hinder samt att regler och praxis kan begränsa 

mångfald och skapa barriärer för inkludering. Hon menar vidare att föreningsengagemang leder till ökad 

gemenskap och en känsla av meningsfullhet och delaktighet men att det krävs mer kunskap om inneboende 

hinder för inkludering inom föreningskulturen. 

     På grund av att det finns en problematik inom föreningsvärlden gällande vilka som inkluderas och inte är 

denna studie viktig för att förstå inkluderingens komplexitet. Denna studie inriktar sig på hur 

                                                           
1 Integrationsfonden syftar till att förbättra systemen för mottagning och integration av tredjelandsmedborgare inom EU och har i Sverige 20-30 
miljoner kronor om året i projektmedel 
2 Integration är en central demokratisk fråga och bör ses som en ömsesidig process. 
3 Definitionen av tredjelandsmedborgare är enligt svensk lag en person som inte är medborgare i en stat som är medlem i Europeiska unionen eller 
medborgare i Island eller Norge. 
4 Reviderad projektansökan för In i Umeå - Integration genom föreningsliv, 2010 
5 Tomas Peterson, idrotten som integrationsarena i Att möta främlingar, s. 142 
6 Attin, slutrapport Malmö, MIP samt Fundberg & Lagergren s. 43 
7 Lagergren, Lars & Fundberg, Jesper, Integration i förening – kritiska reflektioner kring ett projekt. Malmö Universitet 2010 s. 14 
8 Sjöberg, Magdalena et al, Utvärdering av projektet In i Umeå. 2012 
9 Möller, Emma, Integration genom föreningsliv – invandrares upplevelser av och tankar kring föreningslivet i Umeå som en möjlig väg för 
integration. Umeå Universitet. 2010 
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idrottsföreningar i Umeå ska kunna bli mer inkluderande gentemot målgruppen nyanlända. Detta med 

utgångspunkt i att utlandsfödda, precis som svenskfödda, kan ha ett intresse av att delta i idrottsföreningar i 

Umeå. Det handlar i det här fallet om två målgrupper, nyligt invandrade personer samt personer som är 

engagerade inom idrottsföreningar. Fokus ligger på personer inom idrottsföreningar vilket beror på att 

projektet In i Umeå upplever att denna målgrupp har varit svårare för dem att nå för en dialog om att skapa 

förutsättningar för inkludering av nyanlända, jämfört med andra exempelvis hobby- etniska och sociala 

föreningar. Studien kommer mot bakgrund av detta att försöka kartlägga vad inkludering innebär och 

identifiera de mekanismer som kan påverka inkludering hos idrottsföreningar i Umeå, för att ge en ökad 

insikt av inneboende strukturer.  

 

2. SYFTE 

Syftet med studien har två delar. Första delen handlar om att undersöka varför och hur idrottsföreningar i 

Umeå agerar gällande inkludering av medlemmar generellt. Därefter syftar studien till att analysera dessa 

idrottsföreningars förhållningssätt och agerande i förhållande till gruppen nyligt invandrade specifikt. 

 

3. FÖRENINGSLIV 

I detta kapitel ges en bild av hur det svenska föreningslivet är juridiskt uppbyggt och vilken roll det spelar i 

det svenska samhället. Det kommer även lyftas fram en problematisering av föreningslivets sociala aspekter 

för att presentera ett helhetsperspektiv på idrottsföreningar i Sverige. 

     Föreningslivet i Sverige är en stor del av samhället och finns i många olika former. Det finns politiska 

partier, trossamfund, idrottsorganisationer och andra sammanslutningar för sociala och kulturella aktiviteter 

och vi har en lagstadgad föreningsfrihet (associationsfrihetens princip) som gör att vi kan skapa dessa typer 

av sammanslutningar.10 Lagen skiljer konkret mellan ekonomiska föreningar och ideella föreningar även om 

det bara finns särskilda lagar för de ekonomiska, då de syftar till att främja medlemmarnas ekonomiska 

intressen, exempelvis en bostadsrättsförening.11 Alla föreningar som inte är ekonomiska föreningar 

betraktar lagen som ideella. Ideella föreningar behöver inte registreras för att bli till men för att bli en 

juridisk person som kan öppna konto, hyra lokal, och kunna kalla sig förening. Den ideella föreningen måste 

enligt praxis ha medlemmar, målsättning, stadgar och styrelse och Hemström menar att vi juridiskt sett har 

tre typer av ideella föreningar:  

 

− De som genom icke-ekonomisk verksamhet främjar ideella syften, t.ex. idrottsföreningar och religiösa 

samfund. 

− De som genom ekonomisk verksamhet främjar ideella syften, t.ex. hemslöjdsföreningar. 

− De som genom icke-ekonomisk verksamhet främjar sina medlemmars ekonomiska intressen, t.ex. 

fackföreningar, hyresgästföreningar och företagens branschorganisationer.12 

 

                                                           
10 Kungörelse om beslutad ny regeringsform 1974:152: 2 kap. 1§ femte punkten samt 2 kap. 24 § 2 st.  
11 Hemström, Carl (2007), Organisationernas rättsliga ställning: om ekonomiska och ideella föreningar. Stockholm: Norstedts Juridik AB 
12 Hemström, 2007  
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3.1. FÖRENINGSDELTAGANDE 

Oavsett ekonomisk verksamhet i föreningen framgår det av undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF) 

avseende åren 2008 och 2009 att nästan 80 procent av befolkningen som är 16 år eller äldre är medlemmar i 

minst en förening. Av dessa är 2,3 miljoner personer över 15 år medlemmar i en idrotts- eller 

friluftsförening, varav hälften av dessa medlemmar deltar aktivt i verksamheten. Kön och ålder har 

betydelse för både medlemskap och aktivt deltagande och unga män har visat sig aktiva i störst 

utsträckning. Att vara medlem i en idrotts- eller friluftsförening är generellt vanligare bland yngre personer 

med etniskt svensk bakgrund och bland personer med eftergymnasial utbildning. Det är också vanligare 

bland tjänstemän och studerande än arbetare.13
  

     Effekten av att delta i föreningslivet menar Christensen & Christensen blir att kontakter och informella 

möten med andra människor skapas, något som möjliggör att attityder, idéer och förväntningar mellan 

människor utbyts.14 Interaktion med andra människor kan leda till sociala nätverk och att gemenskap bildas, 

som kan producera kanaler och möjligheter för medborgarnas inflytande på sociala och demokratiska 

processer. För den nyligt invandrade betyder det här enligt Christensen & Christensen att det går att uppnå 

ett fullvärdigt och aktivt medborgarskap i samhället, att man kan utveckla sociala färdigheter och kunskaper 

som förbättrar ens chanser att bli hörd, inkluderad och få inflytande. När föreningslivet och nyligt 

invandrade möts skapas alltså förutsättningarna för integration. Dessutom kan den kunskap som de nyligt 

invandrade får även användas i sammanhang utanför föreningslivet, exempelvis i samband med skola, 

utbildning och arbete. Detta gör att inkludering av personer med etnisk minoritetsbakgrund i föreningslivet 

kan skapa en väg till integration inom andra områden som utbildning, arbetsmarknad och politiska system. 

Men om detta ska kunna ske är det en förutsättning att de nya medborgarna blir lyssnade på och att de 

tillåts få inflytande, dessutom krävs ett erkännande och respekt för att kunna agera och interagera med 

andra människor på ett sätt som kan skapa välbefinnande och sammanhållning. 

     Wagnsson har skrivit om den svenska föreningsidrotten som socialisationsmiljö och menar att även om 

föreningsidrotten i många fall fungerar som en positiv socialisationsmiljö för barn och ungdomar finns det 

anledning till att ta den uppfattningen med en nypa salt.15 Han menar att det inom föreningsidrotten skapas 

goda förutsättningar för unga idrottare att utvecklas socialt genom att lära sig samarbete, tävla i en 

engagerande och spännande miljö och skapa goda vänskapsband. Däremot förekommer utanförskap och 

mobbning inom idrotten, vilket innebär att för vissa blir effekten av ett deltagande istället negativ vad gäller 

relationen till jämnåriga kamrater. Dessutom förekommer föräldrapress, fylleri, doping, anorexi, 

överträning, våld, pennalism, sexism och utslagning som några exempel på ofördelaktiga företeelser inom 

idrotten. Detta har bidragit till att den allmänna uppfattningen om idrotten som positiv socialisationsmiljö 

med jämna mellanrum bör ifrågasättas och åtminstone problematiseras, menar Wagnsson.16 

Föreningsidrotten i Sverige har en struktur av rekrytering som börjar i tidig ålder vilket bland annat lägger 

fokus på prestation efter ålder. Det finns exempelvis laguppsättningar utifrån ålder där endast jämnåriga får 

tävla mot varandra inom lagidrotternas ordinarie seriespel. Detta kan medföra ett mer rättvist spel men 

även en utslagning av dem som inte uppnår de prestationskrav som finns för en specifik ålder. Larsson 

menar att tävlingsidrotten har vuxit fram utifrån manliga normer och ideal och med den manliga fostran i 

                                                           
13 SCB, tidningen Välfärd nr 3 2011 – Många män bland medlemmarna 
14 Christensen & Christensen, Etniske minoriteter, frivilligt socialt arbejde og integration. Socialforskningsinstituttet, København, 2006, s 27 
15 Wagnsson, Stefan, Föreningsidrott som socialisationsmiljö [Elektronisk resurs] : en studie av idrottens betydelse för barns och ungdomars 
psykosociala utveckling, Estetisk-filosofiska fakulteten, Pedagogik, Karlstads universitet, Diss. Karlstad : Karlstads universitet, 2009,Karlstad, 2009 
16 Wagnsson, 2009, s 67 
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fokus. Detta har också speglat av sig på rekryteringen till barn och ungdomsidrotten, där pojkar är 

överrepresenterade inom verksamheten och där familjens socioekonomiska status, etnicitet och 

förhållanden kopplade till olika bostadsorter visat sig ha betydelse för vilka som deltar i föreningsidrott.17 

Det är således tydligt att dagens barn och ungdomsidrott till viss del fungerar som en selektionsarena, där 

strukturella faktorer påverkar ungas möjligheter att bedriva idrott i föreningsregi.18 

     I förhållande till att det inom svenska idrottsföreningar finns motsättningar för att det ska fungera 

problemfritt, både för nyanlända och barn och ungdomar generellt, vill Riksidrottsförbundet främja 

föreningars utveckling genom att bidra till utbildningar för att vidga en förståelse och ett sundare 

förhållningssätt till idrotten. De menar att idrotten behöver arbeta ännu intensivare med värdegrundsfrågor 

och attityder i sina ledarutbildningar, med att sänka kostnader och göra anläggningar mer tillgängliga och 

även lära av de idrotter som idag har en stor etnisk mångfald.19 Riksidrottsförbundet vill också se en ökning 

av antalet ungdomar med utländsk bakgrund som aktiva inom idrottsrörelsen. Idrotten påverkas av, men 

kan också påverka, samhället i övrigt och Riksidrottsförbundet menar att idrotten har en naturlig 

attraktionskraft och med sin målsättning om att vara ”öppen för alla” kan det vara en naturlig väg in i 

samhällsgemenskapen och kan fungera som en positiv förändringskraft i samhället.20  

 

4. TIDIGARE FORSKNING 

I detta kapitel presenteras ett resonemang om vad föreningslivet kan betyda för integrationsmöjligheter 

inom föreningsidrott samt en djupare förståelse för integration i förhållande till olika sociala sammanhang. 

Vidare ges en förklaring på barriärer som kan skapa hinder för integration. Avslutningsvis ges en kort 

diskussion om synen på prestation inom ramen för en öppen idrott. 

     Föreningsaktiviteter bryter den vanligtvis låga kontaktytan mellan etniskt svenska och nyligt invandrade 

personer och de sociala nätverken har en stor betydelse för den nyanländes engagemang, trivsel och känsla 

av meningsfullhet, menar Fundberg & Lagergren.21 De sociala nätverken är viktiga för individen men även för 

integrationsprocessen. I Fundberg & Lagergrens utvärdering om integration i föreningar menar de att nyligt 

invandrade får möjligheter och vidgade kontaktytor genom ett föreningsengagemang eftersom det ökar 

graden av kontaktytor mellan ”gamla och nya svenskar”.22 Att ingå i ett sammanhang, ha tillgång till 

meningsfulla sociala nätverk och få en möjlighet att påverka handlar inte om etnisk identitet, utan de sociala 

nätverken blir viktiga för både välmående och i det här fallet en viktig del för integrationsprocessen.23 

     Stigendal talar om två olika typer av integration genom en förståelse av olika innanförskap; ett mjukt och 

ett hårt innanförskap. Social integration ses som ett mjukt innanförskap där vi upplever ett sammanhang 

och en inkludering i gemenskapen.24 För att möjliggöra ett mjukt innanförskap menar Stigendal att det krävs 

en tillåtande institution och han beskriver biblioteken som sådana. Biblioteket utgör en sådan plats där en 

                                                           
17 Larsson, B. Ungdomarna och idrotten: Tonåringars idrottande i fyra skilda miljöer. Doktorsavhandling, Stockholm: Stockholms universitet, 
Pedagogiska institutionen. 2008 
18 Wagnsson, 2099, s 49 
19 Idrott och integration: en statistisk undersökning 2002, Riksidrottsförbundet, Stockholm, 2002vv, s 4 
20 Idrott och integration, 2002 
21 Lagergren & Fundberg s. 14 
22 Ibid., s. 14 
23 Ibid s. 15 
24 Stigendal menar att begreppet delaktighet innehåller både en faktisk delaktighet samt en känsla av delaktighet. Skillnaden görs i att om individen i 
olika situationer har ett verkligt medinflytande, eller om denne saknar faktiskt medinflytande men ändå känner sig ändå delaktig. Faktisk delaktighet 
är exempelvis där användaren har möjlighet att påverka en verksamhet medan en känsla av delaktighet kan vara att känna sig som del av samhället 
och i möten med andra människor få känna sig bekräftad. Stigendal, M. (2008). Biblioteket i samhället. Lund: Btj Förlag, s. 51, 74ff 
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heterogen grupp av människor samlas utifrån gemensamma intressen utan krav på prestation. 25  Det mjuka 

innanförskapet står för känslomässiga relationer och social integration. Det hårda innanförskapet står 

emellertid för instrumentella relationer och systemintegration.26 Systemintegration kan förstås som det 

ramverk vi agerar inom när det kommer till socionormativa krav, värderingar och riktlinjer för att passa in i 

samhället. Beroende på hur dessa värderingar ser ut går det att på olika sätt och i olika grad att falla utanför 

dessa. Detta kan ske som en medveten handling genom att ställa sig utanför normen men även omedvetet 

ifall man inte vet hur ramverket ser ut och därmed inte vet vad som förväntas av en. Exempel på 

systemintegration och instrumentella relationer kan vara i mötet mellan individen och en myndighet där det 

ställs krav på individen för att denna ska få något tillbaka. På så sätt innebär systemintegration, alltså det 

hårda innanförskapet, att individen ses som en kugge i maskineriet enligt Stigendal. 

     Att uppnå ett så kallat mjukt innanförskap inom föreningslivet är enligt Ålund & Schierup svårare för vissa 

grupper i samhället.27  De menar att grundläggande normer inom föreningslivet på olika sätt kan försvåra för 

föreningsaktiva invandrare. De invandrare som Ålund och Schierup intervjuat berättar hur 

samhällsinstitutioner ställer krav på anpassning och hur organisationskulturen inom föreningslivet, där 

allting är organiserat och planerat kan upplevas som en främmande miljö för invandrare som är vana vid 

mer spontanitet och informella personliga kontakter. Detta kan förstås som att det kan uppstå ett hårt 

innanförskap inom föreningslivet som motverkar känslan av inkludering, specifikt gentemot målgruppen 

nyanlända men även andra invandrade. Alltså även om man formellt är medlem så saknas känslan av 

delaktighet. 

     För att förstå det hårda innanförskapet, systemintegrationen, har Stigendal delat in det i tre typer av 

barriärer: 28 Målgruppsbarriären definieras genom att de som inte ingår i målgruppen riskerar att stängas 

ute. Exempelvis den som inte ser nyanlända som potentiella medlemmar riskerar att stänga ute en stor 

målgrupp. En barriär kan alltså skapas efter en uppfattning om vem som tillhör målgruppen potentiella 

medlemmar och inte.  

     Resursbarriären betecknar det som behövs för att delta som exempelvis ekonomi, språk och kunskap. I 

föreningssammanhang kan det handla om resurser i språk för att kommunicera, pengar för medlemsavgifter 

och tillhörande kostnader eller kunskap om hur ideella föreningar fungerar och veta vad det finns för 

förväntningar på en som medlem.  

     Ordningsbarriären innebär de krav som måste uppfyllas för att få vara delaktig. På ett bibliotek är dessa 

barriärer låga och blir därför en brygga mellan samhällets utan- och innanförskap.29 På ett bibliotek krävs 

ingen prestation och personer samlas utifrån gemensamma intressen. Det blir en plats som främjar mjukt 

innanförskap där olika sociala grupper i samhället kan mötas under samma förutsättningar. Föreningslivet är 

i många fall beskrivet som en plats där man samlas i en gemenskap, skapar sociala kontakter och har trevligt. 

Däremot är föreningslivet enligt Ålund & Schierup en plats där vissa har svårare att delta än andra. 

Föreningslivet inte har lika lätt för inkludering som ett bibliotek har, eftersom det finns barriärer som gör det 

svårt för vissa minoritetsgrupper att kunna delta. 

                                                           
25 Ibid., s. 5 
26 Ibid., s. 50ff 
27 Ålund, Carl-Ulrik Schierup, Paradoxes of multiculturalism- essays on Swedish society (Aldershot: Avebury, 1991), 76-79. 
28 Stigendal, M. 2008, s. 64-65 
29 Ibid., s. 13 
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     Christensen & Christensen menar att etniska minoriteters deltagande i föreningsliv är förenat med 

barriärer leder till att deltagandet är väldigt lågt hos de etniskt danska föreningarna.30 De menar att 

barriärerna bör reduceras eller avlägsnas för att föreningslivet ska kunna fungera som en arena för 

integration. Personer med etnisk minoritetsbakgrund har lågt deltagande i Danmark jämfört med etniska 

danskar, vilket de hänvisar till faktorer som kön, utbildning, traditioner från tidigare hemland, och längden 

på vistelsen i det nya landet. Traditioner och erfarenheter från det tidigare hemlandet och bristen på 

kunskap om det danska föreningslivet skapar ett hinder för bland annat föräldrars engagemang samt deras 

vilja att låta barnen, till större andel flickor, ingå i denna typ av organisation. Bristen på kunskap om danska 

föreningar uttrycks i en skepsis och motvilja som kan upplevas som att dessa föräldrar är mindre benägna 

att ingå i ett aktivt samarbete med de danska föräldrarna. En barriär av denna sort menar Christensen & 

Christensen kan undvikas genom att öka kunskapen om föreningslivet samt satsa på att skapa en 

förtroendeingivande relation med föräldrarna i fråga genom att söka kontakt och möta den skepsis och 

motvilja som kan uppfattas hos dem.31 

     De hinder som Christensen & Christensen menar bero på föräldrarnas roll går även ut över flickors 

deltagande i föreningslivet som är mycket lägre än pojkars deltagande, sett bland etniska minoriteter i 

Danmark. Ett sätt att öka flickors deltagande är att öka föräldrarnas kunskap men även genom att anordna 

specifika aktiviteter för att stärka flickors deltagande. I samband med dessa barriärer talar de även om 

medlemsavgifter och övriga kostnader som visat sig ha betydelse för deltagande av personer med etnisk 

minoritetsbakgrund, specifikt gäller det dessa föräldrars ekonomiska bakgrund. För att bemöta denna 

problematik föreslås man ge mer permanenta och långsiktiga ekonomiska möjligheter snarare än kortvariga 

lösningar eller enskilda aktiviteter som punktinsatser.32 

     Fahlén och Sjöblom skriver om den svenska idrottsrörelsen med Riksidrottsförbundet i spetsen och 

traditionen om att idrotten ska vara ”öppen för alla”.33 De argumenterar för att det finns en 

socialdarwinistisk princip där endast de starkaste klubbarna överlever i den ökande konkurrensen om 

resurser. För att presentera en förenklad version av deras teori så menar de att det finns en inneboende 

logik i tävlingsidrott som hindrar den uttalade ambitionen om att erbjuda idrott för alla oavsett ålder, kön, 

social klass, kulturellt ursprung och ambitionsnivå. Denna logik leder till att det skapas ett standardiserat 

utbud av klubbar där de mest framgångsrika, konkurrenskraftiga och expanderande klubbarna blir 

normgivande i sättet att tänka och organisera en idrottsförening på. Det standardiserade utbudet utgör en 

homogenisering av idrottsrörelsen där prestation värderas högt.34 Den inneboende logiken om att 

prestation värderas högt går således stick i stäv med idén om att idrotten ska vara tillgänglig för alla. 

Författarnas analys visar att om idrottsrörelsen idag vill fortsätta vara öppen för alla kan höga prestationer 

inte vara den enda principen för alla sportsliga aktiviteter. 

 

                                                           
30 Christensen & Christensen (2006) etniske minoriteter, frivilligt socialt arbejde og integration. Socialforskningsinstituttet, København. 
31 Ibid., s 35ff 
32 Ibid.,  
33 Fahlén, Josef & Sjöblom, Paul, ‘The survival of the fittest: intensification, totalization and homogenization in Swedish competitive sport’, Sport in 
Society Vol. 13, No. 4, May 2010, 704–717 
34 Fahlén och Sjöblom ger exempel på en av många idrotter som gått i denna riktning – ishockeyn, vars första milstolpe var 1964 då Ulf Sterner skrev 
på kontrakt för New York Rangers och blev första svensk att jobba som ishockeyproffs utomlands. Idrotten utvecklades till att avlönade spelare blev 
alltmer vanligt och det kom mer och mer fokus på högpresterande spelare. 1979 startades idrottsgymnasium i Sverige för att ge unga spelare en 
chans att utveckla sin potential i hopp om att bli en högpresterande spelare som kunde dra in stora pengar till den klubb som hade råd att köpa 
spelare. De mindre klubbarna blev således lidande av att de inte hade samma möjligheter att köpa spelare som de mer ”framgångsrika klubbarna” 
hade. 
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5. UMEÅ SOM FALLSTUDIE 

Umeå har omkring 116´000 invånare med en medelålder på 38 år vilket kan förklaras med att Umeå 

Universitet har cirka 37´000 studenter, varav 61 procent kvinnor.35 Kommunen har 27 olika nationaliteter 

med fler än 100 personer som var folkbokförda december 201036 och varav 11,7 procent har utländsk 

bakgrund,37 9,7 procent är utrikes födda samt 5,3 procent är utländska medborgare.  

      I Umeå finns ett utbud av 750 registrerade föreningar varav cirka 300 idrottsföreningar. Kommunen 

anser att såväl barn- och ungdomsidrotten, bredd/motionsidrotten och elitidrotten är viktig och vill därför 

satsa på både bredd och elit.38 Kommunens vilja att satsa på idrotten kan ses genom projektet Hållbar Idrott 

som arbetar efter Riksidrottsförbundets riktlinjer Idrotten Vill och FN: s barnkonvention. Det är en 

värdegrundsprocess där Umeå Kommun i samverkan med Umeå universitet och SISU Idrottsutbildarna 

arbetar aktivt för att ge fler barn och ungdomar möjlighet att vara med i föreningsidrotten, oavsett 

förutsättningar och behov. Målet är att förena idrotten med fysisk, psykisk och social utveckling hos barn 

och ungdomar som en satsning för att förebygga de negativa effekter som idrottslivet kan ha på barn och 

ungdomar. 39 

 

5.1. PROJEKTET IN I UMEÅ 

Idén till denna uppsats kom från projektet In i Umeå som bedrivs av Umeå Fritid i samarbete med Viva 

Introduktion och Integrationsnätverket i Umeå. Syftet är att göra föreningslivet i Umeå mer öppet och 

tillgängligt för nyanlända tredjelandsmedborgare genom att skapa mötesplatser i föreningslivet och erbjuda 

en plattform för interkulturell dialog på lika villkor för alla.40 Projektet riktar sig till två målgrupper; Umeås 

föreningsliv i form av styrelser och medlemmar samt nyanlända tredjelandsmedborgare. 

     Projektidén växte fram då man i mottagningen av nyanlända flyktingar uppmärksammade behovet av att 

öka delaktigheten mellan nyanlända, deras anhöriga och samhället, gällande aktiviteter på fritiden. I 

projektansökan skriver de att myndigheterna har det första ansvaret för mottagningen men att det därefter 

blir samhällets alla krafter som antas se till att de nyanlända känner sig välkomna. Representanter från de 

flesta studieförbunden, kyrkliga organisationer, kultur- idrotts- och intresseföreningar med flera samlades 

och skapade nätverket som sedan januari 2009 kallats för det civila samhället: Integrationsnätverket i Umeå 

– I.N i Umeå. Inom ramen för integrationsnätverkets arbete utvecklades så en projektidé och en arbetsgrupp 

med representanter från studieförbund, ideella organisationer, svenska kyrkan och VIVA Introduktion.41  

     In i Umeå har uppmärksammat att det kan vara svårt för Umeås nyligt invandrade att hitta rätt i 

föreningslivet och att ta första steget till en föreningskontakt. Deras uppfattning är att det skulle kunna bero 

på att det finns många som inte har kunskap om hur föreningslivet fungerar i Sverige, att det kan finnas en 

oro inför att de egna språkkunskaperna inte ska räcka till, att man inte har etablerat kontakter och sociala 

nätverk i det nya hemlandet eller att man tror att det ska vara dyrt att engagera sig i en förening. Det finns 

således en osäkerhet och bristande kunskap gentemot föreningslivet i det nya landet vilket är några av 

                                                           
35 http://www.umu.se/om-universitetet/fakta/siffror/  
36 Det finns alltså fler nationaliteter än så men de är för få för att komma med i statistiken. Umeå kommuns statistik och analyser, utrikes födda. 
Åtkomst 2012-02-06 www.umea.se/umeakommun 
37 Med utländsk bakgrund räknas den som är utrikes född eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands. 
38 http://www.umea.se/umeakommun/kulturochfritid/idrottmotionochfriluftsliv.html  
39 http://www.umea.se/umeakommun/kulturochfritid/foreningar/hihallbaridrott.html  
40 http://www.umea.se/umeakommun/kulturochfritid/foreningar/iniumeaintegrationgenomforeningsliv.html  
41 Umeå Fritid, Reviderad projektansökan för projekt In i Umeå – integration genom föreningsliv (Umeå 2010), s 2ff 
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anledningarna till att nyligt invandrade i mindre utsträckning är delaktiga i Umeås föreningsliv. 

Integrationsnätverkets samlade erfarenhet är att många nyligt invandrade går miste om de möjligheter till 

delaktighet i samhällslivet och sociala kontakter som erbjuds genom föreningslivet. Med detta följer också 

att många går miste om det kulturella utbudet, det politiska engagemanget och det idrottsengagemang som 

skapas genom aktivt deltagande i föreningslivet här i Umeå. En satsning där nyligt invandrade erbjuds 

möjlighet till större inblick i föreningslivet och där dialog förs med föreningsaktiva kring hur föreningarna 

och föreningslivet kan förändra sina former och strukturer till att blir mer inkluderande ser de därför som en 

viktig förutsättning för integration. 

     Projektet arbetar delvis genom att informera de nyligt invandrade om föreningslivet i SFI-klasser och på 

skolor för nyligt invandrade barn och ungdomar. Det erbjuds prova-på-aktiviteter för att målgruppen med 

egna erfarenheter ska få en uppfattning om hur föreningsliv fungerar samt ges en chans att komma i kontakt 

med personer som är engagerade i föreningar. Detta kan leda till att nyanlända får en föreningskompetens 

som kan underlätta ett medlemskap och förstå vad det innebär att vara medlem. Projektet tillhör inte 

kommunens ordinarie verksamhet och deras nuvarande projektstöd löper fram till sommaren 2012. Hur 

nyanlända ska få information om föreningslivet på ett adekvat sätt om projektets arbete inte fortlöper är 

oklart. 

     In i Umeå har även ordnat aktivitetsdagar där aktiva föreningsmedlemmar gett nyanlända möjligheten att 

prova de aktiviteter som föreningen erbjuder. Man arbetar praktiskt med föreningar genom att anordna 

inspirationsträffar för Umeås gemensamma föreningsliv samt utbilda föreningsvärdar. Föreningsvärdarna är 

tänkta att fungera som ett stöd och en länk mellan de båda målgrupperna. Funktionen för föreningsvärden 

blir att underlätta kontakten i organisationerna internt och att där väcka intresse och nyfikenhet bland 

medlemmarna om uppdraget att verka för ett integrerat föreningsliv. Dessa personer är de som kan 

förmedla kunskap kring och verktyg för en inkluderande rekrytering av nyanlända. Projektet har även 

arbetat med att sammanställa mångspråkiga informationsbroschyrer för att underlätta för de nyanlända att 

ta del av information gällande det svenska föreningslivet och förstå vad det går ut på och vilket utbud av 

föreningar som finns.42  

 

5.2. UMEÅS MOTTAGANDE AV NYANLÄNDA FLYKTINGAR 

I avtal mellan Migrationsverket och Umeå kommun bestäms antal flyktingar som ska tas emot per år. Sedan 

2006 är Umeå en av sex kommuner i Umeåregionen 43 som har gemensamma avtal med staten. 2011 fick 

Sveriges kommuner ersättning enligt förordningen 2010: 1122 om statlig ersättning för insatser för vissa 

utlänningar för drygt 11670 personer, av dessa har Umeåregionen tagit emot 180 personer varav Umeå stad 

100 personer.44 Det ska dock nämnas att dessa siffror inte bevisar hur många som vistas i kommunen utan 

bara det antal som kommunen fått bidrag för under året. 

     I Umeå är det kommunen med VIVA Introduktion som har stått för att samhällsinformation ges till 

nyanlända, vilket med den nya etableringslagen nu ligger på Arbetsförmedlingens bord. Umeå kommun 

anser att introduktionstiden är klar när den nyanlände har fått de nödvändiga förutsättningarna för att 

                                                           
42 Umeå Fritid, Reviderad projektansökan för projekt In i Umeå – integration genom föreningsliv (Umeå 2010), s 6 
43 Umeåregionen satsat på gemensamt främjande för tillväxt, näringsliv, bra livsvillkor och samhällsservice och består av kommunerna Umeå, 
Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Vindeln och Vännäs. För mer information om Umeås flyktingmottagning: 
http://www.flyktingmottagningen.se/index.asp?page=71 
44 Kommunmottagna enligt ersättningsförordningen 2011, uppdaterad 2012-01-01, åtkomst www.migrationsverket.se 2012-01-26  
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kunna leva ett normalt liv i Sverige.45 Även om det går att problematisera användandet av begreppet 

normalt så syftas det här på att ”flyktingen ska kunna leva oberoende av särskilda flyktingrelaterade 

samhällsinsatser samt om möjligt ha egen försörjning”. I handboken om Umeå flyktingmottagning är 

introduktionstiden indelad i två faser. Fas ett är ganska grundläggande med individuell kartläggning för att 

se till att vardagen fungerar. Fas två har målsättningen att flyktingen ska ”leva ett aktivt vardagsliv med 

många tillfällen att tala svenska”. Eftersom många nyligt invandrade saknar svenska språkkunskaper finns 

svenska för invandrare (SFI) som regleras av skolverket men vars kvalitet är kommunens ansvar.46 

     Just bristen på tillfällen att träffa svensktalande personer utanför skolan var något som låg till grund för 

Malmö kommun att börja jobba med integration via föreningsliv. I en intervju med In i Umeå menar man att 

möten med föreningslivet främjar en integration mellan en nyanländ och det nya samhället eftersom det 

skapas möten och en dialog mellan de två målgrupperna, och att det ges tillfällen att prata svenska och 

utbyta erfarenheter.  

 

6. CENTRALA BEGREPP 

När man talar om att mötet mellan nyanlända tredjelandsmedborgare och det svenska föreningslivet kan 

främja integration är det väsentligt att skapa en förståelse för de begrepp som vi kommer i kontakt med i 

denna studie. Det kan vara av vikt att klargöra hur det går att förstå (och därmed missförstå) begreppet 

integration samt klargöra skillnaden mellan att vara invandrad och nyligt invandrad. Integration är ett 

komplext begrepp med många tolkningar och nyanser och används i folkmun såväl i politiska dokument. 

Variationerna av förståelsen kan medföra begreppsförvirring, vilket gör det angeläget att förtydliga 

begreppet för just denna studie. Även förståelsen för strukturell diskriminering kommer att förklaras 

eftersom det kom att bli en del av analysen av det empiriska materialet.  

 

6.1. INVANDRARE ELLER NYANLÄND? 

Jag använder mig av begreppen nyanländ och nyligt invandrad som en markering för att studien handlar om 

personer som inte är välbekant med det svenska samhället och alltså inte varit bosatt i landet så länge. I 

förståelsen av att inkludera nyligt invandrade till föreningslivet är det viktigt att ha i åtanke den korta tid 

som de levt i Sverige. Enligt Integrationfondens riktlinjer är en person som vistats i Sverige i mindre än 5 år 

nyanländ och personen ska även vara tredjelandsmedborgare. Dessa personer kan vara nyligt invandrade av 

olika skäl, men ofta är dem asylsökande vilket betyder att det är en utländsk medborgare som kommit till 

Sverige för att begära skydd från förföljelse, men som ännu inte fått sin ansökan prövad av Migrationsverket 

och/eller migrationsdomstolen. Det kan även vara en flykting, det vill säga en som sökt asyl och fått 

uppehållstillstånd att som flykting bosätta sig i Sverige. En kvotflykting däremot är en utländsk medborgare 

som före resan till Sverige fått uppehållstillstånd inom den flyktingkvot som regeringen fastställt. Resan hit 

organiseras och betalas av Migrationsverket.47 Begreppet invandrare används inte i studien eftersom det 

                                                           
45 Introduktion i Umeåregionens flyktingmottagning, från start till mål 
46 För mer information om SFI: http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/vuxenutbildning/svenskundervisning-for-invandrare samt 
http://www.umea.se/vivakomvux/kursutbud/sfi 
47 Begreppsdefinitioner är hämtade från Integrationsfondens informationsdokument ord och begrepp. Åtkomst www.esf.se 2012-01-26  
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inte säger något om längden på vistelsen i landet eller om personen är”andra- eller tredjegenerationens” 

invandrare, då sannolikheten är att en ”invandrare” också oftast är ”svensk”. 48 

 

6.2. INTEGRATION 

När vi talar om integration är det lätt att fokusera på den enskilda individen och dennes möjligheter, 

förmågor och begränsningar till den egna integrationen. Detta vore däremot felaktigt eftersom integration 

bygger på ömsesidighet och att det är en lång process som ställer krav på både svenskfödda och nyligt 

invandrade om att dela på samhällets resurser trots eventuella olikheter.49 

     Det synsätt som officiellt antagits i Sverige och som gäller oavsett regeringsfärg är att integration är en 

ömsesidig process där både minoritet och majoritet anpassar sig till varandra och att samhället ska skapas 

genom ömsesidig påverkan mellan grupper.50 Denna studie utgår ifrån samma förklaring av begreppet. 

Integrationsdebatten och forskningen om integration har gått från fokus på att invandrade personers 

kulturella uttryck och orientering förväntas förändras för att passa in i majoritetsbefolkningens, det vi idag 

kallar för assimilation, till att integration beskrivs som en ömsesidig process där minoritetsbefolkningen 

etablerar sig i samhället och majoritetsbefolkningen på olika sätt anpassar sig som en respons på 

förändringar i befolkningens sammansättning.51  

     Popoola menar att integration är en rättvisefråga, inte en invandrarfråga.52 Det handlar om möjligheter, 

rättigheter, skyldigheter, etnisk diskriminering, rasism och främlingsfientlighet. Det handlar om att bryta 

sociala och etniska segregationer, utanförskap samt främja mångfald och delaktighet på alla nivåer i 

samhället. Popoolas syn på integration innehåller flera perspektiv; sammanfogning, jämlikhet, rättvisa, 

utjämning, blandning, interaktion, inkludering, delaktighet, tillit och slutligen funktionell integration.53 

Integration kan se väldigt olika ut, men hon menar att den funktionella integrationen är den som förespråkar 

minsta möjliga anpassning till majoritetens krav, vilket ger minoriteten större möjlighet att behålla 

levnadsmönster och värderingar. Detta perspektiv går att göra än mer öppensinnat om integrationen ses 

som ömsesidig och att majoriteten, lika mycket som minoriteten, kan bedömas som mer eller mindre 

integrerad. Integration ses alltså som ett eftersträvansvärt tillstånd där individerna inom 

majoritetsbefolkningen tillsammans med individerna inom minoritetsbefolkningen anpassar sig till varandra. 

     Christensen & Christensen beskriver integration som en process bestående av tre faser; delaktighet, 

interaktion och integration. Delaktighet är en förutsättning för interaktion, och interaktion är en 

förutsättning för vad som kallas verklig integration. 54 Delaktighet är för medborgaren i det offentliga 

rummet att delta i sociala sammanhang och att bli sedd och lyssnad på. Genom att delta i exempelvis 

föreningslivet ges det utrymme för att tala och bli hörd, vilket även skapar en social medvetenhet om den 

andres behov och visioner. Christensen & Christensen menar att i denna interaktion sker det även ett viktigt 

utbyte av attityder, idéer och förväntningar mellan de olika medborgarna, vilket är viktigt för att komma 

                                                           
48 I statistiska sammanhang räknas man som invandrare om man är född, folkbokförd och har svenskt medborgarskap i Sverige men där minst en 
förälder har rötter i ett annat land. 
49 Fundberg & Lagergren, 2010, s 44-46 
50 Poopola, Margareta (2002) Integration en samtidsspegling – Begrepp, historia, politik och boende i ett delat samhälle. Stockholm: Svenska 
Kommunförbundet. Kunskapsöversikt, a jour nr 8. 
51 Åsa Gustafson, Sköra livsmönster – om integrations- och normaliseringsprocesser bland bosniska flyktingar (Umeå: Sociologiska institutionen, 
Umeå universitet), 2004, s36-37 
52 Popoola, 2002, s 31 
53 Popoola, 2002, s. 13-15 
54 Christensen och Christensen, 2006, s. 25-27 
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vidare i integrationsprocessen med varandra. Det skapar en förståelse för aktiviteterna i sig och 

verksamhetens mål och kan leda till att nätverk och gemenskap bildas, dessa kan i sin tur skapa kanaler och 

möjligheter för medborgarnas inflytande på den sociala och demokratiska processen. Författarna menar att 

integration inom föreningslivets ramar utvecklar sociala färdigheter hos människor och förbättrar 

möjligheterna till att bli lyssnad på, inkluderad och få inflytande vilket en har med sig även utanför 

föreningsaktiviteten.55 

     Integration i ett samhälle är inte fullständig om den inte förekommer både mellan invandrargrupper och 

infödda svenskar och mellan olika invandrargrupper, skriver Forssell och Ingemarson i socialstyrelsens 

rapport om integrationsarbete i civilsamhället.56 De menar att integration i förhållande till segregation 

beskrivs som ”åtskiljande av befolkningsgrupper på grundval av exempelvis socioekonomisk status, hudfärg, 

religion eller etnisk tillhörighet.”57 Samtidigt som de menar att segregation idag sällan ses som något positivt 

menar de att segregation kan ses som en förutsättning för integration i de fall skapande av en identitet inom 

den egna gruppen är en viktig utgångspunkt. De tolkar segregation antingen som en självvald gemenskap 

eller som en påtvingad segregation, där den självvalda kan tolkas som en viktig utgångspunkt för en 

nyanländ för att ta sig vidare i integrationsprocessen.58 Självvalda segregationer kan vara positiva i den 

bemärkelsen att det bildas en gemenskap som inte bara stärker individerna i sig utan även kan fungera som 

en öppning till att utvidga sitt kontaktnät. Umeå Fritid menar i en intervju att de brukar vilja uppmuntra 

etniska föreningar och andra hobby- frilufts- eller idrottsföreningar till att samarbeta med varandra, 

eftersom de uppmärksammat att det kan vara en början till att förstå, samarbeta och lära sig av varandra. 

Detta ger exempel på två självvalda gemenskaper som kan mötas och integrera med varandra och utbyta 

erfarenheter.59 Forsell & Ingemarsson menar dock att det viktigaste för integration i allmänhet är goda 

sociala relationer och tillgång till heterogena sociala nätverk.60 Segregation är alltså inte lösningen, bara en 

alternativ början på vägen.  

     Idealet om den ömsesidiga integrationen är däremot inte oproblematisk då vi reproducerar tanken om 

att det finns ett ”vi” och ett ”dem”. Masoud Kamali menar att Sverige inte är något undantagsland i 

västvärlden när det kommer till att ha en strukturell/institutionell diskriminering mot 

tredjelandsmedborgare.61 Han menar att integrationspolitiken har kommit till en återvändsgränd eftersom 

den endast kan förverkligas genom att ständigt återskapa uppdelningen mellan ”vi” och ”dem”. Det är ”vi 

svenskar” som är integrerade, och ”de invandrade” som ska integreras i ”vårt” samhälle. En idealisk 

integration är således svår när det svenska samhället med dess politik lider av sitt assimilatoriska synsätt.62 

Konsekvensen av uppfattningen om ”vi” och ”dem” är att det bildas utanförskap. För den som identifierar 

sig till gruppen ”de andra” skapar en utgångspunkt i identitetsskapande som blir problematiskt.63 Att finna 

sig själv i ett nytt sammanhang där detta kan upplevas som ett moraliskt, socialt, politiskt och kulturellt 

ramverk kan det skapas segregation och symboliska strider om rättigheter, skyldigheter och vem som är 

                                                           
55 Christensen och Christensen, 2006, s. 25-27 
56 Forsell & Ingemarsson, Integrationsarbete i civilsamhället – unga och äldre i blickfånget, Publicerad www.socialstyrelsen.se, april 2008, s. 13 
57 Ibid., s. 13 
58 Ibid.,  
59 I intervju med Umeå Fritid. 
60 Forsell & Ingemarsson, 2008. s. 7 
61 SOU 2006:79, Integrationens svarta bok – agenda för jämlikhet och social sammanhållning, s. 9 
62 Peralta, Amanda (2005). Det sagda och det tänkta – begreppsanvändning och begreppsskifte i diskursen om invandrare och invandrarpolitik. SOU 
2005:41. 
63 Hjerm, Mikael & Peterson, Abby (red.), Etnicitet: perspektiv på samhället, Gleerups utbildning, Malmö, 2007, s 191f 



 17

normal eller inte.64 För att lyckas med integration krävs det att båda parter ges förutsättningar och verktyg 

för att förstå varandra, annars ligger inte utgångspunkten i en ömsesidighet. 

     Emanuelsson skriver om integrering och inkludering i förhållande till funktionshindrade människor i 

samhället.65 Att vara nyanländ är givetvis inte samma sak som att vara funktionshindrad, men i teorin och 

förståelsen av integration finns det gemensamma aspekter eftersom båda målgrupperna tenderar att 

hamna i ett socialt utanförskap. Emanuelsson talar om gruppen handikappade som ska integreras i den 

vanliga skolan och menar att integrering bland grupper i samhället står för den demokratiska rätten till helt 

och fullt deltagande. Problemet kan uppstå när vi pekar ut någon som ska bli integrerad vilket leder till att 

personen i fråga pekas ut till att stå utanför normen, vilket då redan från början har fått en motsatt verkan i 

förhållande till ömsesidigheten. Emanuelsson menar att ett hot mot en framgångsrik utveckling av en 

integrerad gemenskap är värderingar som leder till utpekande av avvikelser från det normala vilket riskerar 

att leda till utanförskap.66 Att integreras har då blivit en benämning på ett försök att flytta in enskilda 

individer som på något sätt varit avvikande i förhållande till de normala. Utifrån den värderingen skapas en 

etikett på enskilda individer för att tillhöra en särkategori i samhället, och fokus kan snarare hamna på vad 

individen själv tjänar på att bli integrerad, inte vad som hänt eller inte hänt i den grupp som berörts. 67 

Utifrån detta har agerande och förhållningssätt gentemot funktionshindrade tagits med i intervjuerna.  

      

6.3. STRUKTURELL DISKRIMINERING 

Att se integration som en ömsesidig process är viktigt för att undvika att reproducera ett tankesätt som 

genererar strukturell diskriminering. Sverige har en strukturell diskriminering idag i form av en uppdelning 

mellan infödda och invandrare.68 Frågan om vem som är ”svensk” och inte blir i slutändan bestämt utifrån 

en subjektiv uppfattning av vem som anses vara invandrare eller inte beroende på exempelvis hudfärg eller 

språkkunskaper. Kamali skriver om skapandet av ”de andra” som en falsk dikotomi av ”the west and the rest 

of us” som genom historien har fungerat som en seglivad rasism och diskriminering under uppbyggnaden av 

den europeiska civilisationen.69 Västvärlden görs till ”vi” och resten av världen får vara ”de underlägsna 

andra”. Däremot ska inte denna kategorisering, andrafiering 70 och diskriminering av en grupp människor ses 

som en ständigt avsiktlig handling.71 Det handlar om en strukturell/institutionell diskriminering som blivit 

normal och rutinmässig i våra vardagliga sociala relationer, dominerande maktstrukturer, regler samt 

procedurer, och är inbäddad i institutionella sammanhang, menar Kamali. En diskriminerande handling 

behöver ha gjorts av ondo, men resultatet blir likväl att någon känner sig utanför. Västvärlden har skapat en 

egen uppfattning om ”vi” och ”dem” sedan lång tid tillbaka och synsättet har blivit så integrerat i vår 

uppfattning om människors olikheter att vi oftast inte reflekterar över det som något diskriminerande. Det 

kan exempelvis ges förenklade antaganden och förklaringar på olika beteenden utifrån en ”annan kulturell 

                                                           
64 Hjerm, s 191f samt Integrationsarbete i civilsamhället, s 14 
65 Emanuelsson i Tøssebro, Jan (red.), Integrering och inkludering, Studentlitteratur, Lund, 2004 av Emanuelsson, s 105 
66 Emanuelsson i Tøssebro, Jan (red.), Integrering och inkludering, Studentlitteratur, Lund, 2004 av Emanuelsson, s 105 
67 Ibid., s 106 
68 Hjerm, 2007. s 193 
69 Sverige. Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering, De los Reyes, Paulina & Kamali, Masoud, Bortom vi och dom: teoretiska 
reflektioner om makt, integration och strukturell diskriminering : rapport, Fritzes offentliga publikationer, Stockholm, 2005, s 29 
70 Kamali använder begreppet ”andraism” som den svenska motsvarigheten till den väletablerade engelska termen “otherism”. Han menar att det 
inte finns motsvarande svenska termer för vissa etablerade engelska termer inom området diskrimineringsforskning eftersom att denna 
forskningstradition är eftersatt i Sverige. 
71 Kamali, 2005. s. 30 
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tillhörighet”. Istället för att se till en individs handlingar, erfarenheter och kunskaper ses det istället till en 

individ tillhörande ett stort kollektiv av ”andra” människor som agerar vad en själv upplever som 

annorlunda, och med detta görs det skillnad på ”vi” och ”dem”. Vidare ställs givetvis frågan om detta 

tankemönster kan påverka mötet mellan nyanlända och idrottsföreningar, vilket kommer att diskuteras i 

analyskapitlen nedan. 

  

7. TEORETISKT UTGÅNGSPUNKT 

Detta kapitel redogör för de teoretiska utgångspunkterna. Först kommer en diskussion av hur begreppet 

inkludering kan förstås. Förståelsen av inkludering kommer sedan att knytas att till begreppet weak ties för 

att visa på vikten av interaktion för att uppnå inkludering. 

 

7.1. INKLUDERING 

Det finns ingen traditionell vetenskaplig lösning på hur en inkluderande process ska uppstå mellan 

föreningsidrotten och nyligt invandrade. Denna studie utgår ifrån en förståelse av inkludering utifrån de två 

faktorerna gemenskap och delaktighet vilket kommer att redogöras för nedan.  

     Föreningslivet i Sverige har en lång tradition och trots att landet även har en lång tradition av invandring 

är det relativt nytt att arbeta med integrationsfrågor inom föreningslivet. När exempelvis In i Umeå talar om 

att föreningslivet ska främja integration krävs det att det finns en inkluderande funktion. Därför är det 

intressant att uppmärksamma hur och varför inkludering fungerar som den gör inom idrottsföreningar.      

Att vara inkluderad och verksam i föreningslivet bidrar till välfärden genom att erbjuda sociala kontakter, ge 

information, skapa identiteter och samhörighet samt erbjuda en arena för kreativitet och understödja 

fritidsintressen.72 Om man ser på detta i förhållande till att som nyligt invandrad etableras i samhället så 

beskriver Hessle etableringsprocessen som en socialisationskategori som fokuserar på den vuxnes aktiva 

strävan att inrätta sitt liv och bli delaktig i samhället.73 Att vilja vara delaktig och tillhöra en gemenskap är 

något fundamentalt för många och vi behöver känna att vi hör samman med andra människor. Att 

inkluderas i ett sammanhang bygger på att uppleva delaktighet och gemenskap, vilket är centralt för denna 

studie. 

     Stenberg skriver om gemenskapens socialpsykologi och menar att idag uppstår gemenskap ofta mellan 

individer som i grunden är främmande för varandra, jämfört med förr då vi ingick i en gemenskap och delade 

samma livsvärld utifrån att vi var bosatta i det lokala bondesamhället.74 Vi levde i mer slutna och homogena 

samhällen där vi visste mycket om varandra och väldigt lite om resten av världen. Idag bor vi i större 

utsträckning i städer, vi kan följa internationella nyheter via Internet och grannen kan vara uppvuxen på en 

annan ort eller i ett annat land. Eftersom våra samhällen i det avseendet är mer heterogena är vi i viss 

bemärkelse mer anonyma för varandra och träffar istället ofta människor där det finns en gemensam 

nämnare såsom arbete eller fritidsintresse. Detta kräver en annan typ av artigt presenterande interaktion än 

vad som krävdes förr i tiden då vi ofta visste vem den andra var. Stenberg menar vidare att om vi inte lyckas 

                                                           
72 Stigendal, Mikael, Biblioteket i samhället: en gränsöverskridande mötesplats?, BTJ, Lund. 2008, s 53 
73 Hessle, Marie, Ensamkommande men inte ensamma: tioårsuppföljning av ensamkommande asylsökande flyktingbarns livsvillkor och erfarenheter 
som unga vuxna i Sverige, Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet, Diss. Stockholm : Stockholms universitet, 2009, s. 47 
74 Stenberg, Henrik, Gemenskapens socialpsykologi, 1. uppl., Liber, Malmö, 2011, s. 9 
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med att mötas som självständiga individer och hitta en tillfredsställande gemenskap kommer vi att uppleva 

en brist på sammanhang och mening, samt uppleva en oförmåga att kommunicera med andra. När vi är 

anonyma för varandra behöver vi alltså känslan av gemenskap för att börja kommunicera och därigenom 

uppleva att vi har en sammanhållning, en delaktighet. Bristen på dessa känslor kommer annars att påverka 

våra möjligheter för det sociala deltagandet och att känna välbefinnande. Gemenskap och delaktighet 

hänger således samman och är viktigt för att uppnå inkludering. 

     Det finns några huvudargument som Stenberg använder för att förklara att vi behöver uppleva känslan av 

gemenskap, oavsett religion, hudfärg, kön, sexualitet eller nationalitet. Det handlar om att gemenskapen blir 

en plats där vi får bekräftelse på vilka vi är och där vi får vila från krav och regler som vi förhåller oss till i 

arbetslivet exempelvis, även om gemenskap är viktigt på arbetslivet också. Detta sker inom ramen för 

sociala nätverk som bildas. I en gemenskap får vi utvecklas, dela åsikter och erfarenheter som i vidare 

mening ger en förståelse av samhället.75 Att använda sig av föreningslivet, i det här fallet idrottsföreningar, 

som en plattform för inkludering kan förstås som att vi kan växa genom gemenskap med andra. Och att 

känslan av gemenskap och delaktighet är viktig för individen, inte minst för den nyligt invandrade som ska 

försöka skapa en meningsfull vardag i det nya samhället. 

     Dahlstedt skriver om handlingens medvetenhet och menar att individer – medvetet eller omedvetet – 

internaliserar och reproducerar samhällets normer och värderingar i handlingar och val.76 Normerna sätter 

gränser och utgör ramverket för hur vi bemöter andra människor. I mötet mellan nyligt invandrade och 

föreningsaktiva spelar normer och värderingar roll och bör därför uppmärksammas. Den omedvetna 

handlingen är kanske den svåraste att se eftersom det inte alltid finns en insikt om hur det egna ramverket 

ser ut och vilka det kan exkludera samt inkludera. Det kan handla om känslan av vem som passar in eller 

inte, vem har rätt, vem är normal, vad är snyggt eller hur bör en föreningsmedlem bete sig? Hjerm menar att 

attityder gentemot människor som uppfattas annorlunda är av betydelse även för politiska möjligheter och i 

förlängningen demokratins existens i mångkulturella samhällen.77  

 

7.2. WEAK TIES 

Begreppet weak ties introducerades av sociologen Granovetter då han ville förtydliga för forskarvärlden 

betydelsen av lätta, mer ytliga och vardagsnära kontakter mellan människor som inte uppmärksammats nog 

och att de kan fungera som broar mellan olika grupper av människor.  Forskning om sociala nätverk har visat 

på värdet av starka, nära och intima relationer medan Granovetter menar att de mer ytliga relationerna 

mellan människor har undervärderats. Dessa svaga band har betydelse för hur information sprids och vilka 

som får ta del av den, hur social sammanhållning ser ut, samhällsengagemang och kollektivt handlande men 

även betydelse för gruppers sociala integration. Granovetter menar att styrkan med svaga band är att de har 

en kraft att överbrygga barriärer och skapa broar mellan olika grupper av människor och sociala system i 

samhället.78 Det handlar om förhållandevis enkla gester som gör att vi skapar ett socialt nätverk av svaga 

band i samhället, ett nätverk som ligger utanför vår närmsta krets men som ändå blir betydelsefullt.79  

                                                           
75 Stenberg, 2011. s. 9ff 
76 Dahlstedt, Magnus (red.), Utbildning, arbete, medborgarskap: strategier för social inkludering i den mångetniska staden, 1. uppl., Boréa, Umeå, 
2007, s. 301 
77 Hjerm, 2007. s. 221  
78 Granovetter,M. (1973) The Strength of Weak Ties: American Journal of Sociology. Vol 78, no6, s.1360-1381. 
79 Andresen, Ragnhild (2002). Sociala nätverk, grupper och organisationer: praktiskt arbete och teoretisk reflexion. Stockholm: Natur och kultur 
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     Anledningen till att svaga band är relevant i denna studie är att sociala kontakter är viktiga för känslan av 

gemenskap, delaktighet och samhörighet. Inom idrottsföreningar blir detta viktigt eftersom svaga band kan 

vara det som avgör om interaktion uppstår i gruppen samt om personen upplever sig vara inkluderad eller 

inte. Dessutom kan avsaknaden av svaga band leda till att en nyligt invandrad person aldrig kommer i 

kontakt med en idrottsförening så till vida att det inte finns en tredje part som kan binda samman dessa två. 

Svaga band utgör en central förståelse för studien eftersom den sociala integration som det innebär blir 

omfattande. Svaga band har stor betydelse för idrottsföreningar eftersom det påverkar medlemmar att vilja 

ingå i gemenskapen, att vilja stanna kvar samt att det påverkar engagemanget för föreningens räkning. 

Idrottsföreningar är sällan uppbyggda på starka band (strong ties) mellan medlemmarna eftersom det är det 

är en samling av människor som kanske bara har en sak gemensamt - idrotten. Starka band kan docl växa 

fram med tiden men är sällan den huvudsakliga anledningen till gemenskapen inom idrottsföreningen. 

Kopplingen till svaga band kommer således att finnas i olika sammanhang i tolkningen av empirin  

     Att vi har människor omkring oss som vi känner igen och blir igenkända av är viktigt för vår välmående 

både psykiskt och fysiskt och det får oss även att känna oss delaktiga i ett relationssystem av människor. För 

den som kanske är nyinflyttad eller av andra skäl inte har några närmare bekanta i sin omgivning kan ett 

utbyte av några fraser eller en igenkänning i matbutiken eller av någon på bussen betyda att den inte känner 

sig helt exkluderad. Att uppleva känslan av att ingå i någon typ av nätverk kan alltså betyda att någon 

upplever sig att tillhöra samhället, och detta uppstår genom vad som har kommit att kallas svaga band. 

     Grankvist menar att denna uppfattning av samhället och att vi upplever tillhörighet är viktig.80 Han menar 

att människor vill känna likhet med varandra och att det ska finnas ett ömsesidigt beroende. Vi underhåller 

detta beroende genom att göra för andra vad vi vill att de ska göra för oss, och vi får således en känsla av att 

vi är en del av något större, pålitligt och en stabil struktur. Han menar att en människa behöver vara en del 

av en grupp, känna sig som en del av ett samhälle, för att överhuvudtaget kunna definiera sitt eget jag. Att 

ha ett inkluderande samhälle betyder således mer än ett välbefinnande för stunden och en inkluderande 

idrottsförening kan spela stor roll för en individs känsla av tillhörighet och sammanhang.  

     Ringsby Jansson har använt sig av Granovetters teori i sina studier och menar att styrkan av svaga band i 

sociala nätverk verkar ha störst betydelse för dem som inte har så brett nätverk och heller inte har så många 

sociala arenor, som barn, äldre, invandrare och vissa grupper med funktionshinder.81 Ringsby Jansson menar 

att det finns tre nivåer av svaga band; igenkännandekontakt, hälsningskontakt och hjälpkontakt. Den första 

nivån, igenkännandekontakt, är den svagaste varianten av svaga band och uppstår mellan grannar och 

övriga ytligt bekanta. Hälsningskontakt är vad som uppstår mellan människor som vi stannar och utbyter 

några fraser med vid möten medan den starkaste varianten av svaga band, hjälpkontakten, fås exempelvis 

av en granne som vattnar den andres blommor eller tar in posten eller dylikt. Ringsby Jansson menar att den 

tredje nivån är på ett litet djupare plan och kan utvecklas till en nära relation. Granovetter menade att 

betydelsen av svaga band underskattades i förståelsen av sociala nätverk och Ringsby Jansson utvecklar 

med att visa på att för vissa människor kan dessa band vara de enda nätverk som finns i deras liv.82 För att 

förstå ett socialt sammanhang utifrån en inkluderande funktion kan det därför vara viktigt att förstå styrkan 

av svaga band. En nyanländ, exempelvis, kan ofta vara en person som inte har ett brett socialt nätverk eller 

många sociala arenor till sitt förfogande vilket gör att betydelsen av svaga band blir desto större.  

                                                           
80 Grankvist, 2010. s 27  
81 Ringsby Jansson, B. (2002) Vardagslivets arenor. Om människor med utvecklingsstörning, deras vardag och sociala liv. Göteborg: Institutionen för 
socialt arbete, Göteborgs universitet, s. 67 
82 Ringsby Janson, 2002. s 67 
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     Svaga band sträcker sig bortom de intima kretsarna som tenderar att begränsas till små och slutna sociala 

kretsar. En liten och sluten grupp människor är således beroende av dess svaga band och Granovetter menar 

banden blir betydelsefulla när det kommer till att organisera stora grupper eller sammanföra flera mindre 

grupper med varandra. I sin artikel lyfter han fram studier som visar på att ett nätverk av svaga band ger 

individen större åtkomst till både arbetsmarknaden och övriga sociala organisationer.83 Han menar att då 

många sociala organisationer ofta rekryterar vänners vänner kan personer utan svaga sociala band få 

svårigheter att bli inkluderade. Är man å andra sidan tillhörande en eller flera sociala nära nätverk har man 

lättare att bli inkluderad. Granovetter menar att sociala system som brister i svaga band kommer att vara 

splittrade och osammanhängande och skapa subgrupper av kultur, etnicitet, geografi eller andra 

karakteristika som får sämre förutsättningar i samhället.  

     Teorin om svaga band tillämpades på en skola i USA där det fanns etniska grupperingar bland eleverna. 

Det visade sig att integration mellan dessa grupper kunde uppnås genom att skapa en struktur i 

klassrummet som producerade tillräckligt med svaga band för att ansluta de olika grupperna med varandra, 

snarare än att uppmuntra starka band mellan de olika grupperna. Att ge förutsättningarna för svaga band 

hade den effekten av att länka samman kulturellt olika grupper, reducera alienation samt öka social 

solidaritet.  

     En liknande effekt visades i en fallstudie på ett barnsjukhus som visade sig ha en väldigt stark 

sammanhållning bland personalen, jämfört med andra barnsjukhus. Resultaten visade att anledningen till att 

en arbetsstyrka på cirka 200 personer hade en sådan gemensam och hög moral var att det identifierades en 

hög grad av svaga band hos personalen, en låg grad av starka band och inte en enda homogen arbetsgrupp. 

Frånvaron av starka band och homogenitet förhindrade att mindre och täta grupperingar uppstod. Däremot 

fanns subnätverk bland personalen utifrån exempelvis avdelningar och professioner, men den höga graden 

av svaga band som överlappande samtliga subnätverk gjorde att ingen social krets isolerades från en annan. 

Svaga band skapade i det här fallet broar mellan de, i vanliga fall, mindre och mer slutna sociala kretsarna 

och förebyggde social exkludering.84 

 

8. METOD 

Detta kapitel redogör för de metodologiska utgångspunkterna och därmed en diskussion om fallstudien och 

intervjuer som kvalitativ metod. Vidare presenteras urvalet av informanter och genomförandet av 

intervjuerna. Därefter diskuteras den analytiska traditionen innehållsanalys i förhållande till denna studie 

och det empiriska materialet. Avslutningsvis kommer det att ges en diskussion om trovärdighet samt etiska 

överväganden. 

 

8.1. METODOLOGISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Det är en kvalitativ undersökning som riktar sig mot idrottsföreningar i Umeå kommun och den kan förklaras 

som både tillämpad forskning och uppdragsforskning i den mån att det från början fanns ett bestämt fokus 

för studien som skulle leda till nytta för den som tog initiativet till studien.85 Initiativtagaren har dock inte 

                                                           
83 Granovetter, 1983, s. 220 
84 Granovetter, 1983, s. 220-222 
85 Gustafsson, Hermerén & Petterson, God forskningsed, Vetenskapsrådet, 2011. s. 31 
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varit styrande i mitt sätt att genomföra studien vilket gör den tillämpad i förhållande till att syftet är att ta 

fram kunskaper som kan leda till en utveckling för dem som jobbar med integration inom föreningslivet. 

Detta är åtminstone min förhoppning, att studien ska bidra med ny kunskap till nuvarande och fortsatt 

arbete.  

     Mitt förhållningssätt liknar det abduktiva som Alvesson och Sköldberg beskriver på det sätt att både det 

teoretiska och empiriska underlaget har utvecklats som en växelverkande process under studiens gång.86 

Den teoretiska utgångspunkten har skapat en viss förståelse av empirin, medan empirin under tidens gång 

har fått mig att öppna ögonen för fler teoretiska vinklar och tidigare forskning som på så vis fördjupat min 

förståelse. Med den typen av växelverkan har underlagen analyserats för att slutligen hitta mönster i 

förståelsen av hur nyligt invandrades inkludering i idrottsföreningar kan påverkas i både positiv och negativ 

riktning utifrån idrottsföreningarnas agerande och förhållningssätt. Att använda sig av abduktion menar 

Ahrne och Svensson är viktigt på det sättet att det bidrar till en öppenhet för såväl problematisering som för 

utveckling av de teoretiska utgångspunkterna som funnits.87  

 

8.2. FALLSTUDIEN 

Fallstudien är Umeås idrottsföreningar och studien är både en beskrivande och tolkande berättelse om hur 

och varför idrottsföreningar agerar gällande inkludering. Analysen riktar främst in sig på föreningarnas 

agerande gentemot gruppen nyanlända. Insamling av data har skett genom kvalitativa intervjuer och 

tidigare forskning. Enligt Ahrne & Svensson benämns sociala miljöer inom den kvalitativa forskningen som 

fall,88 vilket i det här fallet blir idrottsföreningar i Umeå kommun. De är tveksamma till att kalla fallstudier 

för en särskild metod men de menar att principen i sig går ut på att studera en eller flera fall av den värld 

man vill undersöka. För att undersöka idrottsföreningarnas värld valdes flera typer av föreningar, med 

inriktning mot både lagsport och individuell sport. Det som kan ses som typiskt för fallstudier är att 

forskaren är på plats och lägger fokus på att personligen komma i kontakt med de verksamheter som hör till 

fallet, och att innebörden av vad som för fram under intervjuerna reflekteras och revideras.89 Om denna 

studie skulle välja att fördjupa sig i en specifik miljö, exempelvis fotbollsklubbar, skulle det generera till en 

god inblick i den världen just i förhållande till de frågeställningar som finns. Kritik har riktats mot att endast 

välja en specifik miljö eftersom att det är svårt att veta i vilken utsträckning som det går att generalisera 

resultaten.90 Detta kommer att undvikas genom att undersöka ett flertal miljöer för att få en bredare och 

mer varierad inblick till hur idrottsföreningar kan agera och förhålla sig till inkludering av medlemmar.  

    Lewis menar att kärnan i fallstudier är att det finns en mångfald av perspektiv med sina rötter i ett visst 

sammanhang, som kan ha funnits genom att samla data från människor med olika perspektiv på det som 

undersöks.91 De olika perspektiven kan ses komma ifrån att informanterna är engagerade i olika typer av 

föreningar och har därmed olika förutsättningar för att bedriva sin verksamhet. En stor klubb med både 

innebandy, fotboll, ishockey, friidrott etcetera kontra en klubb som bedriver enbart curling, kampsport eller 

orientering är några exempel. Vidare menar Lewis att fallstudier används där ett enda perspektiv inte är 

                                                           
86 Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj, Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod, 2., [uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 
2008 
87 Ahrne, Göran & Svensson, Peter, Handbok i kvalitativa metoder, 1. uppl., Liber, Malmö, 2011, s. 192 
88 Ahrne & Svensson 2011, s. 24 
89 Kvale, Steinar, Den kvalitativa forskningsintervjun, Studentlitteratur, Lund, 1997, s. 210 
90 Bryman, Alan, Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning, Studentlitteratur, Lund, 1997, s. 106 
91 Ritchie, Jane & Lewis, Jane (red.), Qualitative research practice : a guide for social science students and researchers, SAGE, London, 2003, s. 52 
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tillräckligt för förståelsen och där förståelsen måste vara holistisk, omfattande och kontextberoende. 

McGloin menar att metoden är tillämplig i de studier där frågan gäller hur och varför och där forskaren har 

lite kontroll över verksamheterna i sig.92 Då syftet med studien är att uppmärksamma hur och varför 

idrottsföreningar agerar vad gäller inkludering kändes det relevant att genomföra en fallstudie för 

ändamålet. 

 

8.3. URVAL 

Urvalet av informanter består av anställda inom projektet In i Umeå och en anställd på kommunens 

avdelning Umeå Fritid samt föreningsaktiva personer. Bland de föreningsaktiva som intervjuats har det varit 

kanslister, styrelsemedlemmar och tränare. Vissa informanter har inom föreningen haft två eller tre av dessa 

roller. Informanternas åldrar har varierat mellan 25 och 50 år och det har varit en jämn könsfördelning.  

     Ett strategiskt urval gjordes gällande projektdeltagarna och den kommunanställde eftersom deras roll var 

specifikt intressant för studien. Föreningsinformanterna valdes genom två typer av tvåstegsurval för att 

undvika eventuell påverkan på empirin. Föreningar som redan satsar på att utbilda ledare i frågor om 

delaktighet kan exempelvis ha en annan utgångspunkt än den förening som inte gör det, det var därför 

relevant med en spridning. Hälften av kontakterna med de föreningsaktiva informanterna etablerades via 

SISU 93 och den andra hälften via kommunen föreningsregister.94 Utgångspunkten var att få en bredd av 

idrotter och såg därmed till att få en fördelning av både lag- och individuella idrotter samt att det skulle vara 

olika idrotter. Via mejl skickades ett informationsbrev 95 och därefter kunde tid för intervju bokas per 

telefon. Av 30 skickade mejl kunde tio intervjuer bokas och genomföras.  

     Palmquist menar att det finns en risk i fallstudien att förlita sig på ett litet nummer av informanter genom 

att bara identifiera vissa omständigheter snarare än en generell slutsats.96 Jag vill ändå mena att om denna 

studie uppmärksammar en omständighet så kan det oavsett antal bidra med kunskap. Fördelen med 

fallstudien är därmed som McGloin menar att en liten fokusgrupp kan resultera i mer fördjupad förståelse 

för hur och varför ett fenomen ser ut som det gör.97 Min syn på kvalitativ kunskap har en utgångspunkt i att 

den ger exempel på hur det kan se ut och därmed inte ge en generell slutsats om hur det ser ut överallt. 

Däremot går det att verifiera resultat genom att se det i förhållande till andra studier och dess egen kontext.  

     Könsfördelningen hos informanterna har fått bero på tillgänglighet, men av de sammanlagt 13 

intervjuade personerna så var sju män och sex kvinnor vilket har gett såväl kvinnors som mäns perspektiv 

och upplevelser. Däremot hade det gärna fått vara större spridning av etnisk bakgrund då samtliga var 

svenskfödda. Upplevelsen av inkluderingens hinder och möjligheter hade möjligtvis varit bredare om 

utlandsfödda personer deltagit. 

 

                                                           
92 McGloin, Sarah, ‘The trustworthiness of case study methodology’, Nurse Researcher, 2008;16, s. 45-55 
93 SISU Idrottsutbildarna står för Svensk Idrotts Studie och utbildningsorganisation, vars viktigaste uppgift är att stödja idrottsföreningar i utbildning 
och utvecklingsfrågor. 
94 Ingen av informanterna vet hur de själva blev utvalda även om vissa frågade hur jag valde mina informanter. 
95 Se bilaga 2 
96 Palmquist M (2006) Writing at Colorado State University: Writing Guides – Case Studies. http://writing.colostate.edu/guides/research/casestudy/ 
(Åtkomst december 2011) 
97 McGloin, 2008, s. 52 
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8.4. DEN KVALITATIVA INTERVJUN 

Vid intervjuerna lades fokus på delaktighet och gemenskap inom föreningen för att skapa en förståelse för 

resonemang och agerande kring dessa frågor. Det var viktigt att ge en känsla av att det handlade om 

inkludering generellt eftersom tanken var att skapa en ofärgad bild av hur man ser på inkludering av nya, 

befintliga och potentiella medlemmar i sin förening oavsett nationalitet, hudfärg, funktionshinder, 

språkkunskaper eller tid en person vistats i landet. På det sättet skulle det kunna identifieras mekanismer 

som påverkar inkludering generellt för att vidare analysera hur idrottsföreningar förhåller sig till målgruppen 

nyanlända. På grund av detta utelämnades begreppet integration för att istället tala om inkludering i olika 

former. Detta kan förstås som en intervjuteknik för att möjliggöra en jämförelse mellan olika 

förhållningssätt. Genom att informanterna resonerade annorlunda kring inkludering av ”andra” målgrupper i 

vissa fall, kändes detta tillvägagångssätt relevant och fick betydelse för analysen.  

     Kommunens roll för studien var kompletterande för min egen förståelse av det samhälleliga perspektivet. 

Intervjun med Umeå Fritid var upplagd utifrån samma princip om att tala om föreningslivets betydelse 

generellt för att sedan komma in på de nyanländas förutsättningar att delta i föreningslivet.  

     Fokus för samtliga intervjuer har legat på delaktighet och gemenskap. För att förstå fenomenets 

komplexitet krävde intervjuerna att vi samtalade om olika situationer och förhållanden där dessa begrepp 

kunde spela roll. Därför valdes halvstrukturerade intervjuguider eftersom de dimensioner som 

intervjupersonen anser vara viktiga i förståelsen för vad delaktighet och gemenskap var viktiga. Frågorna 

grundade sig dock i tidigare forskning gällande föreningsliv, integration och gemenskap och var formade 

utifrån att skapa en bild av hur respektive förening fungerar och är uppbyggd. Jag eftersökte en förståelse 

för föreningens arbete, hur viktiga samtliga bitar är och hur idrottsföreningarna jobbar för att bibehålla eller 

öka gemenskapen och erfarenheter kring delaktighet. 

     Efter första och andra intervjun reviderades intervjuguiden och frågor lades till. De frågor som berördes 

och som kom att utöka guiden handlade om betydelsen och erfarenheter av föräldrar samt synen och 

förhållningssätt till värdegrundsfrågor. Det blev också viktigt att komplettera med frågor kring begreppet 

gemenskap eftersom det vid första intervjun märktes att delaktighet och gemenskap i praktiken kunde 

upplevas som helt skilda saker. Intervjuguidens upplägg var väsentligt för att kunna analysera empirin i 

förhållande till studiens syfte. Valet att använda mig av ett brett frågeformulär avgjorde att jag sedan kunde 

fördjupa förståelsen för hur idrottsföreningarna positionerar sig i förhållande till gruppen nyanlända. Fokus 

med studien är utveckling, och för att nå dit så behövdes en bild av nuläget på en bred front. 

     Frågorna var delvis uppdelade i att söka svar på specifika situationer och handlingsförlopp från 

intervjupersonens livsvärld. Målet var inte att söka allmänna åsikter,98 så istället för att fråga om 

informanten tror att de flesta känner sig delaktiga så var frågan om denne upplever att de flesta i föreningen 

känner sig delaktiga.99 

     Många av svaren i en intervju kan vara mångtydiga, vilket bemöttes genom att förbereda många 

följdfrågor, även om det i efterhand kan tyckas att det inte alltid ställdes rätt eller nog många följdfrågor alla 

gånger. Att mångtydighet kan leda till motsägelser kan dels förklaras med att kommunikationen mellan mig 

och den intervjuade brister men också vara en följd av erfarenhetens karaktär. 100 Den sociala interaktionen 

är komplex och att spegla vissa moment inom den kan innebära vissa motsägelser, eftersom olika 

                                                           
98 Jämför Kvale, 1997, s. 37 
99 Se bilaga 3 för intervjuguide till föreningsaktiv 
100 Kvale, 1997, s. 38 
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situationer kan spegla olika tolkningar. Det vill säga att den kommunanställda kan ha ett mångtydigt svar på 

frågan om vilka effekter som kan påvisas av deras arbete ute i föreningslivet. Därför har det varit viktigt att 

specificera för vem det är viktigt, om det är individer eller vissa målgrupper som påverkas, vad kommunen 

kan vinna på det i stort, vilka föreningar drar nytta av det och hur effekterna påverkar olika målgrupper på 

lång sikt etc. 

     I tolkningen av det empiriska materialet har det funnits en förståelse för konforma svar. Att vilja vara 

politisk korrekt och bara vilja tala om sin förening i goda ordalag är varken oväntat eller konstigt. För även 

om de flesta verkar ha svarat ärligt och själva kunnat problematisera sina situationer så är det ingen som vill 

verka enfaldig. Uttalanden har därför problematiserats i analysen utifrån vad som har sagts mellan raderna. 

Generaliserande åsikter om invandrare är ett exempel som lätt försvaras med egna erfarenheter av specifika 

fall som sedan gäller för alla invandrade. 

 

8.5. PRESENTATION AV ANALYS OCH EMPIRI 

Intervjuguiden berörde från grunden fyra ämnen vilka fungerade som en guide i mina samtal. Efter de två 

första intervjuerna hade ytterligare två ämnen berörts; värdegrund och föräldrar, så dessa fick innefattas i 

de kommande intervjuerna. Sammanlagt fanns det alltså sex teman som togs upp i de vidare intervjuerna; 

medlemmar, rekrytering, värdegrund, bidrag, delaktighet och gemenskap samt föräldrar. Efter 

transkribering av de inspelade intervjuerna och efter ytterligare genomläsning kunde det tas fram fler 

dimensioner av de tidigare ämnena, vilka redovisas i bilaga 1. En förståelse för vad som är viktigt för att 

uppnå själva föreningsgemenskapen blev betydande för att gå vidare till hur idrottsföreningen jobbade för 

att uppnå detta. För att vara inkluderande visade det sig att delaktighet och gemenskap var viktigt och fick 

således inleda analysen för att gå vidare till hur detta kan se ut i praktiken. Följande begrepp fick belysa de 

mekanismer som visade sig påverka inkludering i föreningarnas arbete; gemenskap, ekonomi, prestation, 

språk, föräldrar, demokrati, dialog, bemötande och engagemang. Mitt tillvägagångssätt i analysen har varit 

att se till både empirins innehåll men även dess kontext och utifrån den tolkat och identifierat dessa teman, 

som i sin tur kunde kopplas till en teoretisk förståelse. Citat har använts för att exemplifiera. Fokus har legat 

på innehåll eftersom fakta, information och kunskap som skapats under intervjuerna varit av intresse. 

Analysens tillvägagångssätt liknar vad Hsieh och Shannon benämner som en konventionell 

innehållsanalys.101 Efter genomläsning av all intervjutext skapade en helhet som sedan delades in i 

kategorier och subkategorier. Exempelvis inkluderingens påverkansfaktorer som huvudkategorikategori och 

ekonomi, bemötande och prestation etc. som subkategorier. Resultaten har sedan kopplats till relevanta 

teorier och tidigare forskning och är tänkt att bidra med kunskap till området. Hsieh och Shannon menar att 

fördelen med konventionell innehållsanalys är att kunskapen är baserad på intervjudeltagarnas egna 

perspektiv och erfarenheter i de frågor som ställs. På så sätt finns en möjlighet att maximera mångfalden av 

olika perspektiv och på så sätt fånga komplexiteten.102  

 

                                                           
101 Hsieh, H., & Shannon, S-E. ‘Three approaches to qualitative content analysis’, Qualitative Health Research, 15(9), 1279-1281, 2005 
102 Ibid., 



 26

8.6. TROVÄRDIGHET 

Vad som är viktigt i en kvalitativ studie är enligt Ahrne och Svensson att göra den trovärdig.103 Utifrån detta 

har modellen för granskning av kvalitativ forskning som Lincoln och Guba presenterade redan 1985 valts.104 

De utvecklade en modell för trovärdighet som innehåller stor tillförlitlighet och innebär att fyra kriterier ska 

uppfyllas: trovärdighet, applicerbarhet, pålitlighet och bekräftelse.105  

     Det första kriteriet handlar om trovärdigheten avseende syfte, datainsamling och analys. Det betyder att 

det måste framgå att undersökningens syfte har uppfyllts och att målgruppens verklighet och förhållanden 

beskrivs. För att analysen ska kunna bli så fullständig som möjligt bör intervjuaren hålla frågorna öppna till 

karaktären och att oklara svar eller hopp i diskussionen följs upp.  

     Det andra kriteriet handlar om att kunna genomföra undersökningen på en liknande målgrupp och även 

då få samma resultat. Därför handlar det om att studien redogör för genomförande på ett sätt att någon 

annan kan använda samma metod. Kvalitativa resultat kan inte ses som ”bevis” på hur ett socialt fenomen 

fungerar, därför bör trovärdigheten vara sådan att dess inre logik och kontext kan ses.  

     Det tredje kriteriet gäller pålitlighet och innebär att undersökningen bör ta hänsyn till att målgruppens 

förhållanden kan förändras eller att det kan dyka upp saker under studiens gång som gör att intervjuer 

behöver ändras. Det sista kriteriet gäller bekräftelse och betyder för studien att någon utomstående bör 

granska analysen av empirin. 

     För att uppnå dessa kriterier har tydlighet med att beskriva informanterna så långt det varit möjligt av 

etiska skäl varit viktigt. Öppna frågor har använts i samtalsliknande intervjuer där intervjuguiden fungerat 

som en hjälp att kunna återkomma till eventuellt oavslutade teman för samtalet.    

     Informationskällorna för denna studie inkluderar teoretisk förståelse, tidigare forskning samt intervjuer. 

Efter Ahrne och Svenssons definition ska texten vara transparent och öppen för diskussion och kritik. Att ha 

en transparent text uppnås genom att tydligt förklara undersökningens process och metodval på ett sätt så 

att läsaren själv ska kunna granska studien kritiskt.106 

     Det andra kriteriet har försökt att uppnås genom att beskriva Umeå samt varför idrottsföreningar kan 

användas som en plats för inkludering i samhället. Även målgruppen nyanlända är förtydligad så att 

resultaten ska kunna appliceras på en liknande fallstudie. Pålitligheten kan sägas ha förstärks genom att 

intervjuguiden fick utvecklas efter första och andra intervjutillfället. Nya insikter om föräldrarnas roll 

gällande inkludering kom exempelvis till vissa frågor kunde fördjupas medan andra frågor kunde uteslutas.  

 

8.7. ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Begrepp som kommer att diskuteras i detta avsnitt gäller frivillighet, anonymisering och konfidentialitet med 

utgångspunkt från Vetenskapsrådets hänvisning till skriften God forskningsed för forskare inom 

humanistiska och samhällsvetenskapliga områden.107   

     I det informationsblad som gick ut till eventuella informanter var anonymitet och frivillighet något som 

framhävdes. Studien var frivillig och de kunde när som helst dra sig ur samt att jag ville värna om deras 

anonymitet. Den enskilde informanten delar med sig av sina egna erfarenheter och kan därmed inte 

                                                           
103 Ahrne & Svensson, 2011, s. 27 
104 Lincoln, Yvonna S. & Guba, Egon G., Naturalistic inquiry, Sage, Beverly Hills, Calif., 1985 
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presenteras som talesman för idrottsföreningen enligt min mening. Genom min skyldighet att hålla 

informanterna anonyma har namn utelämnats men med samtycke att få presentera den förening de är 

verksamma i. För att ytterligare försäkra mig om att personen inte ska kunna identifieras har jag vid citat 

utelämnat vilken förening denne tillhör. Gustafsson et al menar att studier som denna där det handlar om 

inställningar och erfarenheter är namnet sällan intressant så att utelämna dem är vanligt. De menar dock att 

det kan finnas nackdelar med detta vid eventuell kontroll av studien som blir svår eller omöjlig.108 

     Konfidentialitet innebär skydd mot att obehöriga tar del av uppgifterna. Innehåll och analys har 

diskuterats med handledare som även haft tillgång till det mesta av materialet. Vetenskapsrådet betonar 

vikten av konfidentialitet utifrån Helsingforsdeklarationen och att forskaren vidtar åtgärder för att skydda 

försökspersoners integritet och rätt till skydd mot insyn i sitt privatliv.109 

     Kvale menar att informerat samtycke är viktigt och handlar om att undersökningens generella syfte 

presenteras samt hur studien är upplagd och att den är frivillig.110 Här ställdes studien inför ett etiskt 

huvudbry gällande informationen om syftet med studien. Det handlade om att avgöra hur mycket 

information som skulle ges innan intervjun satte igång. Att ge information om en studie handlar om att 

balansera mellan överinformation och utelämnande av aspekter som kan vara betydande för 

intervjupersonerna, menar Kvale. Det informerades om syftet gällande inkludering inom idrottsföreningar 

utan att specificeras angående delsyftet gällande nyligt invandrade. Detta gjordes för att minska eventuell 

påverkan på den kunskap som skulle ges under intervjutillfället. Däremot ställdes frågor gällande gruppen 

nyligt invandrade och jag dolde inte mitt intresse för informantens erfarenheter och ställningstaganden 

gentemot rekrytering och inkludering målgruppen. Tillvägagångssättet visade sig vara givande eftersom 

många föreningar inte såg målgruppen nyligt invandrade som potentiella medlemmar och tveksamhet finns 

gentemot informanterna och om de hade ställt upp på intervjuer ifall de visste mer än det generella syftet. 

Att jobba för fler medlemmar var det exempelvis ingen som sade emot, men att inkludera vissa ”andra” 

målgrupper var däremot en annan sak enligt vissa informanter. En kunskap om detta blev således viktig för 

studien och hade mer information om studiens syfte getts hade kanske analysen sett annorlunda ut.  

 

9. INKLUDERANDE IDROTT 

Detta avsnitt börjar med en presentation av intervjupersonerna och därefter en redogörelse av intervjuerna 

utifrån begreppen värdegrund, delaktighet och gemenskap samt engagemang. Avsnittet kommer att 

behandla hur idrottsföreningarna fungerar i allmänhet gällande inkludering. Gemenskap och delaktighet 

kopplas till värdegrundsarbete och vidare ges en redogörelse av föreningarnas rekryteringsprocesser och 

slutligen kommer en redogörelse för engagemangets roll inom idrottsföreningarna. Det kommer att finnas 

en genomgående koppling till ett samhälleligt perspektiv och betydelsen av sociala nätverk, således svaga 

band, i redogörelsen för empirin.  

 

                                                           
108 Gustafsson, Hermerén och Pettersson, God forskningsed, Vetenskapsrådet, 2011. 
109 Ibid.,  
110 Kvale, S, 1997, s. 107f 



 28

9.1. PRESENTATION AV INTERVJUPERSONERNA  

Föreningsinformanterna består av tio personer som på något sätt är verksamma i en idrottsförening i Umeå. 

På grund av att individerna inte presenteras så kommer det istället ges en kort beskrivning av varje förening. 

Ytterligare tre personer har blivit intervjuade, varav två på grund av deras roll som projektanställda för In i 

Umeå samt en kommunanställd som arbetar med föreningsfrågor. Dessa intervjuer har legat till grund för en 

bredare förståelse av nyanlända inom föreningslivet i Umeå generellt och har inte analyserats på samma vis 

som intervjuerna med de aktiva inom idrottsföreningarna i Umeå. De kommer därför inte att presenteras 

mer ingående. De tio föreningsaktiva tillhörde följande föreningar och presenteras utifrån den information 

som gavs vid intervjutillfället.111 

 

- IFK Umeå bedriver badminton, bandy, bowling, boxning, fotboll, friidrott, orientering, skidor och 

tyngdlyftning och har cirka 2000 medlemmar, framförallt barn och ungdomar men även 

seniorverksamhet 

- GUIF bedriver fotboll, handboll och innebandy och har cirka 1700 medlemmar, framförallt barn och 

ungdomar men även seniorverksamhet  

- Umeå Dansimperium utövar Bugg, Dubbelbugg, Rock, Lindy Hop och Boogie Woogie och har cirka 800 

medlemmar, barn och personer upp till 60 år men en övervägande del mellan 20 och 40 år.  

- KFUM Idrott bedriver klättring, beachvolley, basket, blandade bollsporter, innebandy och capoeira och 

har drygt 500 medlemmar i åldrar mellan 6 till 20. 

- Umeå Budoklubb utövar Ju-jutsu och Brasiliansk jiu-jitsu och har cirka 470 medlemmar i åldrarna 5 till 

14 år och äldre med en övervägande del killar  

- Tegs SK Ishockey är en av fyra sektioner inom Tegs SK som även bedriver orientering, fotboll och 

innebandy. Ishockeyn har 14 lag med cirka 30 personer i varje och därmed cirka 420 spelare i blandade 

åldrar och starkt övervägande del killar.112 

- Orienteringssällskapet har cirka 260 medlemmar. Medlemmarna är barn och personer upp till 80+, med 

en övervägande del 50-åringar. 

- Umeå Curlingklubb har cirka 170 medlemmar med ett fåtal under tjugo år annars övervägande del 

mellan 30 och 90 år  

- Ham Kae Kwan Taekwondo har 40-90 medlemmar i åldrarna mellan 7 till 13 år och uppåt med 

övervägande del killar.  

- Umeå IK Brottning har cirka 80 medlemmar i åldrar mellan 4 och 85. 

 

9.2. VÄRDEGRUND 

Inledningsvis kommer synen på värdegrund inom idrottsföreningarna att ges på ett övergripande plan 

utifrån Svenska riksidrottsförbundet. Detta kopplas sedan till de intervjuade föreningsaktivas uppfattning av 

hur värdegrundsarbete tillämpas i den egna idrottsföreningen. 

     Riksidrottsförbundet (RF) vill främja Sveriges idrottsföreningars utveckling genom att bidra till 

utbildningar för att vidga en förståelse och ett sundare förhållningssätt till idrotten. De menar att idrotten 

                                                           
111 Med reservation för att siffror och fördelningar inte är helt korrekta 
112 Uppgifter enligt hemsidan http://www2.idrottonline.se/TegsSK-Ishockey/  
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behöver arbeta med värdegrundsfrågor och attityder i sina ledarutbildningar, med att sänka kostnader och 

göra anläggningar mer tillgängliga och även lära av de idrotter som idag har en stor etnisk mångfald. 113 

Föreningsidrotten är stor i Sverige och påverkar lika mycket som den engagerar, det är därför viktigt hur en 

verksamhet bedrivs. Idrott kan skapa gemenskap och bidra till social utveckling för medlemmarna och för 

många är kamratskapen inom föreningsidrotten ett avgörande skäl att delta och engagera sig, menar RF.114 

Hur människor upplever gemenskap och delaktighet i en förening påverkar medlemmars deltagande och i 

vilken grad nya medlemmar inkluderas. De menar att deltagande i idrottsföreningar kan ge en trygg social 

gemenskap där barn och ungdomar lär sig att respektera och umgås med andra människor, också över 

generationsgränser, kulturella samt etniska gränser. Genom ledarna får barn och ungdomar positiva vuxna 

förebilder och därför är det viktigt att ledarna kan uppfylla den rollen. I det avseendet har 

värdegrundsarbete och kunskap stor betydelse. Föreningsidrott kan ge ett mervärde, alltså vara mer än 

idrotten i sig, som ska vara tillgängligt för alla. På det viset menar RF att idrottsföreningar kan fungera som 

en bra plattform även för integration.115 

     Att arbeta med värdegrundsfrågor såg bland informanterna väldigt olika ut och långt ifrån alla jobbar 

aktivt med dem, däremot var det 9 av 10 föreningsaktiva som menar att deras föreningar har en värdegrund 

i skrift eller ”ett sätt att tänka”. Två föreningar har anammat RF: s värdegrund och två var anslutna till 

Hållbar Idrott 116 i Umeå och är därmed i ett lokalt arbete med att utveckla föreningens värdegrund. Det sätt 

idrottsföreningarna arbetade med värdegrunden på var mest via utbildningar av ledare/tränare för att 

förmedla de värderingar som de vill att föreningen ska arbeta efter. De flesta arbetar dock inte med 

värdegrunden i sig rent praktiskt utan värdegrunden är snarare ett ”sätt att tänka”. En känsla av att sunt 

förnuft får råda och se till att verksamheten fungerar bra för de medlemmar som finns. Att 

värdegrundsarbetet skiljer sig åt beror dels på att vissa inte anser sig ”ha något problem” som kräver ett 

arbete med de här frågorna, att vissa prioriterar annat på den lilla tid som finns tillgänglig eller att tiden 

saknas men viljan finns. Att det sunda förnuftet får råda och de mer engagerande personerna upplever att 

verksamheten inte ”har något problem” behöver däremot inte betyda att samtliga medlemmar upplever 

samma sak. Det sunda förnuftet bygger på en viss subjektivitet och betyder inte att samtliga medlemmar 

och föreningsaktiva håller med om hur verksamheten bedrivs.   

     Det finns inga direkta tecken på att föreningens storlek och ekonomiska resurser hänger samman med 

relationen till värdegrundsarbete, annat än att vissa föreningar kan uppleva olika krav på sitt arbete ju fler 

medlemmar som är med och vill påverka. Det verkar snarare handla om de aktiva medlemmarnas 

engagemang och syn på föreningens grundläggande och demokratiska funktion. Sättet att tänka tyder på att 

de föreningsaktiva kanske är nöjda med den verksamhet som finns och att det fungerar för dem som redan 

är medlemmar. De ideella krafterna innebär också att de engagerade inte upplever sig ha tid att utvärdera 

huruvida verksamheten skulle kunna förbättras, vilket gör att ”det sunda förnuftet” kan råda utan upplevda 

problem.  

     Som tidigare nämnt var inställningen till värdegrundsarbete olika. En informant resonerade som att 

arbetet med värdegrunden var ytterst väsentligt för att få alla medlemmar delaktiga och förstå föreningens 

                                                           
113 Idrott och integration: en statistisk undersökning 2002, Riksidrottsförbundet, Stockholm, 2002vv, s 4 
114 Riksidrottsstyrelsen, Idrotten Vill – idrottsrörelsens idéprogram, Riksidrottsförbundet Augusti 2009.  
115 Ibid., 
116 HI!, Hållbar idrott, är en värdegrundsprocess där Umeå Kommun i samverkan med Umeå universitet och SISU Idrottsutbildarna arbetar aktivt för 
att ge fler barn och ungdomar möjlighet att vara med i föreningsidrotten. Oavsett förutsättningar och behov vill man på ett bra sätt förena idrottslig 
utveckling med fysisk, psykisk och social utveckling och samtidigt förmedla goda värderingar till barn och ungdomar. Arbetet utgår från Idrotten Vill 
och FN:s barnkonvention. 
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demokratiska funktioner och att det med rättigheter också följer skyldigheter. Medan en annan informant 

menade att ”så länge det inte finns en problematik så tycker jag inte att det är meningsfullt att lägga massa 

tid på sånt”. De föreningsaktiva som inte beskriver att de arbetar aktivt med värdegrund talar heller inte om 

någon koppling till gemenskap och delaktighet, vilket kan bero på att det inte finns något att jämföra med. 

De föreningsaktiva som istället beskriver att de arbetar aktivt med värdegrund menar att det påverkar 

gemenskap och delaktighet i stor utsträckning. För de idrottsföreningar som vill arbeta för att öka 

gemenskap och delaktighet kan värdegrundsarbetet således spela roll. Värdegrunden kan vara till hjälp för 

att skapa ett ramverk för vilka attityder som ska råda inom föreningsverksamheten men även för att skapa 

en gemenskap kring hur verksamheten kan bedrivas. En uttalad värdegrund kan därmed påverka 

gemenskapen och delaktigheten bland medlemmarna. Däremot finns det idrottsföreningar som menar att 

det inte kommer att påverka och har därför valt att inte lägga energi på det. Betydelsen av 

värdegrundsarbete kan således variera mellan olika idrottsföreningar. Utifrån detta ska vi nu gå vidare till de 

föreningsaktivas beskrivning av delaktighet och gemenskap bland medlemmarna. 

 

9.3. DELAKTIGHET OCH GEMENSKAP 

Nedan ges en presentation av hur delaktighet och gemenskap har beskrivits av informanterna samt en 

diskussion om vad det har för betydelse för deltagande medlemmar och potentiellt nya medlemmar. Sam-

hörigheten i föreningarna motverkar människors isolering i samhället.117  

     Att delta i ett sammanhang bygger på att uppleva delaktighet och gemenskap. Hessle som refererar till 

ensamkommande barn menar att det finns har en strävan hos människor om att vilja bli delaktig i (det nya) 

samhället.118 Stenberg menar att vi behöver uppleva känslan av gemenskap med varandra för att känna 

mening och sammanhang och vidare kunna kommunicera med varandra.119 Om vi inte känner oss 

inkluderade i gemenskapen, i laget eller i gruppen, påverkar detta vår möjlighet att må bra i det sociala 

deltagandet. 

 
Betydelsen av delaktighet och gemenskap är väl att man tycker att det är roligt, att man då kommer 
tillbaka… fortsätter träna och fortsätter spela nästa säsong för att de tycker att det är just kul. Jag vet ju 
många som tycker att det roligaste är att vara med laget, spela är väl kul med det är roligare att vara med 
laget och flamsa omkring… så det är ju en ganska viktig faktor. 

 

Idrottsföreningarna bygger på engagemang och kan vara inkluderande till sin natur genom att medlemmar 

trivs, vill komma tillbaka och vill vara med i gemenskapen. Att uppnå inkludering kan således handla om att 

skapa delaktighet och gemenskap inom föreningen. Idrotten är inte bara till för att vi ska få utlopp för fysiska 

behov, som visserligen är nog viktig i sig, men det finns även en psykisk och en social aspekt på 

idrottandet.120 Stenberg talar om när vi upplever oss som anonyma för varandra att det kan det behövas en 

gemensam faktor för att vi ska påbörja en interaktion, och vidare att interaktionen kan leda till att vi 

                                                           
117 Christensen & Christensen, 2006. Wagnsson, 2009. Fundberg & Lagergren 2010. 
118 Hessle,2009, s. 47 
119 Stenberg, 2011, s. 9  
120 Utifrån detta har Riksidrottsförbundet (RF) med sina 20’000 föreningar och tre miljoner medlemmar skapat en värdegrund som de vill ska vara 
vägledande för alla små och stora idrottsföreningar i landet.120 Man vill att idrotten i Sverige ska bygga på glädje och gemenskap, demokrati och 
delaktighet, allas rätt att vara med (oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska 
förutsättningar) och slutligen att det ska finnas rent spel som en förutsättning för att tävla på lika villkor. Med detta som vägledning för vad idrotten i 
Sverige vill stå för var frågor kring värdegrund, gemenskap och delaktighet inkluderade i intervjuerna. 
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upplever oss delaktiga i sammanhanget.121 Idrotten är ett exempel där människor som tidigare inte känner 

varandra kan börja interagera, vilket skapar svaga band. Nedan visas en sammanställning av hur gemenskap 

respektive delaktighet beskrivs och i vidare bemärkelse vad det har för betydelse för idrottsföreningarna.  

 

 

Delaktighet.        Gemenskap.                                        
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Alla delar i figurerna är lika stora, vilket ska förstås som att det inte går att rangordna en betydelse av 

något.122 Varje del i figurerna beskriver respektive begrepp som tillsammans utgör en helhet. Det betyder 

däremot inte att det som lagts till beskrivningen av delaktighet inte skulle kunna vara i bilden för gemenskap 

eller vice versa. Figurerna är till för att visualisera begreppens komplexitet, hur svårt vissa informanter hade 

att beskriva begreppen men även vilken bredd som användes. Det visar också hur viktig en ensam mekanism 

kan vara för att helheten ska uppnås. Exempelvis, vad är gemenskap utan att själv kunna påverka, kunna 

kommunicera eller få information om vad som gäller? Vad är delaktighet utan inflytande och engagemang?  

     Kanske har ingen idrottsförening alla dessa bitar, det vore nästintill en utopi. Men beskrivningarna av 

delaktighet och gemenskap kan ses som ett eftersträvansvärt tillstånd för en idrottsförening. En 

idrottsförening skulle heller inte överleva i längden om inte några eller många av dessa delar uppfylldes på 

de flesta plan, medlemmarna skulle troligtvis inte trivas och därefter söka sig till något annat. När 

delaktighet och gemenskap upplevs blir det roligt och medlemmarna vill fortsätta att träna. Citatet nedan 

beskriver vikten av att gruppen upplever gemenskap med varandra och känslan av sammanhang som det 

ger: 

 
Ja… det handlar väldigt mycket om att ha en helhetssyn. Man behöver det lilla sammanhanget men för 
att utvecklas behöver man också det stora sammanhanget och se att… man är viktig för helheten. Jag 
tror också att om man ska utvecklas och komma vidare så är det oerhört viktigt att ses i ett större 
sammanhang. Och känslan av sammanhang är ett av de grundläggande behoven hos människor. 

 

                                                           
121 Stenberg, Henrik, Gemenskapens socialpsykologi, 1. uppl., Liber, Malmö, 2011 
122 Det skulle däremot vara intressant att se vilka mekanismer som eventuellt väger tyngre än en annan, men det finns varken plats eller tid för det 
nu.    
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Beskrivningen av gemenskap och delaktighet skapar en förståelse för vad som anses vara eftersträvansvärt. 

Om det finns en klar bild av hur gemenskap och delaktighet ska fungera i praktiken kan det underlätta för de 

aktiva i föreningarna att jobba mot detta, om det nu är vad idrottsföreningen önskar uppnå. Det verkar 

viktigt att upplevelsen av gemenskap och delaktighet är god, eftersom detta i sig blir ett incitament för 

medlemmar att fortsätta träna.  

     Gemenskapen och delaktigheten som beskrivits av informanterna har i första hand syftat på dem som 

redan är medlemmar, för dem som redan valt att delta. Om ett nytt lag eller ny grupp startas upp för 

säsongen kan det tänkas att detta är något man vill uppnå i dessa grupper för att även dem ska vilja fortsätta 

delta i den specifika idrotten. På samma vis som om en person börjar i mitten av en säsong där 

träningsgruppen redan börjat etablera sociala band med varandra blir det viktigt att den personen också får 

ta del av gemenskapen och få känna sig delaktig. Här blir skapandet av svaga band viktigt eftersom det 

kommer att öka sammanhållningen genom skapande av igenkännandekontakt, hälsningskontakt och kanske 

efter en längre tid en hjälpkontakt. Deltagandet i idrottsföreningen leder till en interaktion som skapar 

svaga band vilka kommer att växa i både djup och bredd med tiden. Om svaga band etableras mellan 

samtliga medlemmar, befintliga som nya, ökar chanserna för en god gemenskap och högre grad av 

delaktighet från medlemmarna och deras eventuella föräldrar. Inkludering av befintliga samt nya 

medlemmar kan alltså främjas om det skapas svaga band i gruppen som kan stärka gemenskapen, jämfört 

med att många starka band och mindre grupperingar bland medlemmarna skulle skapas och därmed 

motverka hela gruppens gemenskap. Den interaktion som skapas bland medlemmarna är även en 

förutsättning för att en ömsesidig integration ska kunna uppnås. 

     Att genomföra aktiviteter utanför planen eller mattan leder ofta till att medlemmarna kommer varandra 

närmre och får en mer personlig relation till varandra. Spelet på plan och övningarna på mattan har 

beskrivits som bättre i de fall där gemenskapen och vänskapen har ökat inom laget/gruppen och även i 

förhållande till ledaren. Genom aktiviteter utanför plan/mattan kan det skapas en förståelse för varandra 

och en syn på att personen är mer än ”bara en ishockeyspelare” eller orienterare, individen får synas. Att 

göra saker utanför planen kan således vara positivt för inkluderingen av både befintliga och nya medlemmar. 

 
Ja… jag tror det är viktigt det här att man försöker se vad varje individ vill, det kan ju variera oerhört. Vad 
har individen för egna mål och vad kan vi som grupp ha för gemensamma mål... och hur får vi det att 
synka ihop. Och att man skapar utrymme för alla varianter, vilket är den stora utmaningen 

 
Citatet beskriver träningstillfällen där ledaren kan se till att skapa ett mer aktivt deltagande. Exempelvis de 

mer individuella sporterna som brottning, dans och Tae Kwon Do kan använda sig av rotation i övningarna så 

att alla får träna mot/med alla. Informanterna beskriver detta som att det kan motverka grupperingar 

(starka band) och öppna upp för att alla ska känna sig delaktiga och i vissa fall blir effekten en viss 

ödmjukhet inför varandras prestationsnivåer genom anpassade övningar. Rotation i övningarna kan skapa 

en känsla av att ”alla får vara med på sina villkor” och metoden beskrivs som att den underlättar för 

nybörjare att komma in i gemenskapen. Det främjar således svaga band samt motverkar starka band. 

Idrottsföreningarna beskriver en mer öppen gemenskap då det har skapats goda relationer både på 

plan/mattan och utanför. Ovan nämnda saker är viktiga för de individer som redan kommit in i föreningen 

och deras känsla av att vara delaktig samt vilja stanna kvar. 
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9.4. ENGAGEMANG 

Detta kapitel beskriver engagemangets betydelse för idrottsföreningar och att engagemang finns i olika 

former. Engagemangets betydelse har även paralleller till betydelsen av delaktighet och kommer att 

diskuteras i förhållande till hur delaktighet och engagemang hör samman och har för påverkan på 

inkludering. 

      Det finns många former av engagemang och det är den huvudsakliga källan till en förenings existens då 

den finns på ideell nivå, menar Ivanova och Winn som skrivit en artikel om vikten av socialt kapital och 

engagemang i samhället.123 Ivanova och Winn visar att man kan skilja på aktivt och passivt engagemang i 

ideella föreningar. Det aktiva engagemanget blir allt viktigare för överlevnad då det ofta handlar om att 

konkurrera om de tillgängliga resurserna. Eftersom de flesta mindre och lokala idrottsföreningar inte har 

samma mediala eller sponsorstöd som de mer (inter) nationellt populära sporterna och större klubbarna är 

just kampen om engagemanget något som vissa idrottsföreningar behöver tampas med.124 Det aktiva 

engagemanget är en effekt av att det finns en god relation av givande och tagande, att man delar 

övertygelser, har en god kvalitet på kommunikationen och att det förekommer pålitliga personliga relationer 

och engagemang. Vad Ivanova och Winn beskriver här var faktorer som även informanterna tog upp i sin 

beskrivning av delaktighet. Ivanova och Winn menar att dessa faktorer skapar en känsla av goodwill125 och 

det aktiva engagemanget resulterar i att medlemmar ger mer ihållande ekonomiska, mänskliga och 

materiella stöd. Det passiva engagemanget är istället en effekt av att man inte upplever någon god relation 

eller om bara en komponent i förhållandet utvecklas (exempelvis delade intresse för idrotten), eller att man 

är ganska nöjd med relationen till föreningen men saknar lust att försöka utveckla eller bibehålla den. Här 

saknas en känsla av goodwill och det passiva engagemanget kan resultera i att ekonomiskt stöd blir 

oregelbundet och inte speciellt hållbart för föreningens överlevnad. Ivanova och Winn menar att en förening 

bör sträva efter att hitta det aktiva engagemanget hos sina medlemmar för att överleva.126 

     Att ge plats åt engagemang och välkomna andras idéer samt olikheter var något som många informanter 

talade om – inte minst i förhållande till begreppen gemenskap och delaktighet. Engagemang kunde 

beskrivas som en form av bemötande eller en god dialog samt förmågan att kunna dela på ansvaret som en 

förening har, exempelvis sälja fika. Informanterna beskrev sin förening och människorna de kommer i 

kontakt med som att det finns mycket engagemang, men att det inte alltid är lätt att ta tillvara på detta. 

Projektet In i Umeå menar att det finns gott om engagemang gällande att inkludera nyanlända, framförallt 

inom etniska, kulturella och sociala föreningar, men i mindre utsträckning hos idrottsföreningar. Konsten att 

samla in och tillvarata allt engagemang samt kombinera det med olika viljor, resurser i tid, pengar och 

kunskap är enligt intervjuerna komplicerat. En del föreningar kämpar för att få föräldrar mer engagerade 

medan andra kämpar för att få (fler) ledare och engagera dem i ungdomarna. Andra kämpar för att få 

spelarna mer engagerade i klubben och bygga på en lagkänsla. Satsningar på ökat engagemang finns i olika 

former och har sett olika ut bland informanterna i förhållande till vilka behov och resurser som funnits. Vad 

som beskrivits som främjande för inkludering är när man gett plats åt andras engagemang, lyssnat på andras 

idéer och varit lyhörd för vilket typ av engagemang en individ har att erbjuda. Man har då försökt fånga upp 

                                                           
123 Yuliya Ivanova & Joan Winn, the role of social capital and donor commitment in a geographically isolated community, Academy of management 
annual meeting proceedings, 2009, s. 1 
124 Ibid, s. 1 
125 Ett begrepp Ivanova använder för att förklara utfall av en lönsam relation mellan givare och tagare och innefattar “the sympathy, trust, and 
forgiveness offered us by friends and acquaintances” 
126 Ivanova & Winn, 2009, s. 2-3 
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det aktiva engagemanget. Informanterna har också beskrivit att när efterfrågan gått ut om vilka som kan 

hjälpa till verkar det vara svårt att få någon överväldigande respons. Detta behöver däremot inte alltid bero 

på bristen av engagemang hos föreningsdeltagare eller deras föräldrar. En informant beskrev det som 

följande: 

 

Jag vet ju nu att till exempel en förening har omorganiserat och gjorde så att de delade ut ett 
informationsblad, där man har beskrivit sammanfattat att man behöver flera som hjälps åt, och lite 
grann… vad kan du hjälpa till med? Och då har föräldrarna fått kryssa i och det har gett ganska bra 
gensvar faktiskt. För det har jag läst någonstans att många kan tänka sig att hjälpa till med nåt men man 
har inte fått förfrågan riktigt. Men det var ju nu otroligt många som kryssade i… jag kan tänka mig att 
jobba med hemsida, med utbildning, med träningar… ja, det fanns säkert tio alternativ. Det var en bra 
grej, ett bra initiativ. 

 

Det ovan beskrivna initiativet handlade om att efterfrågan på engagemang gjordes konkret och föreningen 

bad om punktinsats och fick därmed bättre respons. Andra informanter har också talat om punktinsatser 

och menar att istället för att fråga om någon kan ta på sig ett ansvar för en hel säsong så har de hellre frågat 

vem som kan hjälpa till en viss dag, med en viss syssla, för en gång. Att rikta frågan gällande engagemang 

och göra den mer konkret kan vara en metod för att få fler till att vilja vara delaktiga och därmed känna sig 

mer inkluderade. Chanserna kan då också öka för att skapa det aktiva engagemanget snarare än det passiva, 

eftersom föreningsdeltagarna kan uppleva att givandet och tagandet föregås av en god kommunikation och 

en bra relation. Att skapa delaktighet och öka engagemanget hos medlemmarna till att vilja ta mer ansvar 

kan således handla om att skapa ett aktivt engagemang hos föreningsdeltagarna.      

     För att uppnå engagemang och delaktighet beskrev många informanter att det handlade om inflytande 

och att kunna påverka. Det var däremot få som ordagrant talade om den demokratiska funktionen som en 

förening kan ha. Många hade dock gemensamt i att tycka att fler medlemmar borde säga sitt och vara med i 

beslutande processer. Informanterna uttryckte exempelvis en önskan om att fler medlemmar skulle delta på 

årsmöten men också vara mer engagerade och delaktiga under året i olika beslut, vilket beskriver ett passivt 

engagemang hos medlemmarna snarare än ett aktivt sådant. Umeå Fritid sa i intervjun gällande demokratins 

betydelse för individer och samhället följande: 

 

Många gånger skulle man ju vilja gå tillbaka och diskutera grundtanken… demokratitanken i föreningarna 
och delaktighet, hur kan man påverka. Vi vet ju också att delaktighet är en viktig nyckel till motivation 
och engagemang. Känner man inte delaktighet så är det lätt att man slutar. Så det är en nyckelfaktor för 
framgång, för att kunna utöka verksamheten. Så det är den jätteviktig fråga 

 

Umeå Fritid menar även att föreningar som är demokratiskt aktiva påverkar kommunen och samhället i 

stort. Att människor engagerar sig, får en möjlighet att påverka och samlas kring gemensamma intressen 

skapar en demokratisk tradition som även smittar av sig till större sammanhang. Däremot verkar 

engagemang riktat mot årsmöten vara svårt att hitta ute i föreningslivet menar Umeå Fritid. 

     Att dela på ansvaret gällande föreningsverksamhetens sysslor kan vara ett steg för föreningsdeltagarna 

att vilja påverka mer och känna att de har ett inflytande, uppger informanterna. Att uppnå detta är en 

stående utmaning och kanske kan ingen lyckas med det fullt ut, men det handlar om ett ömsesidigt givande 

och tagande. Några informanter beskriver att det gör skillnad på vilket sätt de frågar om hjälp/ber någon att 

bidra. De ger exempel på att erbjuda punktinsatser, vara tydlig med vad för typ av hjälp/insats som kan 

behövas och genom att göra förfrågan mer konkret så vågar fler hjälpa till, utan att känna ett krav om 
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fortsatta insatser. Många idrottsföreningar talar om att det är få medlemmar och medlemmars föräldrar 

som vågar bidra eftersom det kan upplevas oklart om vad som förväntas av en i framtiden. Projektet In i 

Umeå ger ett perspektiv på frågan om vad föreningsdeltagare förväntar sig av varandra i engagemang och 

menar att för den person som inte är insatt i hur en föreningsverksamhet fungerar är det svårt att veta vad 

man kan göra eftersom det inte finns någon som ställer en konkret fråga alla gånger. De menar att det finns 

många oskrivna regler inom en förening gällande hur allt ska skötas och vem som ska göra vad, vilket 

föreningar och dess deltagare tjänar på att försöka förtydliga för varandra. Att tala om engagemangets och 

delaktighetens oskrivna regler blir framförallt viktigt gentemot personer som inte är van vid den svenska 

föreningsmodellen, därmed är en dialog med nyanlända viktig för deras inkludering. Många informanter har 

i det här avseendet talat om att det kan vara svårt att tänka nytt genom att föreningen kör på ”det som alltid 

fungerat”. Detta kan i sin tur leda till att föreningsaktiva kan missa att den nyligt invandrade inte har förstått 

vad som förväntats och missförstånd kan uppstå. Att våga tänka nytt samt medvetandegöra oskrivna regler 

kan således blir en förutsättning för att fler ska kunna delta och vidare kunna öka sitt engagemang i 

föreningen.  

     Idrottsföreningarna söker ofta engagemang och vill att fler ska vara delaktiga och påverka, men det kan 

krävas att det skapas förutsättningar för detta genom tydlig information och kommunikation till varandra 

men även tillåta nya tankebanor. Några informanter har även uttryckt att det skulle vara bra att ha förnyelse 

i styrelserna lite oftare, just för att inte fastna i invanda tankebanor. Att vara en öppen och tillgänglig 

förening kan således handla om att i viss utsträckning våga tänka nytt och ta in nya influenser och inte fastna 

i de invanda tankebanorna. 

 

10. INKLUDERINGENS PÅVERKANSFAKTORER 

Det här kapitlet kommer att gå vidare med att redogöra för de mer praktiska momenten inom 

idrottsföreningarnas verksamhet när det kommer till inkluderingens hinder och möjligheter. Det tidigare 

avsnittet gav en förståelse för hur och varför idrottsföreningarna fungerar gällande inkludering i allmänhet. 

Utifrån detta ska det nu redogöras för inkluderingens påverkansfaktorer både på ett allmänt och ett 

specifikt plan.  

     Det kallas för påverkansfaktorer på grund av att det inte ska skapas en kategorisering av vad som kan 

utgöra ett hinder och vad som kan utgöra möjligheter, vissa faktorer kan nämligen förstås som både och. 

Föräldrar kan exempelvis vara både en tillgång samt ett upplevt hinder för gemenskapen beroende på 

situation och vilket samarbete som upplevs mellan tränare och förälder. Även ekonomi kan utgöra ett 

hinder för någons delaktighet men också vara avgörande för att någon kan delta. De påverkansfaktorer som 

kommer att presenteras nedan är en beskrivande sammanställning av hur det kan se ut hos de intervjuade 

idrottsföreningarna. Det som kommer att presenteras nedan är vad informanterna har beskrivit som 

händelser och metoder där de upplevt att inkludering på olika sätt har främjats eller stött på hinder. Figuren 

nedan visar vilka olika faktorer som kommer att tas upp.127  

     Utifrån förståelsen av människans strävan mot ett deltagande128 samt grundidén med 

föreningsverksamheter att det ska vara roligt och alla ska känna sig välkomna,129 blir det logiskt att se 

                                                           
127 Se bilaga 1 för beskrivning av tematisering.  
128 Hessle, 2011. 
129 Riksidrottsförbundet 
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idrottsföreningarnas strävan mot att främja gemenskap och delaktighet. Hur detta kan uppnås beskrivs olika 

av informanterna och metoderna de använder sig av är olika. För idrottsföreningarna handlar det i stort om 

att ledning, ledare, föräldrar och idrottsutövare vill försöka skapa en verksamhet där alla trivs. Gemenskap 

och delaktighet är både en självklarhet för idrottsföreningens överlevnad men också en utmaning som är 

olika stor för olika idrottsföreningar eller sektioner inom idrottsföreningarna.  

 

Rekrytering
Ekonomi

Bemötande

Dialog

Föräldrar

Gemenskap

Prestation

Språk

Mötesplatser

 

10.1. INKLUDERANDE REKRYTERING 

Hittills har värdegrund diskuterats och vad den kan betyda för idrotten, vidare ges en presentation av hur 

informanterna har beskrivit sina föreningars rekryteringsmetoder och hur de väljer att profilera sig utåt. 

Informanterna menar att de gärna vill ha fler medlemmar, alla vill växa. Vissa dock med reservation för att 

växa i den takt det finns resurser för att hantera. Men det finns en vinning med att kunna utöka sin 

verksamhet och fick de välja skulle de gärna göra det. Det kan handla om ekonomisk och social vinning eller 

att föreningen ökar chansen till elitsatsningar. Det finns en strävan, precis som Riksidrottsförbundet 

uttrycker sig, att alla ska få delta. Ett problem i detta kan dock uppstå om rekrytering sker selektivt och inte 

vänder sig till alla. Hur de väljer att rekrytera medlemmar har alltså betydelse för vilka medlemmar 

idrottsföreningen får. Nedan ges en sammanställning av de vanligaste metoderna som informanterna 

beskrivit för att nå ut till nya medlemmar.  

- Mun till mun metoden130 – Metoden går i stort ut på en rekrytering via vänners vänner där nuvarande 

medlemmar används som ”reklampelare”. Denna metod används helt eller delvis. Svaga sociala band 

knyter samman ett nätverk där information om föreningen sprids och bildar i regel en ganska sluten 

grupp av medlemmar där ”alla känner alla”. För de personer som inte ingår i dessa sociala nätverk blir av 

denna metod exkluderade från föreningen genom att det inte kommer ut någon formell inbjudan.  

- Geografisk rekrytering – Metoden går ut på att föreningen valt ett geografiskt område där rekrytering 

sker via exempelvis skolor och anslag. Detta för att potentiella medlemmar ska ha en viss närhet till 

                                                           
130 Att man ser sina nuvarande medlemmar som de bästa reklampelarna samt att de kan locka deras vänners vänner och övriga i 
bekantskapskretsen till att vilja delta genom att tala gott om aktiviteten och föreningen. 
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föreningslokalerna som gör att deltagandet kan underlättas. Den geografiska rekryteringen kan vara 

öppen för personer som utanför området väljer att bli medlemmar ändå, eller sluten på det viset att 

personer utanför området nekas medlemskap. Detta beror på föreningens generella behov av nya 

medlemmar men även på att prestationsnivå inte ska vara styrande för vilka idrottsföreningar som väljs 

av medlemmar. 

- Passiv rekrytering – Metoden går ut på att potentiella medlemmar själva får ta kontakt med föreningen 

via hemsida, mejl eller telefon. Detta kräver ett befintligt intresse hos individen samt att det finns en 

förståelse för vad det innebär att bli medlem i en förening. För personer utan föreningskompetens eller 

upplevda hinder för ett deltagande i föreningsverksamheten kan denna metod bli exkluderande. 

- Erbjuda prova-på-aktiviteter – Metoden går ut på att vid offentliga sammanhang 131 eller arrangemang 

avsedda för idrottsaktiviteter skapa förutsättningar för potentiella medlemmar att prova olika 

idrottsaktiviteter. Projektet In i Umeå har använt sig av denna metod för att ge nyanlända erfarenheter 

av olika föreningsaktiviteter. Denna metod är inte bara god marknadsföring utan skapar även svaga 

band mellan föreningsaktiva och potentiella medlemmar som gör att det senare kan upplevas lättare att 

själv börja delta, eftersom det finns en igenkännande kontakt.  

- Skolor – Metoden går ut på att man via skolorna kommer i kontakt med elever som potentiella 

medlemmar. Det kan vara skolan som ber en specifik förening att hålla i en idrottslektion, friluftsdag 

eller liknande så att eleverna får prova på föreningens aktiviteter  

 

Fördelningen av metoderna är vida men genomgående är att rekrytering sker med beprövade metoder. Om 

en metod får in nya medlemmar till föreningen upplevs den tillräcklig och det finns sällan tid att fundera 

över om alla målgrupper i samhället blivit tillfrågade. En målgrupp som inte en förening vänder sig till är 

nyinflyttade invånare. Idrottsföreningarna vänder sig i första hand till skolbarn och ungdomar medan vuxna 

och äldre invånare mer eller mindre förväntas söka sig till respektive förening på egen hand.  

     Vissa förlitar sig helt eller delvis på mun-till-mun metoden, medan andra har en mer geografisk 

rekrytering vilket innebär att de barn och ungdomar som finns i upptagningsområdet blir inbjudna via 

skolorna. Exempelvis alla barn i årskurs sex inom upptagningsområdet får information om föreningens olika 

sektioner och bjuds in för att komma och prova. Om alla skolor tillhör någons upptagningsområde kan inte 

den här studien besvara tyvärr, heller inte om idrottsföreningar eller skolor ser till att nyinflyttade elever 

också erbjuds prova på. Gällande mun-till-mun metoden blir urvalet av potentiella medlemmar begränsat 

och väldigt selektivt eftersom informationen sprids inom sociala nätverk. De personer som då inte ingår i 

”de rätta” sociala nätverken eller inte har några svaga band som gör att de kommer i kontakt med nätverken 

kan därmed exkluderas från dessa föreningar. Det bör påpekas att exkluderingen sällan är en medveten 

handling från föreningarnas sida, däremot lika fullt verkande. 

     Fördelning av flickor och pojkar hos vissa idrottsföreningar var väldigt ojämn vilket till viss del kan bero på 

idrottens karaktär, dansen har fler tjejer och ishockeyn har fler pojkar etcetera.132 Gällande medlemmar med 

annan etnisk bakgrund än svensk finns det inga register på. Uppfattningen hos de flesta var att det var en 

liten andel medlemmar med utländsk bakgrund medan vissa idrottsföreningars geografiska områden förde 

med sig en större mångfald av olika etniciteter och deltagare med utländsk bakgrund. 

                                                           
131 Exempelvis Noliamässan  
132 Närmare uppgifter på föreningsmedlemmarnas könsfördelning är inte med i denna studie. 
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     Många av de intervjuade idrottsföreningarna har skolorna som en central del för att komma i kontakt 

med potentiella medlemmar genom att hålla i friluftsdagar, idrottslektioner eller dylikt vilket ofta görs 

utifrån en efterfrågan från respektive skola. Vilka barn och ungdomar som kommer i kontakt med vilka 

idrottsföreningar blir således en del av skolornas val, just genom att visa intresse och be idrottsföreningarna 

komma och presentera sig själva. Om alla skolor har samarbete med idrottsföreningar är oklart men dock så 

intressant. I övrigt är det upp till den enskilda individen att söka sig till den idrottsförening som kan tänkas 

vara intressant. Sociala nätverk som skapas av svaga band blir här viktiga ifall de bidrar till att någon kommer 

i kontakt med en idrottsförening och känner sig välkommen. Även föräldrar spelar stor roll här med tanke på 

att många barn kommer i kontakt med idrotter som föräldrarna själva är intresserade av.   

     Vad som verkar väldigt gynnande för rekrytering av nya medlemmar är att erbjuda prova-på-aktiviteter av 

olika slag. Ett genomgående exempel är att idrottsföreningarna ställer upp på Noliamässan som hålls i Umeå 

vartannat år133 och erbjuder besökare att prova på diverse aktiviteter samt delar ut information om 

föreningen. De föreningar som brukar ställa upp på mässan har uttryckt en ökning av antalet medlemmar 

det året. En annan prova-på-aktivitet som anordnats och som vissa av informanterna talade om var en dag 

som Västerbottens Idrottsförbund arrangerade, Sportscamp134, där ca 1000 sjätteklassare fick möjligheten 

att välja mellan 31 olika idrotter att prova på under en dag. Att erbjuda prova-på-aktiviteter på en mer 

”öppen scen” för att introducera potentiellt nya medlemmar till förening verkar positivt. En plats där 

personer själva får se och förstå vad aktiviteten innebär utan några större förväntningar på prestation eller 

medlemskap. Ett sådant tillfälle kan medföra vad Stigendal beskriver som social integration där ett mjukt 

innanförskap uppstår mellan en heterogen grupp människor som samlas i en gemenskap utan krav på 

prestation.135 Detta är något som även projektet In i Umeå har anordnat med syfte att nyanlända ska få 

komma i kontakt med olika föreningsverksamheter. Detta sa In i Umeå i ett pressmeddelande inför en av 

deras aktivitetsdagar: 136 

 

Genom personliga och lustfyllda möten tror vi att fler nyanlända invandrare kommer att få kännedom 
om föreningslivet i Umeå. Därför är prova-på-aktivitet en metod som är effektfullt och enkelt för många 
att kunna ta till sig.  

 

Eftersom det finns en variation av rekryteringsmetoder tillfrågades även alla informanter om de hade några 

satsningar på nyanlända flyktingar och funktionshindrade. Anledningen till att de tillfrågades om insatser för 

både nyanlända samt funktionshindrade var för att båda dessa grupper tenderar att hamna i ett socialt 

utanförskap och det var väsentligt att undersöka vilka förhållningssätt det fanns gentemot grupperna. Det 

ingick även i intervjutekniken att fråga informanterna om förhållandet till olika målgrupper för att sedan 

kunna urskilja förhållningssätten gentemot nyanlända.  

     Det var en idrottsförening som satsade på både nyanlända samt funktionsnedsatta personer. Satsningar 

på potentiella medlemmar med någon typ av funktionsnedsättning fanns hos sammanlagt tre av de tio 

tillfrågade föreningarna i form av separata gruppträningar, individuella ledsagare eller anordnade 

sommarläger. Hos en fjärde informant fanns det intresse av att starta upp en grupp för psykiskt 

handikappade barn men de återstående sex informanterna menade att det inte fanns något påtänkt för 

                                                           
133 Nolia är Norrlands största mässarrangör och arrangerar fack- och publikmässor i Piteå, Umeå och Sundsvall där aktörer från näringsliv och 
samhälle, kunder och leverantörer möts.   
134 Sportscamp arrangerades av Västerbottens idrottsförbund genom idrottslyftet i samverkan med Umeå kommun.  
135 Stigendal, 2008, s 22. 
136 http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/umea/pressrelease/view/ny-aktivitetsdag-foer-nyanlaenda-denna-gaang-paa-ersboda-592405 
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denna målgrupp. Intresset för att söka sig till målgrupper som kanske inte självmant kommer och knackar på 

dörren och ber om att få delta verkar generellt lågt, föreningarna väljer att i första hand ta hand om de 

medlemmar som redan finns. 

     I likhet till satsningar för funktionsnedsatta personer hade tre av de tio föreningarna satsat på att försöka 

inkludera nyligt invandrade personer.137 En fjärde informant berättade däremot att föreningen hade haft 

asylsökande ungdomar hos sig men har det inte längre på grund av att dessa ungdomar inte kan ta sig till 

träningarna på egen hand.138 En femte förening menar att de har påbörjat ett arbete inom styrelsen för att 

se hur de skulle kunna starta en grupp för nyanlända flyktingar, vilket berodde på att de hade gått 

föreningsvärdsutbildningen via In i Umeå. De resterande fem informanterna menade att det inte fanns 

något påtänkt för denna målgrupp. Intresset för inkludering av nyligt invandrade var något större hos 

informanterna jämfört med gruppen funktionsnedsatta, vilket till viss del beror på In i Umeås påverkan. En 

av anledningarna till att satsningar inte finns i så stor grad kunde förklaras på följande vis: 

 
Ja men man har redan fullt upp och vill inte ta på sig nåt nytt, jag tror det är svårt för idrottsföreningar 
att tänka nytt. 

 

Storleken på idrottsföreningen har i de här fallen inte spelat roll utan det verkar snarare handla om attityder 

och engagemang samt om tid, vilja och möjlighet att tänka nytt för verksamheten. Nästan allt arbete sker på 

ideell basis och för många kan det vara nog med arbete för att behålla och underhålla de befintliga 

medlemmarna. Mycket satsningar sker för att få dem som redan deltar att aktivera sig och engagera sig i 

föreningen mer, att dela på ansvaret. Samtliga informanter menar att deras förening upplevs som öppna 

föreningar vilket till stor del handlar om att se till de medlemmar som redan finns på plats och få dessa att 

känna sig välkomna och gärna delaktiga i verksamheten. Det krävs tid och engagemang för att nå ut till dem 

som inte självmant söker upp föreningsverksamheten och det är tid man upplever sig sakna. De 

idrottsföreningar som har aktiviteter för funktionshindrade och nyanlända är de som på något vis upptäckt 

att det finns ett behov. Föreningsaktiva har mött dessa målgrupper eller fått en direkt förfrågan och därifrån 

tagit steget att exempelvis öppna upp sin verksamhet utifrån målgruppernas behov. Framförallt eftersom 

det funnits resurser i form av tid och pengar. För att tänka nytt krävs det således att en tanke får börja gro 

och sedan spridas till ett engagemang. Att nyanlända till viss grad inte är påtänkta som potentiella 

medlemmar kan i sådana fall förändras om föreningar och nyanlända kunde mötas i större utsträckning. Det 

är således viktigt att nyligt invandrade ges förutsättningar till att skapa svaga band inom de idrottsföreningar 

som för individen upplevs intressanta. När kontakten mellan föreningsaktiva och nyligt invandrade är 

etablerad kan ett deltagande påbörjas, en interaktion skapas och senare en ömsesidig integration. 

     Storleken på föreningen verkar ha viss betydelse när det kommer till metoder för rekrytering. En liten 

förening har inte samma möjligheter att gå ut i många skolor eftersom det finns färre engagerade personer 

att tillgå medan stora föreningar har mer resurser att tillgå och når även en större kvantitet av människor. 

Däremot har storleken på föreningen inte betydelse för om de valt att försöka inkludera de grupper som de 

vanligtvis inte vänder sig mot, exempelvis funktionsnedsatta eller nyanlända. Det som har varit avgörande 

för engagemanget specifikt gentemot målgruppen nyligt invandrade har varit upplevelsen av något som 

främmande eller bekant. Då föreningsaktiva har kommit i kontakt med nyligt invandrade personer antingen 

genom sociala nätverk eller geografiska områden har interaktion skapats och barriärer minskats. De 

                                                           
137 Ytterligare två föreningar har eller har tänkt söka bidrag för att genomföra en satsning för denna målgrupp. 
138 Dessa ungdomar hade flera mil till träningsmöjligheter och var beroende av bilskjuts av boendepersonalen. 
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intervjuade som interagerat med nyligt invandrade beskriver målgruppen som potentiella medlemmar på 

ett sätt som övriga informanter inte gjort. En målgruppsbarriär 139 kan alltså minskas med att föreningsaktiva 

och nyligt invandrade får mötas. Ett möte bidrar även till att det skapas en igenkännandekontakt som i sin 

tur är viktig för känslan av att tillhöra en gemenskap. Föreningsaktiva personer kan på så vis sägas vara 

bättre på att inkludera personer som redan står vid tröskeln och vill in än att aktivt söka sig utåt. Det kan 

således behövas en faktor som gör att de två målgrupperna möts och börjar interagera med varandra för att 

delaktighet i idrottsföreningarna kan påbörjas. 

     Sammanfattningsvis går det att se att olika rekryteringsmetoder påverkar inkludering av nyligt invandrade 

personer. Mun till mun metoden och den passiva rekryteringen är den som indirekt exkluderar nyanlända i 

större utsträckning. Använder idrottsföreningarna sig av skolor är det av betydelse vilka skolor man vänder 

sig till, däremot nås enbart barn och ungdomar och inte vuxna nyanlända. Detsamma gäller den geografiska 

rekryteringen via skolor som enbart når ut till barn och ungdomar men utifrån det upptagningsområde som 

gäller bör de flesta elever komma i kontakt med en idrottsförening. Prova på aktiviteter som vänder sig till 

nyanlända ger goda förutsättningar för idrottsföreningar och nyanlända att mötas och skapa kontakter, 

däremot är det upp till ett vidare engagemang om den kontakten leder till ett medlemskap eller inte.   

 

10.2. EKONOMI – IDROTTEN EN KLASSFRÅGA. 

Att ha en vilja om att ”alla ska få vara med” kräver att idrottsföreningarna skapar förutsättningar för detta. 

Att vara medlem i idrottsföreningar är för många en ekonomisk fråga, även om många föreningar försöker 

hålla ner priserna.  De flesta föreningsaktiva som intervjuats menar att deras idrott är relativt billigare än de 

flesta andra, vilket rent objektivt är en sanning med modifikation. Nedan visas ett diagram över de totala 

årskostnaderna för avgifter, utrustning, resor och övriga kostnader för barn mellan 7-15 år inom de 

vanligaste idrotterna i Sverige.140 Detta är inte kostnader för idrottsföreningarna som ingår i studien men 

tabellen ger en fingervisning av vad idrottande i Sverige kan kosta i snitt. 

 

 
 

Ekonomiska förutsättningar behöver finnas för att kunna utöva en idrott och individens möjligheter till detta 

kan vara avgörande för vilken idrott personen kan välja att delta i. Till viss del är idrotten en klassfråga och 

                                                           
139 Stigendal, 2008. 
140 Riksidrottsstyrelsen, Kostnader för idrott, en studie för barns kostnader, Riksidrottsförbundet 2003. 
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många barn och ungdomar kan få välja idrott efter plånbok eller i vissa fall avstå föreningsidrotten på grund 

av ekonomiska skäl. I tidsskriften Folkets Nyheter skriver ordförande för Eskilstunas friidrott om föräldrarnas 

ekonomiska förutsättningar, tillgången till bil, utanförskap och engagemang som avgörande för vilka barn 

som kan delta i idrottsliga aktiviteter.141 Han menar att deltagar- och terminsavgifter skjuter i höjden och allt 

handlar om ekonomi, inte att sätta barnens bästa i centrum. Stora grupper av våra ungdomskullar – bland 

dem många invandrarbarn – hamnar på detta vis utanför idrotten vilket på sikt blir förödande för svensk 

idrott och för folkhälsan. Ekonomi är en stor del av idrotten och kan även utgöra en stor resursbarriär för 

vissa grupper. 

     Ekonomiska tillgångar kan påverka vilka som väljer att bli medlemmar eller vilka idrottsföreningarna 

väljer att marknadsföra sig mot. En informant gick utifrån antagande att en nyligt invandrad antagligen inte 

har så mycket pengar och därför var den specifika idrotten inte aktuell, vilket skapar en barriär både i form 

av resurser och syn på målgruppen i sig. En dyr aktivitet påverkar vilka som kan välja att delta men även vilka 

man väljer att inkludera. Vissa idrotter kräver att det finns föräldrar som kan betala eller att individen själv 

har inkomst och möjlighet att betala, vilket informanten i det här fallet antog att ”invandrarna” inte har. 

Som tabellen ovan visar så skiljer sig de ekonomiska utgifterna åt beroende på vilken idrott en ägnar sig åt. 

En naturlig avgränsning utgörs av dem som har råd att idrotta och de som får välja idrott efter plånbok, på så 

vis kan idrotten ses som en klassfråga.  

     Karlsson skriver i sin avhandling att det finns klasskillnader i frågan om hur aktiva personer är på fritiden, 

där främst mellan- och högre tjänstemän är mer aktiva på sin fritid.142 Några av de intervjuade anser att 

deras medlemmar tillhör en relativt homogen grupp sett till sociala förutsättningar. ”Den homogena 

gruppen gör det lite svårt att vara inkluderande gentemot andra grupper i samhället.” Detta kan kopplas till 

Granovetters studie på det barnsjukhus där man såg att heterogena grupper påverkar den sociala 

sammanhållningen positivt. Man kunde förklara den goda sammanhållningen bland personalen med den 

höga graden av svaga band, låg grad av starka band samt heterogena arbetsgrupper.143 Beskrivningen av att 

föreningsmedlemmarna utgör en relativt homogen grupp utifrån en avgränsning mellan de ”mer eller 

mindre privilegierade” visar på att (vissa) idrotter inte är lika tillgängliga för alla. Det visar även att 

homogena grupper kan bli ett problem för inkludering av potentiellt nya medlemmar, speciellt om det inom 

de homogena grupperna finns många starka band. Heterogena gruppsammansättningar med många svaga 

band är således bra för att skapa en god sammanhållning och en bredare inkludering.  

     En informant upplevde att det var svårare att nå ut till ”andra grupper” i samhället eftersom idrottens 

karaktär inte tilltalade alla och kom även in på sociala hinder: 

 
Alltså tyvärr så kan man väl säga att x som sport är ganska homogen, om man talar om klasstillhörighet. 
Om man kan säga att det är medelklass eller högre grad av medelklass som är med… dels skulle det 
kunna vara ett socialt hinder, att det är en lite för homogen sammansättning. Det är många akademiker... 
men vi har ju gott om folk i klubben som är arbetare också och det är ju inte så att det är olika läger... 

 
Nyligt invandrade kan vara i den situationen av de saknar de ekonomiska resurserna som behövs för att 

delta i idrottsföreningarna, således påverkar det inkluderingen av denna målgrupp om inte ekonomin 

                                                           
141 Folkets nyheter, Har idrotten blivit en klassfråga? Publicerat 7 november 2011, åtkomst 2012-01-20 
142 Karlsson, Lena. Klasstillhörighetens subjektiva dimension: klassidentitet, sociala attityder och fritidsvanor [The Subjective Dimension of Class: 
Class Identity, Social   
  Attitudes and Leisure Habits]. Swedish text with a summary in English. Doctoral Dissertation in Sociology at the Faculty of Social Sciences, Umeå 
University, 2005., s 154 
143 Granovetter, 1973, s 220 
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anpassas efter deras förutsättningar. Detsamma gäller för övriga invånare i landet med sämre ekonomiska 

förutsättningar. Att främja inkludering kan därmed vara att gå in med ekonomiska stöd till de individer som 

befinner sig i ett sådant läge att dem inte kan betala exempelvis fulla medlemsavgifter och köpa passande 

kläder eller utrustning. Den grupp som behöver subventionerade avgifter är förhållandevis liten, men att 

anpassa situationen efter ekonomiska förutsättningar kan vara nödvändigt för att de ska kunna delta.  

     En informant berättar att den förening han är aktiv inom ger bidrag till nyligt invandrade och citeras 

nedan som ett exempel på hur ett ekonomiskt hinder kan vändas till att bli avgörande för någons inkludering 

till föreningen. Ekonomiska hinder ska dock snarare tolkas som en rättvisefråga och inte en 

invandrarfråga.144 

  
Okej, de har inte råd… då sätter vi den här avgiften. Är det fortfarande inte nån som har råd, ja då 
smygsätter vi en lägre för han också. Sen behöver ingen veta nåt så blir alla nöjda. Och där är det många 
som skulle gnälla över att det är orättvist… men ja, hur rättvist är det för han att komma till ett nytt land, 
har inga pengar, han vill också träna, låt han träna. Det är så vi ser på det. 
 
Min teori är att många människor är invanda i tankemönster och träning ska kosta pengar och sådär. 
Ibland när man tänker att man ska frångå något som är väldigt invant, så ska man ta ett steg tillbaka och 
titta i praktiken, vad innebär det nu om jag frångår det här invanda mönstret? Väldigt ofta är det inte 
mycket. 

 

Vad denna förening gör är att individanpassa avgifterna eftersom de hellre ser att fler kan delta, vilket går 

att genomföra på grund av bidrag från kommunen. Informanten beskriver det som att ha frångått ett invant 

tankemönster och upplever att de har upptäckt en annan väg att gå. Det går att se hur idrottsföreningen på 

det här viset minskar den ekonomiska (resurs) barriär som kan komma ivägen för de nyanlända eftersom 

föreningen ser till att de får de resurser som krävs för ett deltagande, vilket många andra ungdomar kan få 

av föräldrar med bättre ekonomiska förutsättningar.  

     Ett annat ekonomiskt förhållande som vissa informanter framhöll handlade om att få sina medlemmar att 

bli medvetna om de resurser i pengar, inte bara tid och engagemang, som läggs ner för att få en ideell 

verksamhet att gå runt. Inom ramen för att vilja bygga på känsla av gemenskap och delaktighet fanns det för 

många tanken på att ge en helhetsbild och känslan av sammanhang. Omkostnader är en naturlig del för 

idrottsföreningar och genom att skapa en förståelse för vilka resurser som behövs för verksamheten vill man 

stärka gruppens gemenskap. Citatet nedan är taget från ett stycke i intervjun där informanten talar om hur 

viktigt det är med lagkänsla och hur de utifrån ett ekonomiskt perspektiv vill arbeta för att spelarna själva 

ska jobba in pengar för laget och inte för individen. 

 

Så det är ju nåt man måste jobba på att fostra de till att förstå att allting kostar pengar. 
Och att lära de att alla inte kan betala från egen ficka… utan att alla ska vara med och spela, det är ju det 
föreningen145 står för… alla ska kunna vara med och ha den möjligheten, och då får man istället vara med 
och jobba istället för att betala från egen ficka 

 

Att satsa på känslan av gemenskap och delaktighet är för en del föreningar att skapa en förståelse för ett 

ekonomiskt ansvar. Det kostar pengar att ha kul men alla har inte samma förutsättningar. Ett sätt att vara en 

inkluderande förening är att se till att det finns ekonomiska bidrag för den som inte har möjlighet att betala 

                                                           
144 Jämför Popoola 2002. 
145 Namnet på föreningen skrivs inte ut i någon av citatet på grund av etiska skäl.  
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ur egen ficka, på så vis individanpassas medlemskapet. I förhållande till olika ekonomiska förutsättningar hos 

individer framhåller en del föreningar att de vill ha en dialog med sina medlemmar om ekonomiskt ansvar 

och ekonomiska prioriteringar. Detta kan ses som ett sätt att uppmärksamma den resursbarriär som 

ekonomi kan utgöra och på så sätt minska den som ett hinder för ett deltagande i den specifika idrotten. 

     Sammanfattningsvis påverkar ekonomiska förutsättningar inkludering av nyanlända eftersom idrott till 

viss del är en klassfråga och exkluderar de personer som inte har ekonomiska möjligheter att delta. Om 

idrottsföreningar ska vara en plats för reell integration och inkludera nyligt invandrade bör dessa ges rimliga 

ekonomiska förutsättningar.   

 

10.3. MÖTESPLATSER 

I tidigare nämnd studie om det civila samhället betonades vikten av mötesplatser för en fungerande 

integration.146 De menade att genom relationer kan människor på sikt få en ökad förståelse för varandras 

livssituationer. För att svaga band och djupare relationer ska komma till stånd krävs personliga möten 

mellan människor genom tillgång till gemensamma mötesplatser. Att skapa mötesplatser är därför en viktig 

del för föreningsverksamheten. Kommunen är för många en viktig part eftersom föreningar ges möjlighet att 

hyra lokaler. Vissa föreningar har däremot egna lokaler och vinner med det en mötesplats som alltid finns 

att tillgå. Informanter har beskrivit uppskattningen av att kunna ha en egen lokal genom att den kan skapa 

en atmosfär för klubben och dess medlemmar och att den i sig kan vara stärkande för gemenskapen. Att 

hänga upp fotografier från tävlingar och kunna inreda med en miljö som är mer anpassad för den specifika 

idrotten, men framförallt att kunna ha en självklar mötesplats för de gånger de vill samlas för möten samt 

att medlemmarna har kansliet och tränarna mer lättillgängligt.  

     På frågan om vad som kan påverka gemenskapen i föreningen gav en informant följande exempel:  

 
Jao… ofta kan det ju vara ekonomin men det kan ju vara allt möjligt… som en gemensam lokal till 
exempel kan vara väldigt bra, man kan ha klubbrum, och tavlor som hänger på väggen… istället för att 
dra omkring en väska till olika lokaler… det gör ju mycket för gemenskapen att det för exempelvis 
boxningen finns en boxarmiljö. 

 

För den förening som inte har samma självklara mötesplats krävs det en lite större ansträngning med att 

boka lokaler eller se till att det finns någonstans att vara. Vissa informanter har upplevt att bristen på 

mötesplatser kan utgöra ett hinder för att kunna stärka gemenskapen. En informant talade om satsningar på 

den sociala biten och att kunna umgås utanför planen mer regelbundet, i form av en ungdomsgård. Att ha 

en mötesplats för medlemmarna att tillgå även utanför ordinarie träningstid kan vara stärkande för 

gemenskapen. Av en stärkt eller framförallt större gemenskap växer de svaga band som knyter våra sociala 

nätverk samman och förutsättningarna för bättre sammanhållning blir bättre.  

     Att ha naturliga mötesplatser påverkar således inkludering av medlemmar både generellt men även 

nyanlända specifikt. En mötesplats betyder för samtliga att det ges förutsättningar till att stärka gemenskap 

och sammanhållning. 

 

                                                           
146 Det civila samhället, 2011, s 31 
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10.4. DIALOG 

I samband med frågan om delaktighet och gemenskap i intervjuerna var det många som talade om 

betydelsen av en fungerande dialog. Delvis handlar det om att vara lyhörd inför andra samt känna att man 

själv blir lyssnad på, men mest talar de om en fungerande information och kommunikation. Dialogen i denna 

bemärkelse är något som genomsyrar hela verksamheten och är något som berör alla.  

     För att kunna ha gemensamma mål menar många informanter att kommunikation och en fungerande 

dialog är nyckeln. Det behöver finnas en dialog mellan alla parter; deltagare, ledare, föräldrar, styrelse och 

andra intressenter och mellanhänder. Informanterna menar att mycket av ansvaret för en fungerande dialog 

ligger hos ledaren och att många missförstånd kan undvikas genom en god kommunikation. Gentemot 

spelarna framhålls vikten av en dialog om ”vad som gäller”, vad som förväntas och vad som krävs av varje 

individ. Att exempelvis förmedla oskrivna regler i de sociala sammanhangen är något som många ledare tar 

via samtal med deltagarna, vilket gör den fungerande dialogen väldigt betydelsefull för att kunna främja 

inkludering i föreningen. Gruppen har oftast oskrivna regler om vad som gäller och vilka förväntningar som 

finns kan till en början vara oklart för den nya. Befintliga medlemmar är inte alla gånger medvetna om de 

oskrivna regler och normer som finns i gruppen. Det är oftast de saker som går under kategorin ”det bara är 

så” som inte är lika självklart för någon utanför. 

 
Det räcker med att en person bryter mot regeln för att jag ska ta upp det inför alla om att… det här måste 
vi tänka på. På så sätt blir det ju då en sagd regel… sen blir man förvånad över grejer som man tycker kan 
vara oskrivna regler... som sunt förnuft, kan ju vara väldigt olika för olika människor… så därför handlar 
det om att se till att det inte finns oskrivna regler! 

 
Som citatet antyder kan uppfattningen av ”sunt förnuft” vara väldigt olika mellan individer, vilket gör en god 

dialog extra betydelsefull då det handlar om att samla en grupp som kan vara heterogen i förhållande till 

erfarenheter, uppfattningar och kunskaper. Den som oftast står i centrum för detta är tränaren/ledaren som 

blir en viktig länk mellan föreningsdeltagare och eventuella föräldrar. Information är nyckeln till samarbete 

och de talar om att ledaren/tränaren har en stor och viktig roll i att förmedla information till medlemmarna, 

styrelsen och föräldrarna. Många menar dock att det ofta är här det brister. En informant säger att ”för oss 

handlar det om en kommunikation på lika villkor mellan de två målgrupperna”. Det är på lika villkor som här 

är viktigt. För en nyligt invandrad som är obekant med en svensk idrottsförening krävs en dialog som är 

öppen och förklarande av vad som förväntas, krävs och vilka oskrivna regler som finns. Kommunikation 

skulle vara en resurs som gjorde att nyanlända hade lättare för att förstå och anpassa sig till gruppen, lika 

mycket som föreningsaktiva då skulle få lättare att anpassa sig till den nyligt invandrade. Skapandet av svaga 

band kan här ses som en viktig faktor eftersom dessa underlättar spridningen av information och en ökad 

kommunikation mellan individerna i en grupp.  

 

10.5. BEMÖTANDE 

För både nya, befintliga och potentiella medlemmar spelar ett gott bemötande roll, vilket inte är unikt för 

enbart idrottsföreningar. Gott bemötande är viktigt då det många gånger kan vara början till att starta en 

dialog och interaktion. Det kan vara extra viktigt när en ny medlem kommer för att delta i en förening. 

Gällande nya medlemmar så talade några informanter om ett gott bemötande som en nyckel för att vara 
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inkluderande. Citatet nedan ger ett exempel på hur de kan tänka när det kommer en ny person som vill bli 

medlem: 

 
Ja ta väl hand om den, få den att känna sig sedd och välkomnad. Se till att befintliga medlemmar tar 
initiativ till att bjuda in, inte bara tränaren utan medlemmarna. Jag tror att om man blir bemött så... är de 
ju lättare att ta med sig det till (andra) nya som kommer. 

 

Det handlar om att det ska finnas ett initiativ till att ta kontakt, välkomna och få den nya att känna sig sedd. 

Att inkludera någon ny till gruppen är att själv vara aktiv i viss benämning. Just detta förhållningssätt kan 

tolkas som att ett gott bemötande kan komma att leda till ytterligare goda bemötanden. En god attityd 

gentemot nya medlemmar kan ge en kumulativ effekt. Men ett gott bemötande i sig är inte tillräckligt utan 

kan snarare ses som en god utgångspunkt. Här talar en informant om svårigheter med att bemöta nya 

medlemmar i föreningen utifrån befintliga medlemmars synpunkt: 

 
Jag tror att det handlar om att våga, jag tror inte att det handlar om nånting annat. 
Hur kan man få folk att våga? Det är ju personligt och civilkurage... det går ju inte att tvinga någon… det 
är ju från person till person, det går ju inte att tvinga någon. Det går ju inte att sätta upp ens stor lapp om 
att du måste fråga personen bredvid om den vill spela med dig… det fungerar inte, tror jag. 

 

Vad informanten menar är att ett aktivt välkomnande av en ny medlem i föreningen handlar om att våga. In 

i Umeå har av erfarenhet märkt att det ofta handlar om att våga bemöta när det kommer till att möta och 

välkomna nyligt invandrade personer till föreningar. Det kan finnas rädslor för att göra bort sig eller inte 

veta vad man ska säga eller för den delen om man kommer att kunna förstå varandra. När föreningsaktiva 

möter en person som kanske bara talar lite svenska behöver de alltså våga ta det där steget till att vänligt 

bemöta nya personer. Att våga var något som In i Umeå diskuterade på en av inspirationskvällarna de hade 

med föreningslivet i Umeå, då projektet hade erfarenheter av att det kunde vara en central del i mötet 

mellan nyanlända och föreningar i Umeå. Det kan krävas ett litet men än dock extra initiativ till att få någon 

att känna sig sedd. En liten gest för att visa att man uppmärksammat personen och att denne är lika 

välkommen som alla andra. Det kan handla om allt från uppmuntrande ögonkontakt till att guida och visa 

hur en träningsövning ska göras eller på annat sätt uppmärksamma den nya personen i gruppen. Med dessa 

gester byggs svaga band som i längden kommer att vara stärkande för sammanhållningen och känslan av att 

tillhöra gruppen. Genom att bygga ytliga och vardagsnära kontakter skapas nätverk och broar mellan 

nätverken. Det skapas en social sammanhållning som inom föreningens verksamhet blir betydelsefullt och 

avgörande för vilka som inkluderas eller inte. Gott bemötande är en viktig faktor för att en förening ska 

kunna vara inkluderande. Något som projektet In i Umeå har märkt är att nyligt invandrade kan behöva att 

det finns en vilja hos en förening och individerna i den att välkomna. 

 

Engagemang i form av ett bra bemötande, att man engagerar sig… att visa runt, det här just 
bemötandet... Jag tycker att det är viktigt, absolut. För om det inte finns ett gott värdskap och viljan att 
välkomna någon till sin förening, då blir det nog svårt att vilja komma dit igen. 

 

Om de föreningsaktiva skapar goda bemötanden gentemot varandra och nya medlemmar ger det goda 

förutsättningar för en bra sammanhållning och att medlemmarna trivs i föreningen även i det långa loppet. 

Det kan även generera till en kumulativ effekt av gott bemötande så att de lär sig av varandra vilket 
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bemötande som vill ska finnas inom föreningen. Citatet nedan beskriver hur föreningsaktiva kan välja att 

bemöta nyligt invandrade där prestation får stå i fokus. 

      

Alltså det finns många ungdomar som blir illa behandlade i idrottsföreningar, tror jag. För det är så 
elitistiskt, man får inte spela på matcher exempelvis. Så där är det ju jätteviktigt med engagemang från 
ledarna att de verkligen förklarar att om du vill spela på matcherna, så måste du komma på alla 
träningarna… och det är så det är, det är rättvisan. Efter ett tag får nog vem som helst nog av ett dåligt 
bemötande. Själv kommer jag ju inte tillbaka om det inte finns personer som tycker att det är bra att jag 
är där. Då finns det ju ingen anledning. 

 

Citatet ovan är In i Umeå som talar om olika föreningars erfarenheter av att inkludera nyligt invandrade. För 

den som inte vet hur idrottsföreningar (i Sverige) fungerar och därmed inte vet vad som förväntas av en, 

krävs kanske en extra ansträngning när det kommer till själva bemötandet och den typen av dialog de 

föreningsaktiva väljer att ha med de nyanlända. Ett gott bemötande kan således handla om att vara tydlig 

och förklara vad som förväntas av en spelare i idrottsförening i syfte att undvika missförstånd och någons 

känsla av att bli ”bänkad” av oklara skäl.  

     Vad som gäller specifikt för nyanlända i bemärkelsen av bemötande inom idrottsföreningar handlar till 

stor del om att välkomna en ny medlem men även att vara tydlig i sin kommunikation. För nyanlända kan 

konceptet med idrottsföreningar vara nytt och en tydlighet från tränare och övriga föreningsaktiva kan 

därmed vara avgörande för dennes inkludering.  

 

10.6. PRESENTATION 

Prestation är generellt en stor del av idrottsföreningarna och är till viss del bra eftersom det skapar 

engagemang, förebilder och således fler utövare och även för att många idrottsutövare gillar att tävla. I 

detta kapitel kommer däremot en diskussion om hur prestation kan utgöra ett hinder för delaktighet inom 

idrottsföreningen. Och hur prestationskrav inom idrottsföreningar kanske inte passar alla. 

     Hur idrottsföreningarna värderar prestation kan påverka gemenskapen menar informanterna. Många 

föreningar lever efter en logik om att prestation ska värderas väldigt högt och de föreningar med 

elitsatsningar har blivit normgivande, menar Fahlén och Sjöblom.147 Att bemöta individers behov och kunna 

samspela med andra i gruppen, samt låta prestationen ibland komma i tredje hand och istället fokusera på 

gemenskap och ha roligt är något som kan beskriva synen på inkludering i förhållande till den traditionella 

synen på prestation. Samtliga informanter talar om att det i första hand måste vara roligt för medlemmarna 

att delta på träningar för att de i längden ska vilja stanna kvar och trivas, samt att det måste finnas en social 

sammanhållning för att limma ihop gruppen. Däremot beskrivs det inte som en lätt uppgift att finna en 

balans mellan det roliga i idrotten och att uppfylla eventuella prestationskrav som finns inom 

idrottsföreningarna. Samtliga intervjuade idrotter anordnar tävlingar och matcher men inom lagidrotterna 

beskrivs ett krav på balans i synen på prestation inom laget på ett sätt som inte finns inom de individuella 

idrotterna, för att det inte ska påverka gemenskapen och delaktigheten. I citatet talar en informant om 

prestation: 

 
Ja där har vi väl lite olika… vad och varför man spelar. Som sagt vissa kanske bara vill utveckla prestation 
medan andra lirar för att det är kul, och där blir det ju en krock. Där kan det ju bli en lite fläck i ögat på de 

                                                           
147 Fahlén & Sjöblom, 2010. 
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som verkligen vill utvecklas… på så sätt krockar det väl med att de har olika målsättningar med vad de vill 
göra. På så sätt blir det en ledarfråga att… ja, på vilket sätt vill man bedriva verksamheten. Att ge 
möjligheten till de som verkligen vill satsa till 100 procent, samtidigt som de som tycker det är kul… ge de 
moroten till att satsa hårdare samtidigt som man fortfarande ska tycka att det är lika kul. 

 

De individuella sporterna har inte beskrivit samma prestationskrockar som lagidrotterna eftersom där är den 

ena utövarens prestation inte lika avhängande på kamratens prestation, sett till lagets gemensamma 

prestation jämfört med de övriga klubbmedlemmarnas prestation på tävling exempelvis. 

     För att återkoppla till Riksidrottsförbundets vision och värdegrund om att idrotten ska bygga på glädje 

och gemenskap, demokrati och delaktighet, allas rätt att vara med, och rent spel som en förutsättning för 

att tävla på lika villkor så kan det ses som att förhållningssättet till medlemmarnas prestation har betydelse 

för gemenskap i föreningen. Hur prestation värderas kan ha betydelse för hur det ser ut på planen/mattan 

och det är som citatet beskriver viktigt hur gruppens tränare/ledare förhåller sig till individernas prestation 

och olika mål med prestation. Detta kan ha betydelse för hur inkluderande idrottsföreningen upplevs vara. 

Den inneboende logiken om att prestation vanligtvis värderas högt inom föreningsidrotten som Fahlén och 

Sjöblom skriver om går således stick i stäv med att idrotten ska vara tillgänglig för alla. Eftersom viljan men 

även förmågan att prestera efter vissa krav ser olika ut hos föreningsdeltagare. Deras analys visar att om 

idrottsrörelsen idag vill fortsätta vara öppen för alla kan höga prestationer inte vara den enda principen för 

alla sportsliga aktiviteter.148 En av informanterna ger exempel på där man valt att ändra strategi och försökt 

dämpa den prestationsinriktade tankegången för föreningens överlevnad. Frågan som ställdes var om 

informanten upplevde att de har en öppen förening: 

 

Ja… jo... det är bara att kliva på. Nu har vi vårat lag och de är ändå 14, 15 år som inte spelat på ett och ett 
halvt år. Men de får börja spela, de får spela… det hade aldrig hänt för tio år sedan. Då hade man sagt att 
de har varit borta ett år och då går det inte att komma tillbaka. Inte den här sporten. 
     Vad beror det på? För stor elitsatsning. Man har ju fortfarande elitsatsning men man har väl börjat 
förstå att om man ska behålla sporten så måste vi välkomna lite mer folk, än fast de slutat och vill börja 
om. 

 

Samma förening antyder däremot att för nyanlända skulle det vara svårt att börja idrotta i deras förening 

eftersom de inte har den praktiska kunskapen som behövs. Ett krav på en viss prestationsnivå lever alltså 

starkt vidare ändå och gör att nyanlända i det här fallet inte ses som en potentiell målgrupp. Att se över sin 

syn på prestation kan vara en faktor för att öka delaktighet och inkludering med tanke på att vi har ett klimat 

idag där idrottsföreningar får slåss om de resurser som finns.149 Att sänka föreningens eventuella 

prestationskrav på medlemmarna skulle således kunna främja en inkludering av fler målgrupper och 

förhindra att prestationskrav förblir ett hinder för deltagande.150 För både befintliga samt nya medlemmar i 

en idrott kan det alltså spela stor roll om man känner höga prestationsförväntningar, vilket kan leda till att 

man inte trivs eller stannar kvar. Har föreningen däremot en verksamhet där medlemmarnas prestation 

värderas högt är det viktigt att vara tydlig med detta för att undvika missförstånd om vem som får ”sitta på 

bänken” under match exempelvis. Prestationskrav behöver alltså inte vara fel inom idrotten men kan leda 

till missförstånd om vilka som får vara med och inte ifall man inte är tydlig i kommunikationen om vad som 

krävs av varje medlem. Wagnsson menar däremot att idrottens syn på prestation påverkar exempelvis 
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149 Fahlén, 2010 samt Ivanova & Winn, 2009. 
150 Stigendal, 2008. 
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föräldrapress, doping, överträning och utslagning som några exempel och skulle kunna förhindras om 

prestationskraven inom idrotten inte var så generellt höga.151 Idrotten skulle således kunna bli en bättre 

socialisationsmiljö för barn och ungdomar och delaktigheten skulle kanske öka om gemenskapen sattes i 

första rummet istället för prestation. Synen på prestation inom idrottsföreningarna behöver kommuniceras 

tydligt för att nyligt invandrade ska förstår hur synen på prestation inom idrottsföreningar påverkar det egna 

medlemskapet i praktiken.  

 

10.7. FÖRÄLDRAR OCH FÖRÄLDRAR 

Många av informanterna anser att föräldrarnas engagemang och delaktighet är viktigt för att verksamheten 

ska fungera. Föräldrars engagemang är i många fall nödvändigt för att verksamheten ska gå runt men ibland 

ses föräldrarnas engagemang mer som en bonus ifall de vill delta och stötta sina barn och ungdomar. 

Informanterna har visat på en stor variation gällande erfarenheter med föräldrar och det här kapitlet 

kommer att försöka presentera den variationen. Jag vill framhålla vikten av att se föräldrar som bestående 

av olika individer och att de inte ska betraktas som en homogen grupp.  

 

Hur upplever du responsen från föräldrarna? Den är väldigt god, det är den. 
Är alla engagerade? Nej, det är… vissa är mer engagerade än andra, vissa har mer kontakter än andra 
och kan dra in pengar till laget... och då gör de det, upplever jag det i alla fall. Sen är det de som hjälper 
till med andra saker… och så finns det de som självklart aldrig är där. Så det är en blandning. 

 

Citatet ovan beskriver en relation till föräldrar som många informanter delar. Föräldrar visar olika typer av 

engagemang och hjälper till på olika vis, eller hjälper inte till över huvudtaget. Det är väsentligt att ta upp 

ämnet föräldrar i den här studien för att många informanter antyder att relationen med föräldrarna är viktig 

för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för deras barn och ungdomar. Att inkludera en förälder kan 

på många vis innebära att föreningen inkluderar dennes barn eller tvärtom. Ett problem i exempelvis 

kommunikationen med föräldrarna kan därmed vara ett hinder för föreningens arbete med att få alla 

delaktiga och ingå i gemenskapen. 

 

Vad behöver föräldrarna? Jag tror de behöver känna att de behövs och att de behöver lära sig förstå vad 
det är för konstig sport som de satt sina barn i (skratt)… de måste förstå våran själ på nåt sätt… och det 
har vi inte prioriterat. 

 

I förhållande till att det ibland finns ett beroende hos en idrottsförening av att föräldrar ställer upp och 

engagerar sig kan en prioritering av en god kommunikation med föräldrar vara viktig för att uppnå ett aktivt 

engagemang och deltagande. Från citaten nedan talade vi om föräldrar med språkliga hinder och hur det 

kan försvåra deras delaktighet, vilket ställdes i förhållande till de föräldrar som vill förverkliga något via 

deras barn: 

 

Det största problemet är de svenska föräldrarna som ska förverkliga något via deras barn och bara ska se 
sitt eget barn och ha svårt för… Det är jobbigare än att man inte kommer fram i kommunikationen, för 
det löser sig. Men vad som händer är att man inte får delaktigheten från dessa (invandrade) föräldrar. 
Det vore positivt om de kunde bidra och vi skulle nog också lära oss av deras sätt att se på saker och ting, 
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vilket gör att jag kanske begriper varför Omar gör som han gör. Men men… generellt när det gäller 
barnen och ungdomarna så är de så flexibla och de andra, de svenska barnen, är ju så vana så det är inget 
problem. 
 

Vissa personers delaktighet i föreningen, exempelvis föräldrar som enbart prioriterar det egna barnets 

behov, kan upplevas försvåra inkluderingen mer än att man inte når en tillfredsställande kommunikation 

mellan förälder och tränare exempelvis. Vad som bör undvikas är att se ett kommunikationsproblem eller 

att man inte delar samma åsikter likställt med ett etniskt problem, vilket vissa informanter ville antyda. Även 

utlandsfödda föräldrar kan vilja förverkliga något via deras barn i idrotten vilket kan leda till att samarbetet 

med gruppen försämras. På samma vis som svenskfödda föräldrar kan sakna ett engagemang för att bidra 

till den föreningsverksamhet som barnet deltar i. En dålig erfarenhet av en förälder betyder inte att den 

uppträdde ”svenskt” eller ”utländskt”. Det betyder bara att det är en förälder som agerar på sitt eget sätt. 

Även en förening med enbart etniskt svenska deltagare har frånvarande och ”problematiska” föräldrar 

Här ber jag en informant utveckla när denne menar att det kan finnas en kulturell skillnad hos föräldrar i att 

vilja bedriva en idrottsförening: 

 
Ja alltså ibland har vi varit tvungna att avpolitera sådana (invandrade) ledare för att de har en annan syn 
på... än vad vi har om att alla ska vara med och då blir det inte det som blir det primära och sådana saker. 
De har en annan syn på resultatet eftersom de har med sig det i sin kultur. 

 

Enligt Fahlén och Sjöblom är det väldigt ”svenskt” och även internationellt att lägga vikt på resultat när det 

kommer till idrottsföreningar. Vilken prestationsinriktad kultur föräldern i citatet kommer ifrån som skulle 

skilja sig från den svenska framgår inte. Synen på prestation kan givetvis variera föreningar i mellan, men 

prestationskrävande idrott är i viss mening väldigt svenskt. Citatet ovan kan tolkas som en reproducering av 

”bilden av den andra” genom att lägga skulden på kulturella skillnader. Valet om att betrakta en individ från 

en annan kultur och dennes beteende som icke-svenskt skapar därmed en gräns mellan ”vi” och ”dem”.  

      En annan problematik som informanterna hade erfarenheter av var när barnen går miste om värdefull 

social tid före och efter träningarna. Som tidigare nämnt har man beskrivit det viktigt för gemenskapen att 

föreningsdeltagarna får tid med varandra utanför själva träningstillfället. På så vis skapas fler och djupare 

sociala band vilket i sin tur också spelar roll för sammanhållningen och engagemanget till 

föreningsverksamheten. Citatet nedan beskriver denna problematik och hur det i grund och botten handlar 

om att bristande kommunikation och engagemang från föräldrarnas sida: 

 

Men ibland kan det kännas lite problematiskt när föräldrarna bara skjutsar sina barn till hallen… sticker 
därifrån och en minut efter att träningen är slut ska barnen springa in i bilen och åka därifrån. Det blir 
som ingen tid att reflektera över något. Och enda tiden för att umgås är under träning, och det påverkar 
ju träningen också. Så det tycker ja är fruktansvärt störande. Men just det här att de inte får tid att umgås 
efter träning, kanske duscha tillsammans eller så. Det påverkar ju träningen negativt för det slutar med 
att barnen pratar med varandra istället för att göra det tränare säger, det är ju naturligt att det blir så. 
Man vill ju prata med sina kompisar. Jag tror att det är jätteviktigt, jag tror att det är helt avgörande för 
att få en verksamhet att fungera. Ja alltså när det gäller gemenskap i den här idrotten i bredare 
perspektiv… det bygger på gemenskap. Men i de här mindre grupperna så blir det inte samma 
gemenskap om man bara dumpas i hallen en minut före träningen börjar och rycks därifrån en minut 
efter… det blir ju ingen gemenskap alls och det är jättetråkigt och påverkar allting annan negativt. Man 
lär inte känna varandra i gruppen och får ingen sammanhållning, det gör att folk väljer att inte fortsätta. 
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För föreningen beskrivs det som viktigt att föreningsdeltagarna ges möjlighet till att skapa sociala band med 

varandra utanför plan/mattan. Att åka på läger tillsammans är en sak, men att samlas i omklädningsrummet 

efter sitt träningspass beskrivs som viktigt för att gruppen ska lära känna varandra bättre, vilket i sin tur 

gynnar idrottsföreningens överlevnad. Det skapas på så vis ett mer aktivt engagemang från deltagarnas sida 

eftersom det skapas mer personliga relationer.152 Många informanter menar att de gärna uppmuntrar 

deltagarna till att stanna kvar och duscha och basta tillsammans eftersom de märker att det påverkar 

gemenskapen. Kommunikationen med eventuella föräldrar visar sig här vara viktig när de ska hämta sina 

barn efter träningen. 

     Att hantera föräldrar med varierande engagemang, erfarenheter av föreningsverksamhet samt språkliga 

kunskaper kan vara en utmaning. Detta återkopplas till bland annat kapitlet om bemötande och dialog då 

det ofta verkar handla om att vara tydlig samt värna om god relation med varandra. En god relation kan i sin 

tur leda till ett mer aktivt engagemang.153 In i Umeå menar att alla föräldrar inte har den kunskap om vad 

som förväntas av en som ”förälder med barn i en förening i Sverige” eftersom det till viss del handlar om 

socialt arv.154 För de föreningsaktiva kan det således handla om att förtydliga förälderns roll så att även 

denne vet vad som förväntas. In i Umeå menar att:  

 
Den biten är svårast, för det känns som att man ska berätta för föräldrar hur dem ska vara en bra 
förälder och passa in, att de ska passa in och vara bra för att hjälpa föreningen. 

 

För att passa in i en idrottsförening finns det ett antagande om att man ska efterfölja de regler och 

strukturer som alltid funnits. Det är som tidigare citerat svårt för idrottsföreningar att tänka nytt. För en som 

aldrig mött svensk föreningsliv handlar det således om att försöka passa in, att mer eller mindre assimileras, 

för att underlätta för föreningens verksamhet.  

     In i Umeå menar att det finns en risk med generaliseringar kring de nyligt invandrade föräldrarna genom 

att de lätt hamnar i diskussionen om att det är ett ”problem med föräldrars engagemang” medan de i själva 

verket inte är något problem i många föreningar. 

 
Vissa har varit väldigt insiktsfulla har kunnat säga att, jo så är det i vår förening men det ser likadant ut 
för de föräldrar som har det dåligt ställt. Medan vissa också har den insikten att det inte är ett 
invandrarproblem. Alla har inte heller den kunskapen om vad som förväntas av en som förälder, det 
handlar ju om socialt arv också. 

 

Det är skillnad på föräldrar och föräldrar men det handlar dels om vilken kunskap som finns om hur 

idrottsföreningar fungerar, samt vilken vilja eller möjlighet till engagemang en förälder har. Dels handlar det 

om socioekonomiska faktorer mer än om kulturella eller etniska förklaringar.  
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10.8. ÄR SPRÅKET ETT HINDER? 

Ja det är klart. Och det är ju därför som det är viktigt att det är en blandad grupp… då finns det oftast 
någon som pratar samma språk, man kommer från samma… nån som är från samma kultur. Det klart att 
det blir jätteviktigt, annars blir det ett totalt utanförskap. Språket är ju ändå nån slags gemenskap... 
plattform att utgå ifrån. 

 

Språk är en oundviklig del av interaktionen med människor och detta kapitel kommer att redogöra för olika 

erfarenheter av språk inom föreningsverksamheten. När det gäller människor som nyligt invandrat till landet 

är det inte ovanligt att man har svårt för att orientera sig språkmässigt, alla kan inte engelska eller svenska. 

Att språk är en viktig del av integrationsprocessen är något som den förra integrationsministern Nyamko 

Sabuni uttryckte i sin bok om det nya Sverige.155 Språket är enligt henne en nyckel till att bli integrerad och 

således något som svensk politik vill satsa på. Ett exempel på detta är exempelvis SFI som en viktig del under 

de förstå åren i Sverige. Språket är alltså viktigt, men är det ett verkligt hinder för gemenskap i en 

idrottsförening? 

     I mina intervjuer för denna studie talade vi om språkets roll för gemenskap och delaktighet. Då kom ofta 

begreppet kultur på tal som svar på frågorna, vilket citatet ovan ger exempel på. Den som talar ett annat 

språk anses också ha en ”annan kultur” och de två faktorer tillsammans verkade utgöra en gemensam 

beskrivning av ”de andra”.  

     Uppfattningen och erfarenheterna om huruvida språk anses vara ett hinder eller inte varierade kraftigt. 

Av dem som hade lite eller ingen erfarenhet av icke svensktalande medlemmar ansåg att språket skulle ha 

stor inverkan på gemenskap och deltagande, medan de med större erfarenhet menade att språket i sig 

oftast inte är något problem. Däremot fanns det de som beskrev att en individs språkliga karaktär ofta 

bestämde att den skiljde sig från mängden genom att den tillhörde en ”annan kultur”. Språket i sig beskrivs 

dock ibland som ett överkomligt hinder och här frågades ifall det som medlem är viktigt att kunna förstå 

svenska eller engelska: 

 

Ja jo det är väl… just i kommunikation i att berätta om organisationen och vad vi kan erbjuda så är det ju 
viktigt. Men sen på träningen så är det inte alls speciellt viktigt… då kan man se och lära. Jag menar, vi 
har ju haft de som varit döva som tränat och inte hört något, då har det också fungerat. 

 

Nyligt invandrade som inte lärt sig språket ännu behöver inte utgöra ett hinder för gruppen eller för att 

individen i fråga skulle ha svårt för att hänga med. Jämförelsen med en döv person visar på att när språket 

brister krävs bara en annan typ av kommunikation. Vill föreningen ha en idrott för alla går det att lösa 

genom att använda sig av individanpassade metoder, det handlar om att skapa förutsättningar. 

 

De har ju oftast med sig nån kompis som kan översätta så det brukar inte vara nåt problem, sen finns det 
ledare där som kan några språk. Så vi har ju valt ut ledare som har rätt kompetens både socialt och 
kunskapsmässigt då… 

 

Att skapa förutsättningar kan vara att våga be om hjälp och se vilka resurser föreningen redan har eller 

skulle kunna ha. Finns det någon i gruppen som kan ett annat språk, vilken kompetens finns att tillgå på 

både ledarnivå och medlemsnivå? Språket blir ett mindre hinder ju större etnisk spridning det finns. Då finns 

exempelvis större möjligheter att personer talar olika språk i gruppen som därmed kan hjälpas åt att tolka. 
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En följd av att inkludera människor med andra språkbakgrunder är att föreningen kan bli mer inkluderande i 

sig på grund av att det finns större möjligheter för en bättre kommunikation. Ett exempel på en informant 

som inte hade några erfarenheter av andra språk svarade följande på frågan om språk kunde upplevas som 

ett hinder för inkludering: 

 

Nej det klart att vi inte skulle gå i land med att ta hand om nån som pratar något väldigt ovanligt språk 
för Sverige… men det är klart att vi skulle klara av det. 

 

Ett visst tvivel gentemot tanken på att få in medlemmar som talar ”ovanliga” språk uttrycks i det här 

citatet, även om man ser att det skulle lösa sig om man stod inför uppgiften. En annan informant 

menar dock att man ”måste ju kunna prata alltså, visa dig och synas hela tiden” och språket är 

väldigt viktigt hos dem från ur ett socialt perspektiv, även om idrottsutförandet i sig inte kräver 

någon kommunikation. Följdfrågan blev i det här fallet om informanten hade några erfarenheter av 

någon som inte kunnat svenska. 

 

Inte som jag har hört om. Nu har vi väldigt många kurser och jag har inte koll på alla, man anmäler sig ju 
på nätet. Vi har haft någon som kunnat lite svenska… men då har den haft med sig nån då. Haft med sig 
nån från skolan då, att de fått känna sig trygga så… och det har fungerat bra. Men vi har väldigt få som… 
Det är mest svenskar. Och vår idrott är ju en svensk företeelse, extremt svenskt. Det finns inte utomlands 
om man säger så. 

 

I det här fallet har informanten inga större erfarenheter av medlemmar som inte kunnat tala svenska så bra. 

Informanten menar också att det beror på att deras idrott är så svenskt betingad att ”de från andra kulturer” 

inte skulle uppskatta aktiviteten. Uppfattningen som finns om ”de andra” i det här fallet visar på en ganska 

grov generalisering utifrån de egna erfarenheterna. Informanten utvecklar här varför det är ett hinder för 

”de andra” att utöva deras idrott som innebär att man kommer varandra kroppsligt nära: 

 

Ja jag tror att det är ett jättestort hinder. Framförallt om det är de som kommer från andra kulturer. De 
är inte vana vid att vara socialt nära så… man är nära med familj och nära vänner, men inte med 
främlingar… Jag kan tycka annars här i Sverige att man har svårt att förstå andras kulturer och så… man 
måste förstå den och acceptera att den är som den är. Däremot kan man ta diskussion hur mycket man 
ska låta andras kulturer influera vårt eget samhälle, men det är en annan sak. Som sagt i Finland… 
finlandssvenskar har vi många som är med, för där bastar man tillsammans så det är en hel annan sak. Så 
det beror lite på varifrån man kommer, man har för synsätt på… jo men även vi svenskar kan ju tycka att 
idrotten är lite nära varandra. 

 

Synen på vem som är från en ”annan kultur” kan påverka viljan att inkludera människor med utländsk 

bakgrund och brist på kunskap leder till en homogenisering av gruppen ”från andra kulturer”. På samma vis 

som integration i samhället ska ses som en ömsesidig process kan man se att bemötandet inom 

idrottsföreningar tjänar på att ha sin grund i ömsesidighet snarare än en distinktionen mellan ”vi och dem” 

och vilka kulturella bakgrunder som skulle avgöra en individs intresse i en specifik idrott. En informant gav 

följande exempel om språkliga hinder: 

 

Det kan vara föräldrar som ringer om medlemsavgifter och man känner att språket är ett hinder. Man 
undrar, det är ju såhär också att de har ju en tendens att säga ´jaja, jag förstår’… de försöker förmedla att 
de förstår, men någonstans kan man ändå ana att… de säger alltid ’ja’ när man frågar ifall de har förstått. 
Och så tänker man, njäe... det är inte så säkert att det gått fram. Och det är ju lite knepigt! Alltså man 
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skulle önska att de frågade upp och… kunde förklara på ett annat sätt och… Det där tycker jag är väldigt 
generellt att de… 
Vilka är de? Ja alltså det är ju ofta människor som kommer från en annan bakgrund, kulturell bakgrund 
och har inte språket… så är det ju inte alltid så lätt att nå fram. 

 

Masoud Kamali skriver om skapandet av ”de andra” som en falsk dikotomi av ”the west and the rest of us” 

som genom historien har fungerat som en seglivad rasism och diskriminering under uppbyggnaden av den 

europeiska civilisationen.156 Västvärlden görs till ”vi” och resten av världen får vara ”de underlägsna andra”. 

Däremot ska inte denna kategorisering, andrafiering157 och diskriminering av en grupp människor ses som en 

ständigt avsiktlig handling.158 Det handlar om en strukturell/institutionell diskriminering som blivit normal 

och rutinmässig i våra vardagliga sociala relationer, dominerande maktstrukturer, regler samt procedurer, 

och är inbäddad i institutionella sammanhang, menar Kamali. Att vi har en uppfattning om ”vi” och ”dem” är 

alltså vår/västvärldens syn sedan lång tid tillbaka och synsättet har blivit så integrerat i vår uppfattning om 

människors olikheter att vi oftast inte reflekterar över det som något diskriminerande. Vi kan istället tänka 

att ”det bara är så” gällande den uppfattningen av vad som skiljer ”vi” och ”dem” samt ”vår” och ”de 

andras” kulturer. 

     En annan informant visar istället på en mer individualiserad bild159 när han beskriver en medlem med 

utländsk bakgrund: 

 

Är hans språk inget problem? Nej. Han kan ju uttrycka sig... det tar ju tid och det kan bli lite bakvänt men 
med tanke på vad han kan och kan tillföra så känns det som ett väldigt litet problem. Sådana förmågor 
växer inte på träd... vi har ingen med liknande kunskaper så ska man haka upp sig på en sådan petitess 
som att han inte kan svenska så bra… då är man väldigt kortsiktigt… för svenska lär man sig om man bor 
här, och speciellt om man tvingas använda språket lite oftare. Det skulle vara roligt om han ville bidra, 
det är jag säker på att han skulle vilja göra. Han har dessutom sina barn i föreningen… 
 
Det som är så bra med idrotten är att man kan visa, man visar tekniken... de ser, sen kan man ta tag i de 
och visa, ner med höften exempelvis. Man behöver inte kunna… det klart att det underlättar om alla kan 
svenska. Eftersom vi har de i klubben som kan både svenska och andra språk så… ofta om man har lite 
övningar så kan någon få översätta när det är lite mer komplicerade övningar. 

 

Språket beskrivs inte alltid som ett hinder för föreningsdeltagandet utan här ligger fokus på att tillvarata 

personens kunskaper kring utövandet av idrotten. I andra fall kan det däremot utgöra ett hinder för att 

kommunicera och lära känna varandra, men för att delta i den gemenskap som idrotten kan erbjuda går det 

kanske att ta sig förbi detta hinder genom att pröva sig fram med andra metoder. Heterogena 

sammansättningar av grupper är positivt och ökar förutsättningarna för goda sociala svaga band och har 

föreningen väl vågat öppna dörren så beskriver man en viss medvind genom att gemenskapens 

språkkompetenser ökar. Att det inom gruppen finns möjlighet att kommunicera på sitt eget språk vid behov 

kan utgöra de svaga band som nämnts tidigare, eftersom språk har en kraft att överbrygga barriärer och 

skapa broar mellan olika grupper av människor. 

                                                           
156 Kamali, Bortom vi och dem, s 29 
157 Kamali använder begreppet ”andraism” som den svenska motsvarigheten till den väletablerade engelska termen “otherism”. Han menar att det 
inte finns motsvarande svenska termer för vissa etablerade engelska termer inom området diskrimineringsforskning eftersom att denna 
forskningstradition är eftersatt i Sverige. 
158 Kamali, Bortom vi och dem, s 30 
159 Med en individualiserad bild menar jag att det inte finns samma uttalade uppfattning om att den invandrade personen tillhör en homogen 
grupp.  
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     I förhållande till att språket kan påverka inkluderingens mekanismer gemenskap och delaktighet var det 

dock ingen av studiens idrottsföreningar som hade språkanpassad information. Detta var oftast ingenting de 

tänkt på, kunnat prioritera eller haft tid att ordna. En förening hade lite information på hemsidan på 

engelska men de andra föreningarna endast hade svensk information - även de föreningar som arbetar med 

nyanlända saknar flerspråkigt material. Två av föreningarna är dock med i projektet HI! och förutom att de 

utvecklar värdegrunden har man talat om att skapa flerspråkiga broschyrer om föreningen. Av dem som 

jobbar med nyanlända är språket dock inget problem, heller inte informationen. Tränaren kan med enklare 

svenska och kroppsspråk visa det mesta och när det behövs finns andra flerspråkiga medlemmar på plats 

som kan tolka. Att ha större spridning av medlemmar med utländsk bakgrund har i vissa fall visat sig 

underlätta för nyanlända då andra språk än svenska funnits tillgängliga.  

     Så huruvida språket är ett hinder eller inte kan ses i förhållande till medlemmarnas språkkunskaper men 

även inställningen gentemot ”de andra” kan påverka.  

 

11. Sammanfattning 

Hur idrottsföreningar agerar gällande inkludering av medlemmar handlar i stort om varför de vill uppnå 

gemenskap och delaktighet och hur de väljer att arbeta mot detta. Inom ramen för detta är det vissa 

faktorer som visade sig vara extra betydelsefulla; ekonomi, mötesplatser, dialog, bemötande, engagemang, 

prestation, samt föräldrar. Sett till föreningarnas förhållningssätt och agerande gentemot gruppen nyligt 

invandrade spelar tidigare erfarenheter delvis roll för om de ser gruppen som potentiella medlemmar eller 

inte. Erfarenheter av ett möte bidrar till att målgruppen inte känns ”främmande” i lika stor utsträckning och 

bland annat språket upplevs som ett mindre hinder, jämfört med dem som inte har tidigare erfarenheter av 

ett möte med nyligt invandrade.  

     Där svaga band skapas bildas en social sammanhållning som blir viktig för gemenskapen i 

idrottsföreningarna.160 Dessa svaga band kan binda samman en heterogen gruppsammansättning och skapa 

en gemenskap och delaktighet som är viktig för att uppnå ett långvarigt deltagande. Ju fler svaga band och 

mindre starka band och små grupperingar desto större chans har en heterogen grupp att trivas med 

varandra. När svaga band blir fler och starkare, det vill säga att de går från igenkännandekontakt till 

hälsningskontakt och hjälpkontakt, kan deltagandet av medlemmar öka och ett till början passivt 

engagemang kan utvecklas till ett aktivt engagemang. När medlemmar upplever att de har ett mer aktivt 

engagemang gentemot idrottsföreningen, det vill säga att det finns en god kommunikation, balans mellan 

givande och tagande, pålitliga relationer och delade övertygelser, har föreningen större chans att överleva i 

ett långsiktigt perspektiv.161 Däremot om de är intresserad av reell integration i idrottsföreningen bör de 

fundera på vilka strukturer och barriärer som skapas inom den verksamhet som finns. 

     Ett deltagande möjliggör en interaktion, som i sin tur krävs för att uppnå integration.162 Hur en förening 

väljer att profilera sig utåt har betydelsen för vilka som deltar och inte. Valet av rekryteringsmetoder kan bli 

exkluderade i sig, även om detta inte har varit en medveten tanke från föreningarnas håll. Därmed finns det 

rekryteringsmetoder som är mer inkluderande än andra och om man som förening vill att alla ska ges 

möjligheten till att delta kan det vara av betydelse att rekrytera därefter. De flesta informanterna menar att 

                                                           
160 Granovetter, 1973. 
161 Ivanova & Winn, 2009. 
162 Stigendal, 2008 
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de arbetar efter metoder de upplever sig ha fungerat sedan en tid tillbaka och det är svårt att tänka nytt. 

Mycket av detta resonemang bygger på den ideella arbetskraften som naturligt inte har så mycket resurser i 

tid och pengar som kanske önskvärt. De informanter som däremot upplevt sig ha tänkt i nya banor har 

kunnat inkludera målgrupper i föreningen som de tidigare inte haft som medlemmar, detta gäller både 

rekryteringsmetoder och minskandet av ekonomiska hinder. Det finns således ett visst intresse för att 

inkludera målgruppen nyligt invandrade, men det saknas även ett intresse. Det största problemet är nog att 

nyligt invandrade inte alltid ses som potentiella medlemmar, det finns således en målgruppsbarriär som 

leder till att nyligt invandrade inte är påtänkta från första början och desto mindre inkluderade i 

idrottsföreningarna.163 Målgruppsbarriären går att se i de rekryteringsmetoder som enbart vänder sig till 

specifika målgrupper i samhället. Andra rekryteringsmetoder, som exempelvis den passiva och mun-till-mun, 

kan även utgöra en resursbarriär samt ordningsbarriär för nyligt invandrade eftersom det krävs att man 

ingår i ”rätt” socialt nätverk samt att man har kunskap om hur ett föreningsdeltagande fungerar för att 

kunna inkluderas. 

     Ekonomi är en stor del av idrotten och kan även utgöra en stor resursbarriär för vissa grupper. Många kan 

få välja idrott efter plånbok och för att ekonomi inte ska utgöra ett alltför stort hinder kan det krävas att 

avgifter subventioneras för att uppnå inkludering. 

     Värdegrundens betydelse och påverkan på verksamheten har beskrivits som olika av de föreningsaktiva. 

För samtliga har det dock funnits ett ”sätt att tänka” som står för ett subjektivt sunt förnuft där bland annat 

en god gemenskap väger tungt men att de i huvudsak vill bedriva en verksamhet där alla trivs. Det finns 

däremot en inneboende logik i idrottsföreningarna om att prestation vanligtvis ska värderas högt,164 vilket 

kan gå stick i stäv med att idrotten ska vara tillgänglig för alla och en plats för god gemenskap. För dem som 

inte har erfarenheter eller kunskap om hur idrottsföreningar bedrivs kan synen på prestation i föreningen 

utgöra ett hinder för gemenskapen och deltagandet. Med det sagt är det inte dåligt av en idrottsförening att 

ha prestationskrav, men det bör i sådana fall kommuniceras samt finnas alternativ för de medlemmar som 

enbart tränar för träningens skull. Det handlar om att kommunicera den struktur som föreningen är 

uppbyggd på och tala högt om de oskrivna reglerna som finns inom verksamheten. Inkludering av 

medlemmar i föreningen blir annars svår. 

     För nya medlemmar i en förening är det viktigt att det finns ett gott bemötande och att de upplever sig 

ingå i den gemenskap som redan finns. Om de föreningsaktiva skapar goda bemötanden gentemot varandra 

och nya medlemmar ger det goda förutsättningar för en bra sammanhållning och att medlemmarna trivs i 

föreningen även i det långa loppet, oavsett svensk eller utländsk bakgrund. Ett gott bemötande är grunden 

för en fungerade dialog och interaktion, en interaktion som sedan kommer att kunna leda till en ömsesidig 

integration. Vad som beskrivits som betydelsefullt för en god gemenskap är även tillgången till mötesplatser, 

någonstans att mötas utanför träningstillfället. Svaga band blir betydelsefullt i det här avseendet, både för 

bemötande och mötesplatser, inte minst för spridningen av information. Ju fler i gruppen som har svaga 

band med varandra desto lättare blir det för en ny att komma in i gemenskapen. 

     Föräldrars engagemang ser olika ut, inte på grund av etnicitet eller kultur, utan på grund av intresse, 

ekonomiska förutsättningar eller föreningskompetens. Att inkludera någons förälder kan vara lika viktigt 

som att inkludera dennes barn, om föreningen anser att samarbetet med föräldrarna är nödvändigt. Synen 

på olika föräldrars engagemang och förklaringar till detta kopplas till att det finns en viss kollektivisering av 
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de nyligt invandrade. Att en utländsk bakgrund i sig är anledningen till ett visst beteende, och inte 

erfarenheter eller sociala förutsättningar i allmänhet. Samma kollektivisering visade sig i intervjuerna 

gällande bilden av icke svensktalande medlemmar. Dem som hade lite eller ingen erfarenhet av icke 

svensktalande medlemmar ansåg att språket skulle ha stor inverkan på gemenskap och deltagande, medan 

de med större erfarenhet menade att språket i sig oftast inte är något problem. Det var även dem som 

beskrev de icke svensktalande som av en karaktär vars andra kultur skiljde sig från mängden. Denna 

kollektivisering av de andra utgör ännu en stor del av den struktur och de barriärer som skapas och utgör 

hinder för integration inom idrottsföreningar.  

 

11.1. DET SPECIFIKA – KOLLEKTIVISERING AV NYANLÄNDA 

Synen på nyanlända som ett kollektiv kontra synen på nyanlända som enskilda individer får betydelse för 

inkludering i idrottsföreningar genom ett skapande av barriärer. Kollektiviseringen utgörs av en strukturell 

diskriminering som på ett strukturellt plan riktas mot de personer som inte anses vara ”svenskar”. 

Kollektiviseringen behöver inte ske på ett medvetet plan, även om så kan vara fallet, utan genom invanda 

tankemönster där det finns en åtskillnad mellan vi och dem. 

     Då det finns en strukturell diskriminering av tredjelandsmedborgare på det sätt att ”de” skulle skilja sig 

från ”oss” bildas en kollektivisering av gruppen nyanlända. Innan ett möte mellan nyanlända och föreningar 

har etablerats saknas det som Granovetter beskriver som svaga band. De två målgrupperna är ursprungligen 

ömsesidigt anonyma för varandra och det saknas vanligtvis svaga band som kan brygga broar mellan dem. I 

detta läge kan konsekvensen bli att de nyligt invandrade segregeras från föreningslivet. I den segregerade 

gemenskapen de befinner sig i kan de å ena sidan bli stärkta, så länge den upplevs som självvald.165 Men den 

påtvingade segregationen kan å andra sidan skapa ett socialt utanförskap och ett identitetsskapande hos 

individen om att tillhöra ”de andra”. Kollektiviseringen kan skapa en segregation istället för ett integrerat 

samhälle som bygger på ömsesidighet. 

     Av de föreningsaktiva som inte gett uttryck av att ha arbetat för att inkludera nyanlända gavs ett intryck 

av att man inte såg nyanlända som en potentiell målgrupp. Denna målgruppsbarriär och kollektivisering av 

”de andra” kan därmed leda till att de utesluts från sociala sammanhang, eftersom de inte är påtänkta från 

första början. Det kan med detta i åtanke behöva skapas ett medvetande hos idrottsföreningarna om att 

Umeå och Sverige idag har en viss andel av nyligt invandrade som kan ha ett intresse av att delta. Att 

kollektivet nyligt invandrade inte ses som en potentiell målgrupp kan leda till en brist på svaga band som är 

viktigt för att skapa sociala nätverk och som i sin tur kan bli avgörande för vem som känner sig inkluderad i 

föreningsverksamheten eller inte. Vissa informanter gav uttryck för att nyanlända kunde bli erbjudna en 

punktinsats för att prova på utan en tanke om att de skulle bli långvariga medlemmar. Problemet står likväl 

kvar ändå när idrottsföreningar inte ser nyanlända som potentiella medlemmar på lång sikt. Konsekvensen 

av bristande inkludering i föreningslivet blir att möjligheten för en ömsesidig integration inte fungerar i det 

forum som idrotten skulle kunna vara. Detta kan även påverka samhället i stort och det läggs en stor skuld 

hos de invandrade istället för att se till konsekvensen av ett socialt utanförskap som majoritetsbefolkningen 

själva skapat. Som Fundberg och Lagergren menar så har det sociala sammanhanget som föreningslivet 

bidrar med en stor betydelse för den nyanländas engagemang, trivsel och känsla av meningsfullhet i 
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vardagen. Att ingå i ett sammanhang, ha tillgång till meningsfulla sociala nätverk och få en möjlighet att 

påverka handlar inte om etnisk identitet, utan om sociala nätverk som kan bli en viktig del för integrationen i 

samhället som helhet. 

      Att nyanlända inte inkluderas påverkar även de etniskt svenska individerna som i detta kan reproducera 

uppfattningen om skillnaden mellan ”vi och dem”. Samhället blir ömsesidigt uppdelat i etniska och kulturella 

grupper och segregation skapas medan integrationen försvåras. Det skapas ojämlikheter i samhället 

gällande resurser i språk, tillgång till arbetsmarknaden, socialt innanförskap/utanförskap, hälsa, social status 

etcetera. Detta kan leda till generaliseringar kring ”utländska beteenden” och där skapas ett problem med 

rasialisering166 då de andras beteenden enbart förklaras med att de inte är ”svenskar”. Det bildas således en 

uppfattning av ett kollektiv i det svenska samhället som inte är ”svenskar”.  

     Kollektiviseringen skapar barriärer för en inkludering av tredjelandsmedborgare. Däremot verkar 

barriärerna minska eller försvinna där erfarenheter av medlemmar som är tredjelandsmedborgare finns. För 

att uppnå ett inkluderande idrottsliv med en funktion om social integration krävs således att känslan av 

gemenskap och delaktighet skapas på ett ömsesidigt plan. Samtliga medlemmar behöver uppleva detta 

sammanhang, men för att uppnå detta krävs en tillåtande institution som har en bredare syn på vilka 

potentiella medlemmar som finns.167 Erfarenheter av nyligt invandrade personer minskar barriärerna och de 

får större chans att räknas in i gruppen potentiella medlemmar. Den kollektiviserade bilden kan med detta 

lösas upp och individen får istället ta plats.  

 

11.2. INDIVIDUALISERING AV NYANLÄNDA  

Om en kollektivisering av nyligt invandrade kan skapa hinder för inkludering kan istället den mer 

individualiserade bilden av denna grupp främja inkludering. Tre av de intervjuade föreningarna hade nyligt 

invandrade personer som medlemmar och vad som skiljde sig jämfört med de andra föreningarna var att det 

saknades en tydligt uttalad föreställning om att ”de från andra kulturer” vore svårare att inkludera. Av de 

erfarenheter som föreningen fått av att ha inkluderat nyligt invandrade har en mer individualiserad bild 

skapats. Skillnaden mellan de föreningar som har erfarenheter av en interaktion med nyligt invandrade och 

de föreningar som inte har det, ligger främst i uppfattningen om vad som kan vara ett hinder och inte. För 

varje regel finns däremot undantag och ingen är perfekt. Men det finns tendenser till att språket och 

eventuellt kulturella olikheter som antagna hinder istället avskrivits som hinder efter att interaktion skett. 

Här vill jag återkoppla till exemplet där man hade en döv spelare med i laget vilket fungerade med hjälp av 

kroppsspråk. Erfarenheter men även en språklig mångfald underlättar för ytterligare tillgänglighet för 

nyanlända.   

     Beskrivningen av etniskt svenska föräldrar och invandrade föräldrar visar att skillnaderna som kan uppstå 

beror även här på individuella faktorer. Det finns föräldrar som vill förverkliga sig själv genom sina barn, det 

finns föräldrar som är väldigt stöttande både mentalt och genom att vara på plats rent fysiskt och det finns 

de föräldrar som aldrig dyker upp på träningarna eller har tid eller pengar för att kunna hjälpa till med 

diverse sysslor som en förening skulle kunna önska. Att frångå kollektiviseringen när det gäller synen på 

föräldrar kan vara av betydelse. Föräldrar är även dem olika individer med olika intressen, förutsättningar 

                                                           
166 Begreppet är komplext men står generellt för kategoriseringar, tankemodeller och associationer som skapar en rangordning mellan människor 
till ett naturligt inslag I såväl sociala relationer som maktstrukturer, menar Irene Molina i Bortom vi och dom, s. 95 
167. Stigendal, M. (2008). Biblioteket i samhället. Lund: Btj Förlag, s. 51, 74ff 
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och erfarenheter och att tillskriva kulturella eller etniska förklaringar på deras beteenden kan försvåra 

inkluderingen till idrottsföreningen. Att inte förstå det svenska föreningslivet kan utveckla en viss skepsis 

och motvilja gentemot föreningsverksamheten hos de nyligt invandrade, vilket kan upplevas som att dessa 

föräldrar är mindre benägna att ingå i ett aktivt samarbete.168 En ordningsbarriär av denna sort, kunskap, 

menar Christensen & Christensen att man kan undvika genom att öka kunskapen om föreningslivet samt 

satsa på att skapa en förtroendeingivande relation med föräldrarna i fråga genom att söka kontakt och möta 

den skepsis och motvilja som kan uppfattas hos dem.169 Att frångå kollektivisering kan även handla om att 

inte ta kunskaper och erfarenheter för givet. Att se till individen främjar gemenskap och delaktighet i sitt 

sammanhang och kan därmed även främja inkludering. Det handlar om att skapa ett ”vi” och inte en 

åtskillnad där i mellan. Ett vi där olika är bra och där alla individer får ta plats. 

     Granovetter menar att sociala system som brister i svaga band kommer att vara splittrade och 

osammanhängande och skapa subgrupper av kultur, etnicitet, geografi eller andra karakteristika som får 

sämre förutsättningar i samhället. Idrottsföreningar är ett socialt system som behöver svaga band för att 

knyta samma heterogena grupper, på så vis skulle man kunna åstadkomma en idrott för alla.  

 

12.  NÅGRA AVSLUTANDE ORD 

Föreningslivet representerar en ganska stor del av det svenska samhället, med tanke på de 80 procent 

svenskar som är med i en förening. Däribland finns idrottsföreningarna med sina drygt 3 miljoner 

medlemmar. Anledningen till att det känns relevant att diskutera ifall idrottsföreningar ska vara en plats där 

integration bör fungera är för att det involverar så pass många i det här landet. Varför ska man inte 

undersöka ifall alla i detta land ges samma förutsättningar till en aktiv fritid inom idrottsföreningar?  

     Svenskt föreningsliv har en lång tradition och det är relativt nytt att arbeta för att inkludera nyligt 

invandrade personer. Det finns därför inte så mycket handlingsplaner om vad man bör tänka på för att nå 

alla målgrupper i samhället, till stor del för att det drivs på ideell basis och att det därför inte finns sådana 

krav på föreningar. Att Riksidrottsförbundet arbetar för att föreningar runt om i landet ska vilja öka sin 

mångfald och arbeta med sina värdegrunder är bra, men svårt att säga vilket genomslag deras ståndpunkt 

ger. Värdegrunden var inte viktig för alla informanter till den här studien, vilket kanske säger något om hur 

idrottsföreningar kan fungera. Man ser till att driva verksamheten så pass att de som redan är medlemmar 

får träna den mängd de vill träna. I övrigt anser man sig inte ha tid, pengar eller möjlighet att axla ett ansvar 

om att ta hand om ett visst utanförskap i samhället. För utanförskap är vad det delvis handlar om. 

Idrottsföreningar är till viss mån inte bara den lilla sammanslutningen av idrottsintresserade utan det är 

verksamheter som har ett visst ansvar, speciellt gentemot barn och ungdomar, på grund av att det är en 

sådan stor del av det svenska samhällets fritid. Att inte ge samtliga individer förutsättningar och möjligheter 

till att inkluderas i idrottsföreningar skulle kunna ses som att utesluta dessa från den del av det svenska 

samhället där de flesta ”svenskar” spenderar sin fritid. 

     Det finns däremot idrottsföreningar som arbetar aktivt med nyligt invandrade och har det som en naturlig 

del av verksamheten. En av anledningarna till att dessa föreningar har medlemmar som är nyligt invandrade 

beror till viss del på att man mött dessa individer och sett vilket behov som finns, inte minst bland mina 

informanter. Men framförallt har det funnits en närhet som har skapat en naturlig interaktion. Närheten gör 

                                                           
168 Christensen & Christensen, 2006 
169 Ibid. s 35ff 
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skillnad, som tidigare nämnt, och de som har erfarenheter och inte längre befinner på ett anonymiserande 

avstånd ser individerna, deras behov och kan anpassa sin verksamhet därefter. Närheten kontra avståndet 

är viktigt och det skulle önskas att fler föreningsaktiva gavs möjlighet att komma i kontakt med nyligt 

invandrade personer. Detta eftersom avståndet i sig kan skapa en kollektivisering som försvårar 

inkluderingen av invandrade personer och därmed också försvårar den ömsesidiga integrationen i övrigt.  

     Vad jag upplevt av de genomförda intervjuerna är att det å ena sidan finns många förutfattade meningar 

om ”de andra” och en viss rädsla inför det som är främmande. Å andra sidan finns det goda erfarenheter av 

möten med nyligt invandrade där eventuell tvekan har försvunnit när man väl har vågat öppna dörren. Så 

hur idrottsföreningar förhåller sig till gruppen nyanlända skulle kunna förändras till det bättre om man 

vågade öppna upp mer och se till att från grunden ha en bredare inkludering av medlemmar att rekrytera. 

Det handlar om att göra idrottsföreningar mer tillgängliga. De förutfattade meningarna som uttrycktes 

kunde dels vara rent negativa men även selektivt positiva. I vissa intervjuer kunde man tala om personer 

med utländska bakgrunder i positiva ordalag eftersom man syftade på en viss region i världen där den 

aktuella idrotten råkar vara ganska stor. Man såg alltså att det fanns goda chanser till högpresterande 

personer om man rekryterade personer från vissa länder. Detta synsätt menar jag inte heller är idealiskt 

eftersom det är en selektiv inkludering och utesluter därmed nationaliteter som man inte anser ha ett visst 

kulturellt arv för att kunna prestera väl i idrotten. På samma vis som det finns en uppfattning om att vissa 

nationaliteter skulle vara bättre på att utöva en viss idrott har vissa uttryckt det motsatta. Att en viss 

utländsk bakgrund skulle vara ett hinder för att utöva den idrott som utövas inom föreningen. Att 

prestationen har stor roll inom idrottsvärlden är på ett sätt logiskt eftersom elitidrott och tävlingar är en stor 

del. Men långt ifrån alla idrottar för prestationens skull och desto mer för den fysiska aktiviteten i sig och för 

att det är socialt. Om man vill ha en idrott för alla bör man fundera hur man kan bedriva verksamheten efter 

detta.  
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13.  FÖR FORTSATT ARBETE 

 

• Fortsätt uppmuntra föreningar till att VÅGA ta kontakt. Föreningsaktiva får då möjlighet till egna 
erfarenheter av nyanlända tredjelandsmedborgare och därmed kan de förutfattade meningarna 
som finns gentemot målgruppen minskas.  

 
• Då nyligt invandrade inte alla gånger ses som en potentiell målgrupp behöver idrottsföreningarna 

öka sin kunskap om målgruppens existens och att Umeå och Sverige idag har en viss andel av nyligt 
invandrade som kan ha ett intresse av att delta i idrottsutövande. Inom detta behöver man även 
uppmärksamma mångfalden hos de invandrade, att det är olika individer med olika intressen och 
förkunskaper och att ens kulturella bakgrund inte ska vara styrande för i vilken typ av förening man 
anses passa in. 

 
• Rekryteringen är avgörande för vilka som bjuds in och kommer i kontakt med föreningslivet. För ett 

fortsatt arbete borde idrottsföreningarna i Umeå få mer kunskap om inkluderande respektive 
exkluderande rekryteringsmodeller. Att rekrytera via sociala nätverk exempelvis är vanligt hos 
föreningar vilket är bra så länge man befinner sig inom dessa sociala nätverk, men exkluderande för 
de personer som är nya i stan. Även skolorna skulle kunna involveras i detta eftersom de 
uppsökande skolornas elever får mer möjligheter till att träffa föreningslivet jämfört med elever vars 
skolor inte söker sig utåt.  
 

• Ha en dialog om mötesplatser. Många föreningar verkar sakna en naturlig mötesplats vilket kan 
påverka gemenskapen. Här gäller det också att mötesplatsen upplevs som öppen och tillgänglig för 
de nyanlända och individuell matchning kan kopplas till detta.  
  

• Prestation är en stor del av idrottande och även viktig för att den skapar förebilder. Prestation ska 
inte bannlysas inom idrotten, men det bör finnas en dialog om hur högt eller lågt prestation ska stå i 
verksamheten och hur man ska kunna vara öppen med detta mot medlemmarna. De aktiva inom 
föreningen kan behöva ha en dialog om hur synen på prestation inom verksamheten påverkar 
medlemmarna.  

 
• Då mycket av föreningslivet går i socialt arv påverkar detta föräldrars kunskap om vad som 

förväntas. Föreningar bör bli uppmärksammade på att graden av föreningskompetens är spridd och 
det kan inte tas för givet att alla vet vad som förväntas.  
 

• Att ha en fortsatt dialog om skillnaderna mellan integration och assimilering. Det är inte ovanligt att 
integration tolkas som assimilering i praktiken, vilket reproducerar en åtskillnad av vi och dem och 
tankesättet om att de är välkomna till föreningen så länge de anpassar sig efter oss. Vill man jobba 
med integration ska man förstå att det handlar om att mötas i en ömsesidighet och anpassning till 
varandra. Vart går gränsen till att ”ta seden dit man kommer”? 
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15. Bilaga 1, TEMATISERING AV EMPIRIN  
 
Utifrån de sex teman i intervjuguiden sorterades nio huvudteman fram som kom att utgöra analysen på 
olika vis. 

  
 

− Inställningar till nyanlända delades in efter vilka som ställde sig positivt, neutral eller passivt till att 
inkludera nyanlända i föreningen.  

− Ingen av de intervjuade hade språkanpassad information, däremot hade två föreningar planerat att satsa 
på viss översättning av information och en förening hade lagt en kort presentation av föreningen på 
hemsidan i engelsk text. 

− Inställning till och tillämpning av värdegrund diskuterades i samband med synen på gemenskap och 
delaktighet i kapitel 10.3 

− Attityder och erfarenheter av språk hos informanterna gav en bild av huruvida språk kan upplevas som ett 
hinder eller inte i förenings- och idrottssammanhang och blev en punkt som presenterades i kapitel 11.9. 

− Definitioner av gemenskap samt delaktighet klargjordes i varsitt cirkeldiagram och presenterades i kapitel 
10.2 

− Genomförda och planerade bidragsansökningar gav en bild av vad föreningarna vanligtvis satsar sina 
resurser på.  

− Olika upplägg av rekrytering presenterades i kapitel 10.4 
− Erfarenheter av föräldrar presenterades som en av inkluderingens påverkansfaktorer i kapitel 11.8. 
− De utmaningar samt främjande faktorer för inkludering som informanterna tog upp delades in i nio teman. 

Dessa teman kom sedan presenteras i kapitel 11 och består således av den huvudsakliga resultatdelen. 
 
 
 
 
  
 
 

Gemenskap Ekonomi Dialog 

Bemötande Engagemang Mötesplatser 

Prestation Föräldrar Språk 

Gemenskap & 
Delaktighet 

Medlemmar 

Rekrytering 
Värdegrund Bidrag 

Föräldrar 

− Inställningar till nyanlända 
− Språkanpassad information 
− Attityder och erfarenheter av 

språk 
− Inställning till och tillämpning av 

värdegrund 
− Definitioner av gemenskap samt 

delaktighet 
− Metoder av rekrytering 
− Erfarenheter av föräldrar 
− Utmaningar samt främjande 

faktorer för inkludering 
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16. Bilaga 2 - Informationsbrev 
 
UMEÅ UNIVERSITET          2011-10-25 
Sociologiska institutionen 
 

En studie om Umeås idrottsföreningar genomförs 
och jag söker Dig som är föreningsaktiv! 

 
Jag arbetar för närvarande med min masteruppsats i sociologi med inriktning socialpsykologi på Umeå universitet. Jag 
ska undersöka hur man inom Umeås idrottsföreningar ser på delaktighet och hur det kan påverka föreningslivet. Att 
vara aktiv i föreningar är en stor del av vårt samhälle och har en positiv inverkan på oss.  
 
Vi skapar meningsfulla sociala möten och får utlopp för våra fritidsintressen vilket i sin tur påverkar vår livskvalitet. 
Anledningen till att jag valt att arbeta mot idrottsföreningar beror på att idrotten i alla dess former är den typ av 
aktivitet som de flesta väljer. Det spelar således ingen roll om din förening är stor eller liten, jag söker båda. Jag skulle 
utifrån detta vilja träffa Dig som är aktiv inom din förening för en personlig intervju, eftersom jag tänker att Du och Din 
kunskap och erfarenhet är värdefull för studien. Jag tänker mig att du är tränare eller på något sätt aktiv eller ansvarar 
för föreningens verksamhet. 
 
Intervjun beräknas ta cirka 45 minuter och bygger på tre teman; föreningsliv, medlemsrekrytering och delaktighet. 
Utifrån dessa teman har jag formulerat ett antal intervjufrågor som skall fungera som en utgångspunkt i vårt samtal där 
du ska få berätta om Dina kunskaper och erfarenheter. 
 
Ditt deltagande är inte bara betydelsefullt utan även frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta intervjun. Jag 
kommer att vilja spela in vårt samtal och det beror på att jag ska kunna gå tillbaka och bearbeta materialet. Analysen 
kommer sedan att diskuteras i samråd med min handledare Åsa Gustafson, lektor på sociologiska institutionen, och 
resultatet kommer sedan att presenteras för andra studenter och finnas tillgänglig för kommunen. 
 
Jag kommer att värna om din anonymitet genom att ange fingerade namn, utelämna personuppgifter, kännetecken 
och namn på föreningen kommer enbart presenteras efter ditt samtycke. Platser eller berättelser som skulle kunna 
kopplas till dig kommer att skrivas om på lämpligt och bästa möjliga vis. 
 
Du är varmt välkommen att kontakta mig på 
E-post: rebj0001@student.umu.se eller telefon: 073-00 00 000 
 
Du kan även kontakta min handledare på e-post: asa.gustafson@soc.umu.se. 
 
Jag tackar för Din medverkan! 
/Rebecka Bjuhr         
 

Handledare: 
Åsa Gustafson 

Lektor 
Sociologiska institutionen 

Umeå universitet 
090-7869515 
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17. Bilaga 3 – Intervjuguide föreningsaktiv   
Föreningen 
- Berätta lite kort om vilket sätt du jobbar med föreningen? 
- Vad är din huvudsakliga syssla inom föreningen? 

� Har du någon typ av ledarposition? Beskriv den. 
� Hur länge har du varit medlem? Aktiv? 

 
- Hur många medlemmar har ni? 
- Vilka är era målgrupper? (barn, handikappade, pojkar?) 
 
- Hur skulle du beskriva fördelningen av medlemmar i föreningen?  

� Hur skulle du beskriva fördelning av etniskt ursprung? 
- Vilka nationaliteter handlar det om?  
- Är det några av dem som är aktiva i föreningen? 
- På vilket sätt? 

� Hur skulle du beskriva könsfördelningen? 
- Hur kan du förklara den fördelningen? 
- Känns den rimlig? 

� Åldersgrupper? 
� Är det något ni vill se en förändring med gällande era målgrupper? 

 
- Om man vill gå med i er förening, hur går man tillväga? 

� I vilken utsträckning söker folk upp er själva? 
� I vilken utsträckning söker ni upp folk? 
� Kan man gå med när som helst under året? 
� Finns det någon gräns för antalet medlemmar? 

 
- Har ni någon information som ni brukar ge till nya medlemmar?  

� Hur är den utformad? 
� Till vem är den anpassad? 
� Finns det information om er på andra språk än svenska? 
� Har du upplevt ett behov av information till de nya medlemmarna? 
� Har du någon upplevelse av att behöva presentera föreningen på olika sätt beroende på målgrupp? 
� Har du upplevt att det finns några utmaningar med att ha en fungerande information? 

 
- Om man ser till den mer allmänna informationen under året. Kan du beskriva hur den fungerar? 

� Fördelar och nackdelar? 
� Muntligt eller skriftligt? 
� Är det någon gång som informationen brister? 
� Hur viktigt är det att informationen blir rätt? 
� Har du erfarenheter av att ni anpassat informationen beroende på målgrupp? 

 
- Har ni någon värdegrund som ni jobbar med? Förklara. 

� Hur kom ni fram till den? 
� Hur jobbar ni med den konkret bland medlemmarna? Förklara  
� Står det något i den om hur ni ska främja gememskap? 
� Upplever du att den påverkar gemenskapen bland medlemmarna? 
 
� Upplever du att det finns några oskrivna regler och förväntningar inom föreningsverksamheten, ge 

exempel.  
- Finns det oskrivna regler om engagemang och ansvar? 
- Är det väldigt tydligt vem som gör vad? 
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- Brukar ni vara tydliga med att dela ut uppgifter? 
 
(Medlems) Rekrytering 
- Sett till idag, har ni något behov av nya medlemmar? Varför? Varför inte? 
- Har ni intresse av att få in nya medlemmar? 

� Berätta lite kort om hur ni jobbar för att få in fler medlemmar? 
� Arbetar ni utifrån någon handlingsplan? 
� Vilka är era huvudsakliga målgrupper? 
� I vilken utsträckning håller ni på med medlemsvärvning? 
� Upplever du att föreningen är öppen för alla att delta?  

 
- Det flyttar ständigt in nya människor till Umeå, i alla olika åldrar och nationaliteter. Vet du om ni gör något för att 

nå ut till dessa? 
� Hur får ni kontakt med dem? Hur gör ni er synliga? 
� Är det en målgrupp ni tänker på? 

 
- Har ni någon kontakt med kommunen som gynnar er medlemsrekrytering?  
- Får ni information från kommunen om de nya som flyttar till Umeå?  
- Om ja: 

� Vilka är de nyinflyttade? 
� Hur ser den informationen ut?  
� Kan ni använda den informationen? Hur? 

- Om nej: 
� Varför tror du att det är så? 
� Skulle du kunna tänka dig att ni kan dra nytta av sådan information? 
� Hur tänker du då? 
 

- Har kommunen någon gång erbjudit sig att förmedla information om Er? 
� På vilket sätt har de velat använda den informationen? 
� På vilket sätt tror du att det hade kunnat vara bra? 

 
- Har du på något sätt önskat att kommunen gjorde mer för er? 

� Vad skulle dem kunna göra? 
� Anser du att dem har något ansvar gentemot er? 
� Upplever du att dem gör tillräckligt för er som förening? Utveckla. 

 
Bidrag 
- Det finns inom föreningsvärlden möjligheter för att söka bidrag om man vill satsa på en speciell målgrupp, är det 

något som du vet av att ni gör eller har gjort? 
� Om ja: 

- Vad är det för satsning? 
- Vad är anledningen till att ni valt att satsa på detta? 
- Kan ni se några effekter av den (redan) idag? 
- Hur upplever du att en sådan satsning påverkar er som förening? 
- Upplever du att en sådan satsning kan påverka mer än bara föreningen i sig?  

 
� Vilka är engagerade i den här frågan? Vem är drivande? Styrelse, enskild aktör? 
� Finns det något samarbete med andra föreningar i den här frågan? 
� Hur ser ert stöd ut från kommunens sida?  
� Finns det någon annan organisation eller myndighet som stöttar er? 
 

- Om nej:  
� Vad beror det på tror du?  
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- Brist på intresse, ekonomiska resurser, tid, annat? 
 
- Har du erfarenhet av att det kan finnas behov av (fler) satsningar för andra målgrupper? Utveckla. 

� Ser du några möjligheter med att kunna genomföra den idén? 
� Finns det några hinder för att genomföra det? 

 
- Vad skulle ni behöva för att kunna genomföra en sådan satsning? 

� Hur skulle du se på ett samarbete med andra parter? 
� Hur skulle du se på hjälp internt/externt? 

 
- Skulle du vilja se att er förening satsade på någon (annan) specifik målgrupp? 

� Vilken, varför, hur? 
� Vad skulle det finnas för hinder till ett sådant arbete? 
� Vad kan du se för möjligheter med ett sådant arbete? 

 
Delaktighet och gemenskap 
- Hur skulle du definiera delaktighet? 
- Hur skulle du definiera gemenskap? 
 
- Vad upplever du som viktiga faktorer för att känna dig delaktig? 
- Hur skulle du beskriva betydelsen av att känna dig inkluderad i gemenskapen? 
- Upplever du att era medlemmar har en god gemenskap? 

- Hur visar det sig? 
- Upplever du att alla är inkluderade i gemenskapen? 
- Hur bemöter ni utanförskap? 

 
- Vad kan man göra rent konkret för att öka gemenskapen i en grupp? 

� Vad finns det för utmaningar med att få folk att känna sig delaktiga? 
� Vad finns det för utmaningar med att få folka att känna sig som en del av gemenskapen? 
� Är det någon gång som det är lättare jobba med gemenskap? 
� Är det någon gång som det är svårare att jobba för gemenskap? 

- Vem/vilka har ansvar för att detta? 
  
- Har du upplevt kulturella skillnader som har påverkat gemenskapen? 
- Har du upplevt språkliga skillnader som har påverkat gemenskapen? 
- Har du upplevt sociala skillnader som har påverkat gemenskapen? 
- Har du upplevt ekonomiska skillnader som har påverkat gemenskapen? 

� Ge exempel 
� Vad får det för konsekvenser? 
� Har du upplevt att det bildas grupper utifrån detta? 

 
 
- Har du några erfarenheter av att någon som varken är bekant med svenska eller engelska deltagit? (studenter, 

nyanlända flyktingar, gästforskare) 
� Vem/vilka var det? Berätta. 
� Upplevde du att språket var ett hinder? På vilket sätt? 
� På vilka sätt kan språket påverka gemenskapen?   
� Hur kommunicerade ni?  
� Vad var det mest positiva med det mötet? 
 
� Brukar ni prata om att anpassa er verksamhet för dem som inte talar språket? På vilket sätt? 

- Om inte, tror du att det skulle finnas ett intresse för det? 
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- Har du några erfarenheter av att någon medlems förälder inte varit bekant med svenska eller engelska?  
� På vilket sätt påverkade språket? 
� Vad krävs av er i en sådan situation?  
� Fick ni göra något annorlunda från er sida då? Vad? 
� Vad finns det för svårigheter i ett sådant läge? 
� Vad kan man se för positivt med ett sådant läge? 
� Hur bör man bemöta detta på bästa sätt?  
� Upplevde du att det fanns andra faktorer som blev ett hinder? 

 
- Har du i mötet med några föräldrar upplevt några hinder kring förståelsen av föreningsverksamheten? 

� Hur bemöter man detta på bästa vis? 
� Rent generellt, hur viktig är förälderns roll för verksamheten? 

 
- Vad tror du att ni skulle kunna ha för möjligheter för att satsa på nyanlända flyktingar eller utbytesstudenter? 

� Vad kan du se för hinder/möjligheter med det? 
� Tror du att ni skulle behöva anpassa er för den gruppen? 

- Hur? 
� Tror du att er förening skulle dra nytta av en sådan ”insats”? 

- Hur, på vilket sätt, varför? 
- Vad tror du att ni skulle kunna ha för möjligheter för att satsa på funktionshindrade?  

� Vad kan du se för hinder/möjligheter med det? 
� Tror du att ni skulle behöva anpassa er för den gruppen? 

- Hur? 
� Tror du att er förening skulle dra nytta av en sådan ”insats”? 

- Hur, på vilket sätt, varför? 
 

- Då hade jag inga fler frågor 
� Finns det något du vill tillägga?   
� Har du några frågor? 

 
Tack för din medverkan! 

 

18. Bilaga 4, Intervjuguide In i Umeå 
Integration 
- Ni arbetar med integration via föreningsliv, vad är ett integrerat föreningsliv? 

� Hur definierar ni integration?  
� Vilka är det som ska integreras? 
 

- När ni är ute i föreningarna, använder ni er av begreppet integration?  
� Hur brukar integrationsbegreppet förstås ute i föreningslivet?  
� Hur bemöts det? 
� Kan det vara problematiskt? 
� Brukar ni använda er av andra ord än integration? 

- Är det någon skillnad? 
 
- Varför är det viktigt att jobba för att invandrare och nyanlända ska inkluderas i föreningslivet?  

� Vad vinner de själva på det? 
- Kan dem bli hjälpta i sin integrationsprocess av det? 

� Vad vinner föreningarna på det? 
� Vad vinner kommunen på det? 
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- Vad definierar en nyanländ? 
� Spelar det någon roll hur länge de bott i Sverige? 
� Hur länge har dem vistats i Sverige innan de kommer i kontakt med er?  
� Spelar språket roll? 
� Hur ser spridningen ut på ålder och kön? 
� Finns det olika grupper av nyanlända? 
� Har det någon betydelse att se olika målgrupper? 

 
Projektet  
- Hur är det att jobba med integration som ett EU-projekt?  

� Vad ger det för möjligheter? 
� Vad finns det för hinder? 

 
- Hur upplever ni ert stöd från kommunen? 

� Får ni ekonomiskt stöd från kommunen?  
 

- Hur tror ni att kommunen skulle jobba med dessa frågor om inte ni fanns?  
 
- Hur ser ni på kommunens generella förhållningssätt till att arbeta för ett integrerat föreningsliv? 

 
- Vad tror ni att kommunen själva anser att de tjänar på att stödja föreningslivet? 

� Ekonomiskt, socialt, kulturellt? 
� Vem påverkas och på vilket sätt? 
 

- Hur stor prioritet har föreningslivet jämfört med annat? 
� Anser ni att det är en rättvis prioritering? 
 

- Har ni upplevt att kommunen kan prioritera olika beroende på vilka föreningar det handlar om? 
 
- Vad har kommunen för ansvar när det kommer till att de nyanlända ska känna sig inkluderade i samhället? 

� Anser ni att dem gör tillräckligt?  
� Kan ni ge några konkreta tankar på vad kommunen skulle kunna satsa mer på? 

 
Föreningslivet 
- Ni brukar vara ute i SFI-klasserna och informera? 

� Vad är det ni informerar om? 
� Vad får ni tänka på när ni informerar? 
� Hur tas informationen emot? 
� Vad är de vanligaste frågorna ni brukar få? 
� Finns det några utmaningar med att förklara vad föreningsliv är? 
� Finns det någon aktivitet som många efterfrågar? 
� Vad betyder det för de nyanlända att ni är ute och informerar? 

 
- Får de nyanlända information om föreningslivet på något annat sätt än via er? 

� Vilka olika kanaler finns det som fungerar? 
- Hur ser er roll ut när det gäller att vara en kanal för att förmedla kontakter mellan nyanlända och föreningar? 

 
- Beskriv hur ni jobbar med föreningarna med dessa frågor?  

� Vad brukar ni får för respons?  
- Har responsen varierat? 
- Hur kan det förklaras? 

 
- Vad kan ni göra för att föreningarna ska bli mer tillgängliga för nyanlända? 
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- Vad finns det för olika attityder bland föreningsaktiva gentemot inkludering av nyanlända? 
 
- Vad innebär det att bli föreningsvärd?  

� Hur har intresset sett ut där? 
� Hur stort är behovet av föreningsvärdar eller liknande? 
� Har ni märkt av några effekter av det? 

 
� Av de föreningar som (inte) velat bli föreningsvärdar, vad upplever ni att det beror på? 
 

- Ni talade mycket om engagemang på inspirationsträffen. 
� Hur brukar olika typer av engagemang kunna se ut? 
� Varför visar vissa engagemang i den här frågan? 
� Vad beror det på när föreningar inte visar engagemang? 

- Vad kan behövas för att engagera?  
- På vilket sätt kan man engagera föreningar? 
- Hur arbetar ni konkret för att engagera? 

 
- Ni talade också om att Våga ta kontakt 

� På vilket sätt ska man våga? 
� Varför tror ni att detta kan vara svårt? 
� Av dem som har lättare för att Våga, vad beror det på? 

 
- Där det finns intresse för dialog, hur vill föreningarna oftast jobba med frågan? 

� Vill man starta en ny grupp för de nyanlända? 
� Vill man öppna upp den befintliga verksamheten för de nyanlända?  
� Uttrycker föreningarna att de behöver stöd och hjälp av er eller andra? 
� Finns det dem som utarbetar en handlingsplan? 
� Upplevs det som ett svårt/lätt uppdrag att ta sig an nyanlända? 

 
Möten 
- Utifrån era erfarenheter, vad behövs för att de nyanlända och föreningarna ska kunna etablera en kontakt?  

� Ge ett exempel på när det fungerat bra. 
� Vad är det för faktorer som spelar in när mötet fungerar? 
� På vilket sätt får de oftast kontakt med varandra? 
 

- Berätta om hur en lyckad inkludering till föreningslivet kan se ut? 
� Vad var det som fungerade?  
� Hur fick de kontakt med varandra? 

 
- Vad tror ni att det finns för anledningar till att en kontakt inte uppstår? 

� Upplever ni att det finns/saknas en tanke på gruppen nyanlända? 
� Har ni stött på några argument för att man inte velat/kunnat satsa på att introducera nyanlända? 
� Upplever ni att det saknas en kanal för de nyanlända och föreningarna att hitta varandra?  

 
- Vad finns det för utmaningar för den nyanlände när han kommer till en ny förening? 

� Brukar ni föra en dialog om detta med föreningarna? 
 
- Vad finns det för utmaningar för en förening när det kommer en nyanländ och vill delta? 

� Vad har ni för erfarenheter av hur föreningarna bemöter utmaningarna? 
� Hur kan ni hjälpa dem att bemöta dessa utmaningar? 

 
- Tror ni att introduktionen spelar någon roll för hur pass inkluderad man känner sig i den nya föreningen? 

� Vems ansvar är det att introduktionen ska fungera? 
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� Är det här något ni för en dialog om?  
� På vilket sätt jobbar ni med introducerande information? 

 
- Vilka av de nyanlända är det som brukar komma till era aktivitetsdagar, skiljer det sig åt mellan åldrar, kön och 

nationaliteter? 
� Hur ser intresset ut bland föreningarna för att delta på aktivitetsdagarna? 

- Ökar utbudet av föreningar? 
- Har ni märkt någon ökning i intresset hos de nyanlända? 

 
- I ert arbete så står ni för en interkulturell dialog, skulle ni beskriva det som att kultur är en stor del av mötet mellan 

etniskt svenska och nyanlända (och invandrare)? 
� Hur definierar ni kultur?  
� Vad innebär en interkulturell dialog? 
� Är det viktigt för gemenskapen att parterna förstår kulturella skillnader? 
� Av de föreningar ni möter, talar dem ofta om kulturella skillnader? 

 
Delaktighet 
Delaktighet och gemenskap är på många sätt viktigt för den sociala interaktionen och även för en förening. Det kan 
handla om dem som redan är medlemmar och dem som kommer som nya. Delaktighet och gemenskap kan se väldigt 
olika ut beroende på sammanhang också…  

 
- Är det här begrepp som ni brukar prata om i ert arbete med föreningarna? 
- Har ni uppfattningen av att det finns ett behov av att jobba med delaktighet och gemenskap? Varför? 

� För vilka finns det ett behov av att jobba med detta?  
- Vem har vilka behov? 

 
- Har ni någon erfarenhet av att föreningarna själva har uttryckt att de har ett behov av att öka gemenskap när det 

kommer till grupper med utländsk bakgrund?  
� Hur har man resonerat då? 
� Var har behoven funnits? 
� Har man lyckats? Hur? 
� Hur kunde ni påverka? 
� Om inte, vad tror ni att det beror på? 

 
- Upplever ni att det finns ett engagemang för att jobba med delaktighet och gemenskap ute i föreningarna gentemot 

gruppen nyanlända? 
� Hur visar det sig? 
� Vem visar engagemang? 
� Vilka vill man i sådana fall se mer delaktiga? 

 
- Finns det något som ni upplever att ni inte har möjlighet att göra, än fast behoven finns? Ge exempel. 
 
- Vilka är era största utmaningar just nu? 

� Hur kan man bemöta dem konkret? 

 

19. Bilaga 5, Intervjuguide Umeå Fritid 
Umeå Fritid 

- Berätta lite om vad Umeå Fritid har för huvudsaklig sysselsättning.  

- Vad är det för typ av bidrag det handlar om? Ge exempel. 

- Vilka är dem vanligaste bidragen som delas ut? Motiveringar? 
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- Hur går det till? Hur ser en ansökan ut? 

- Vad är det som gör att en ansökan beviljas? Kriterier? 

- Har ni möjlighet att ge stöd till alla som vill ha? 

- Vad har ni för möjligheter med att ge stöd, begränsningar? 

- Vilka målgrupper har du inom ramen för ditt arbete? 

- Vad är den vanligaste typen av stöd ni ger? 

- Kontaktar föreningar er gällande stöd? 

- Brukar ni kontakta föreningarna om att vilja ge stöd? 
 

- Finns det saker som ni gärna ser att föreningar söker bidrag för? Förklara. 

- Vad är det för typ av bidrag ni kan ge avslag på? Ge exempel. 

- Har du upplevt att det finns någon speciell målgrupp som det skulle behövas fler insatser för inom 
föreningslivet, förklara. 

 

- Förklara vad du anser att ert arbete betyder för Umeås föreningsliv? 

- Hur påverkar det kommunen i stort? Förklara 

- Hur påverkar det föreningslivet? 

- Ser ni någon effekt av ert arbete? 

- Finns det något som du upplever att ni inte har möjligheter att göra, än fast behoven finns? Ge exempel. 
 

- Hur ser ert samarbete ut med föreningarna? 

- Vilka föreningar, varför? 

- Hur ser samarbetet ut? 

- Har ni kontakt med varandra i andra syften är ekonomiska stöd? 

- I vilken utsträckning anser du att ni påverkar föreningarna? Förklara. 

- Finns det något i er kontakt/samarbete som skulle kunna förbättras? Hur, varför, idéer? 
� Vad fungerar bra? 
� Vad skulle du vilja förbättra? 

 

- Kan ni påverka hur föreningarna rekryterar nya medlemmar? Hur? 

- Har du upplevt att det finns ett behov av att tänka på rekrytering ute hos föreningarna?  

- Skulle ni kunna arbeta annorlunda i dessa frågor? Utveckla! 
 
Om du bortser från dina egna arbetsuppgifter. 

- Hur ser du på kommunens förhållningssätt till föreningslivet i stort? Utifrån sett 

- Hur mycket pengar får ni för att jobba med det ni gör? 

- Är det tillräckligt? 

- Varför jobbar kommunen för föreningslivet, vad betyder det? 

- Vad anser kommunen att man tjänar på att stödja föreningslivet? 

- Ekonomiskt, socialt, kulturellt? 

- Vem påverkas och på vilket sätt? 

- Hur stor prioritet har föreningslivet jämfört med annat? 

- Kan det skilja sig mellan föreningarna i prioritet? 
 

- Enligt dina egna erfarenheter, för vem är det viktigt att föreningslivet får stöd? 

- Vissa individer eller specifika målgrupper? Utveckla. 
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- Vilket ansvar har ni för föreningarna? Förklara? 

- Vilket ansvar har kommunen för föreningarnas verksamhet? 
 
Delaktighet 
Delaktighet är på många sätt viktigt för den sociala interaktionen och även för en förening. Det kan handla om dem 
som redan är medlemmar och dem som vill bli medlemmar. Vi kan ju befinna oss i olika sammanhang där delaktigheten 
också ser olika ut, i fikarummet, omklädningsrummet eller på fotbollsplan.  
 

- Är delaktighet något ni brukar prata om i ert arbete med föreningarna? 
 

- Har du uppfattningen av att det finns ett behov av att jobba med delaktighet? Varför? 

- För vilka finns det ett behov av att ni jobbar för ökad delaktighet? 
� Vem har vilka behov? 

- Vad finns det för olika målgrupper och vad kan dem ha för behov? 
� (handikappade, pojkar/flickor, invandrare, nyanlända, ungdomar, äldre) 

 

- Ingår det i er arbetsplan att jobba med dessa frågor? Hur konkret? 

- Om inte, är det något som saknas? 

- Om ja, hur ser ni på delaktighet? 
 

- På vilket sätt kan ni jobba med delaktighet inom föreningslivet? Ge exempel 
 

- Vad kan ökad delaktighet spela för roll för samhället i stort? 
 
- Har ni någon erfarenhet av att föreningarna själva har uttryckt att de har ett behov av att öka delaktigheten?  

� Hur har man resonerat då? 
� Var har behoven funnits? 
� Har man lyckats? Hur? 
� Hur kunde ni påverka? 
� Om inte, vad tror ni att det beror på? 

 
Ute i föreningslivet… 
- Upplever du att det finns ekonomiska hinder för delaktighet? Vilka? 
- Upplever du att det finns sociala hinder för delaktighet? Vilka? 
- Upplever du att det finns språkliga hinder för delaktighet? Vilka? 
- Upplever du att det finns kulturella hinder för delaktighet? Vilka? 

� Om ja, kan ni ge exempel?  
� Om nej, vad för typ av hinder kan ni tänka er att det finns (utöver ovan) 

 
- Vilket engagemang upplever ni att det finns gentemot att öka delaktigheten på olika sätt? 

� Hur visar det sig? 
� Vem visar engagemang? 
� Vilka vill man i sådana fall se mer delaktiga? 

 
Nyanlända 
- En intressant målgrupp i det här avseendet är nyanlända flyktingar, arbetade ni mot den här målgruppen på något 

vis innan projektet In i Umeå startades? 
� På vilket sätt? 
� Vad gjordes konkret? 
� Hur skulle du beskriva responsen från kommunen då? 
� Hur skulle du beskriva responsen ute bland föreningarna då?   
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� Hur upplever ni att föreningarna idag ser på ett arbete mot nyanlända? Har det blivit någon skillnad? 
� Om inget arbete innan In i Umeå, hur kommer det sig?  
 

- Vad har ni för relation till In i Umeå idag?  
- Samarbetar ni på någon nivå? 
- Hur uppfattar du att kommunen ser på deras arbete? 

� Känns det angeläget? 
� Har projektet kommit för att stanna? 

 
- Har ni upplevt att det funnits några hinder ute i föreningslivet gentemot nyanlända? 

� Ekonomiska, sociala, språkliga eller kulturella? 
- Vad finns det för behov och hur ska man bemöta dem? 

� Vad kan ni göra för att underlätta för de båda parterna i det här avseendet? 
� Skulle ni kunna ha en roll i att förmedla kontakter mellan nyanlända och föreningarna? 
� Finns det tid och resurser för detta? 
 

- Vad tror ni att föreningarna skulle behöva för att komma i kontakt med de nyanlända? 
- På vilket sätt skulle ni kunna hjälpa föreningarna med att inkludera de nyanlända? 
 
- Om du ser till kommunens arbete i stort, vad har dem för ansvar när det kommer till att de nyanlända ska känna sig 

inkluderade i samhället? 
� Bör de göra mer än vad ni och In i Umeå gör? 
� Upplever du att det är en prioriterad målgrupp i samhället? 

- Mer eller mindre prioriterad än andra? 
 

- Anser du att dem gör tillräckligt?  
- Kan du ge några konkreta tankar på vad kommunen skulle kunna satsa mer på?  

 
- Vad har föreningarna för möjligheter att komma i kontakt med de nyanlända?  

� Har du upplevt att det ibland kan vara svårt för nyanlända att etablera en kontakt med föreningslivet? 
Förklara hur.  

� Hur tror ni att föreningarna kan jobba för att komma i kontakt med dem? 
- Hinder och möjligheter? 

 
- Arbetar ni med föreningarna på något vis med introducerande information/kommunikation? 

� Varför/Varför inte? 
� På vilket sätt i sådana fall? 

 
- Tror du att introduktionen spelar någon roll för hur pass delaktig man känner sig i den nya föreningen? 

� Vems ansvar är det att det ska fungera? 
� Är det här något ni för en dialog om?  

 
- Har ni några andra tankar med hur ni konkret kan jobba med föreningarna för att öka delaktigheten? Utveckla 

� Gentemot gruppen nyanlända, vad ser ni att det finns för behov där för att de ska få en bra introduktion 
till föreningslivet. 

 
- Då hade jag inga fler frågor 

� Finns det något du vill tillägga?   
� Har du några frågor? 

 


