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ABSTRACT 

Janjic, T. 2016. Idrott som ett integrationsverktyg. Serie Uppsatser: Kulturgeografiska institutionen, Uppsala 

Universitet. 

Under hösten 2015 ställdes Europa inför nya utmaningar med stora flyktingströmmar. Sverige är ett av 

mottagningsländerna och statliga satsningar för integrationsprocesser av de nyanlända har ökat. Syftet med 

uppsatsen är att undersöka hur uppfattningar av integration kan se ut bland drivande aktörer samt att se hur idrott 

kan verka som ett verktyg för integration. Uppsatsen utgår från verkliga exempel som Uppsala kommun och 

berörda idrottsföreningar uppgett. Huvudfokus är att belysa hur integrationsarbetet ser ut på kommunal- respektive 

föreningsnivå. 

 För att undersöka syftet har tre teoretiska perspektiv använts. Inledningsvis beskrivs integrationens fyra 

områden; politisk-, kulturell-, social- och ekonomisk integration. Nästföljande beskrivs idrottens uppgifter samt 

för- och nackdelar med idrott. Slutligen ges ett genusperspektiv på idrott i relation till integrationsprocesser.  

Resultatet av undersökningarna visar att idrott har en stor effekt på integrationsprocesser men att 

integrationstolkning och vilka mål som integrationsprocessen vill nå skiljer sig mellan Uppsala kommun och 

berörda idrottsföreningar. Svaren uppger även att trots att idrottens stora möjligheter för integration så finns 

utrymme för förbättringar inom arbetet med integration via idrott. 
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1. INLEDNING 
 

Ett omdiskuterat ämne idag är den pågående flyktingkrisen. Idag lever rekordmånga människor 

på flykt (unhcr.org, 2016). Många söker sig till Europa och Migrationsverkets statistik visar på 

att även Sverige har sett en ökning bland asylsökanden de senaste åren (migrationsverket.se, 

2016). När nya medborgare når Sverige är kommunernas ansvarsområden allt från vård- och 

boendefrågor till arbetsmarknadsfrågor (skl.se, 2016). Det är många bitar som ska pusslas ihop 

för att skapa vägledning och verka för integration. I och med den ovana situationen skapas en 

prioriteringsfråga för kommunen att hantera de nyanlända och behoven som bör ses till, därmed 

blir ordningen bostad, skolgång och därefter fritidssysselsättning (Kommunrepresentant 1, 

2016).  

Trots att prioriteringsordningen kan tyckas vara rimlig reser det ändå frågor kring hur man 

hanterar att ett ökande antal anländer till Sverige och hur dessa ska integreras. Även om 

satsningar på skolgång prioriteras över fritidssysslor så kan det dröja upp till sex månader innan 

ungdomar får gå i skolan (Tränare 3, 2016). Under sådana omständigheter har föreningslivet 

mycket att erbjuda. Ett sätt att försöka skapa integration är genom idrottsaktiviteter. 

Kommunernas avsikt är att skapa mötesplatser som kan erbjuda kunskap och utbyte av 

erfarenheter om lokalsamhället samt fungera som en demokratisk och kulturell infrastruktur 

(Integrations- och jämställdhetsdepartementet, 2010).  Kommunerna har även tidigare arbetat 

med integrationsfrågor av nyanlända, men den aktuella situationen är sig inte lik då antalet 

nyanlända är större än tidigare. Enligt Entzinger & Biezeveld (2003) finns det olika 

dimensioner gällande vad integrationen ska uppnå, såsom kontakt med omgivningen och 

huruvida de nyanlända känner tillhörighet till sin nya omgivning. En integrationsprocess är inte 

ett ensidigt förhållande utan ställer också krav på ”värdlandet” att vara tillgängligt gentemot 

nyanlända genom att kunna erbjuda mötesplatser där både lokalbor och nyanlända kan mötas 

och verka för ett mångkulturellt samhälle. En bristfällig hantering av detta kan innebära 

diskriminering vilket ytterligare försvårar integration (Entzinger, Biezeveld, 2003, s.28f).  

Statistiken redovisar att Uppsala kommun under 2015 registrerade 4180 män respektive 

3895 kvinnor, mellan 15-34 år, som nyanlända, (scb.se, 2016). När man ser till statistik inom 

idrottsföreningar i Sverige så är tjejer en grupp som generellt är underrepresenterad jämfört 

med killar (Fundberg, 2004) men tjejer som är nyanlända är den grupp som är närmast inaktiv 

(Lundvall, 2009). Under dessa omständigheter, i relation till integration och idrott, väcks en 

fråga om varför det ser ut på detta vis, hur kommunen och idrottsföreningarna förhåller sig till 

detta samt vad man ser som lösningar på att jämna ut idrotten och göra integrationsprocesserna 

via idrotten tillgänglig för alla. 

Uppsatsen vill, med referens till ovanstående problematisering, ta reda på hur 

integrationsprocesser i Sverige kan se ut, med utgångspunkt från verkliga exempel med olika 

idrottsföreningar.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka relationen mellan integration och idrott. Det innebär för det 

första att redogöra för och diskutera integrationsbegreppet och för det andra genom en 
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fallstudie undersöka om och hur idrott kan vara ett redskap för integration. Aktörerna som 

studien fokuserar på är Uppsala kommun, Upplands idrottsförbund samt de fritids- och 

idrottsföreningar som Uppsala kommun har ett samarbete med för att integrera individer som är 

nyanlända. 

För att kunna svara på syftet används ett perspektiv – integration. En genomgång av olika 

pelare som ingår i definitionen, politisk-, social-, kulturell- och ekonomisk integration, kommer 

att presenteras senare i uppsatsen. Slutligen ämnar uppsatsen undersöka om samband mellan de 

teoretiska genomgångarna, Uppsala Kommuns arbete och de inhämtade resultaten från 

intervjuerna finns.  

Uppsatsens frågeställningar är: 

- Vad kännetecknar Uppsala kommuns arbete vad gäller integration genom idrott? 

- Hur ser arbetet med integrationsprocesser av nyanlända individer ut på föreningsnivå? 

- Hur ser integrationsarbetet via idrotten ut för nyanlända ur ett genusperspektiv? 

1.2 Avgränsning 

Integration är ett brett ämne som kan appliceras inom andra discipliner och utifrån andra 

paradigm. Ett begrepp som väckt en stor debatt är assimilation. I denna studie tas inte 

assimilationsprocesser upp då, till skillnad från integration, strävar assimilering mot att etniska 

befolkningsgrupper ska lämna sina tidigare identiteter bakom sig för att fullt börja identifiera 

sig med det nya värdlandets kulturella och sociala identiteter (Sandberg, 1998 s. 15). Detta 

uppfyller därmed inte studiens syfte. Religion är ett ämne som kan tyckas falla under kulturella 

karaktärsdrag, men då uppsatsen kommer att utgå från personer som arbetar med integration 

och inte utifrån de som sökes integreras finns stor risk att bilden av religionstraditioner inte 

återspeglas på ett objektivt sätt i relation till de integrationsfrämjande processerna. Därför görs 

ett medvetet uteslutet val av religiös påverkan.  

Även andra institutioner arbetar med integrationsprocesser. På grund av undersökningens 

tidsramar och storlek kommer dessa endast att nämnas om de har samarbete med Uppsala 

Kommun.  

 

1.2.1 Begreppsförklaring 

Nyanlända definieras i uppsatsen som personer med utländsk bakgrund som inte bott i Sverige 

mer än tre år. En definition av svensk respektive utländsk enligt Statistiska Centralbyråns är att 

den förstnämnda definieras av att personen själv är född i Sverige samtidigt som minst en av 

föräldrarna likväl är det. En person med utländsk bakgrund kan istället vara både inrikes- och 

utrikesfödd medan båda föräldrarna är utrikesfödda (scb.se, 2016).  

1.3 Disposition 

Uppsatsens andra del behandlar metod och de tillvägagångssätt som används i undersökningen. 

Där tas informationsinsamlingen upp, ett stycke om fördelarna och begränsningarna med 

kvalitativa studier och vidare valet av semistrukturerade intervjuer.  I denna del finns även en 

genomgång av den intervjuguide som är utformad till intervjuerna. Slutligen ges en 

presentation av respondenterna samt en metod- och analyskritik. 

I tredje kapitlet ges en teoribeskrivning utifrån tidigare studier inom både idrott och genus, 

båda i relation till integrationsbegreppet. För att ge en verklig bild av hur kommunerna jobbar i 
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förhållande till de nationella mål och satsningar presenteras dessa visioner i det fjärde kapitlet. 

Därefter, i det femte kapitlet, presenteras de inhämtade resultat från Uppsala kommun och 

idrottsföreningarna tematiserande och en diskussion sker löpande i texten. Slutligen presenteras 

sammanfattande slutsatser, där resultaten av undersökningen besvarar de frågeställningar som 

uppsatsen söker svar på. 

2. METOD 

2.1 Informationsinsamling 

Information har främst hämtats från intervjuer med Uppsala kommun, Upplands idrottsförbund 

och idrottsföreningar som bedriver integrationsarbete av nyanlända och dessutom samarbetar 

med de två förstnämnda aktörerna. Utöver det har information studerats från regeringens 

hemsida angående de mål, visioner och nationella satsningar som finns på idrotten som en 

integrationsfrämjande arena. Här har jag studerat både videomaterial, några av statens 

offentliga utredningar samt Riksidrottsförbundets och Uppsala kommuns verksamhetsplaner. 

Vissa av projekten är nystartade och mycket av arbetet kring integrationssatsningar av 

nyanlända via idrott är en problematik som börjat arbetas med under hösten 2015. Följderna 

innebär att många av projekten fortfarande befinner sig i en uppstartsfas men även att mycket 

av materialet är sekretessbelagt vilket gör att vissa material och beslut inte går att komma åt. 

Därmed är det troligt att ytterligare aspekter på ämnet finns men inte går att redogöra för.  

Andra fakta har hämtats från litteratur och vetenskapliga artiklar som behandlat 

integrationsämnet, och jag har även närvarat vid ett seminarium med Länsstyrelsen och TRIS 

(Tjejers Rätt i Samhället) som lyfter frågan kring idrott och integration. Dessa har tillsammans 

använts för att ge förklaring till de olika händelser som uppsatsen tar upp samt att stödja 

diskussionen då uppsatsens syfte och frågeställningar besvaras. 

Det videomaterial som studerats samt seminariet som jag närvarat går att ifrågasätta då det 

till skillnad från de vetenskapliga artiklar som lästs, inte bär ett akademiskt stöd i form av 

forskning. Å andra sidan kan det argumenteras för att allt material som presenterats är utgivet 

av den svenska regeringen samt Länsstyrelsen och i detta fall TRIS. Dessa myndigheter och 

organisationer arbetar med integrationsfrågor vilket gör att de troligtvis har bättre insyn på 

vilka möjligheter integrationsprocesser har att yttra sig via idrotten än den teoretiska forskning 

som bedrivs. Med detta som stöd anser jag därför att validiteten i materialet är hög.  

2.2 Kvalitativa ansatser 

Syftet med undersökningen är att se hur aktörer arbetar med att uppnå integration genom idrott. 

Materialet kring detta är begränsat och därför ser jag möjligheten att genom kvalitativa 

intervjustudier generera ny information. Som Esaiasson et al. (2012) menar avser kvalitativa 

metoder till att tydliggöra tankestrukturer i samhällsaktuella ämnen hos de aktörer som anses 

vara av stor betydelse, men är också bra när vi vill veta hur människor själva beskriver och 

tolkar sin egen värld (Kvale 1997 se Esaiasson et al. 2012, s. 253).  

Innan jag utförde intervjuer läste jag in mig på olika teorier kring integration vilket innebar 

att jag hade hunnit utforma syfte och frågeställningar och således ett antal frågor som jag ville 

ha svar på. Detta innebär att jag använde mig av den deduktiva teorins tillvägagångssätt där jag 

främst utgått från teori för att hitta rätt typ av intervjupersoner i sökningen på mina svar. Efter 
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resultatsammanställningen gick jag tillbaka till uppsatsens syfte och frågeställningar och 

undersökte huruvida resultaten bekräftade eller förkastade det som jag avsåg att undersöka 

(Bryman, 2011, s. 26-28). Utefter detta formulerades diskussionen kring resultatet samt 

uppsatsens slutsatser. 

Då avsikten med studien är att empiriskt undersöka syftet genom utgångspunkten i de 

faktiska erfarenheterna från individer som arbetar med nyanlända och integrationsprocesser 

lämpar sig det kvalitativa tillvägagångssättet med respondentundersökning som frågemetod. 

Detta innebär att intervjupersonernas egna tankar är studieobjekt och samma typ av fråga ställs 

till flera personer (Esaiasson et al., 2012, s. 228). Det positiva med respondentundersökningar 

som metod är tillgången till flexibilitet. Möjligheten att följa upp oväntade svar och att kunna 

justera undersökningen efter den information som dyker upp under samtalets gång finns. På så 

sätt kan ett naturligt samspel och en närhet mellan intervjuaren och respondenten skapas 

(Esaiasson et al., 2012, s. 228; Jacobsen, 2002, s.142). Denna frihet kring samtalet som skapas 

under intervjun är den huvudsakliga anledningen till valet av en kvalitativ undersökning.  

Kvantitativa tillvägagångssätt passade inte då den typen av studie söker svar på frågor som 

hur ofta eller hur mycket och mätbarhet spelar den centrala rollen (Esaiasson et al., 2012, s. 

194f). Gemensamt med den kvalitativa metoden har den kvantitativa att målet är att tolka och 

analysera innehållet av det insamlade materialet, men därefter beräknas de exakta variabler som 

undersökts för att kunna besvara undersökningarnas syfte (Bryman 2011, s.155f; Jacobsen, 

2002, s.147). Denna uppsats syftar till en mer omfattande undersökning utifrån sociala 

sammanhang som inte kan beräknas matematiskt. Tillvägagångssättet bör kunna tillämpas i 

andra situationer och uppmuntra till vidare studier. En kvalitativ undersökningsmetod lämpar 

sig därför bättre.  

2.3 Val av semistrukturerade intervjuer som metod 

Under en semistrukturerad intervju är processen flexibel (Bryman, 2011, s. 415). Integration är 

ett brett ämne och valet att skriva om det i relation till kommunens organisatoriska arbete kring 

idrott har gjort att det varit passande att välja ett flexibelt tillvägagångssätt då jag inte hade 

mycket kunskaper i dessa ämnen. Eftersom jag läst in mig på en del vetenskapliga artiklar 

visste jag vilka teorier jag skulle kunna använda mig av och vad resultatet av intervjuerna 

kunde hjälpa till att återkoppla till. Jag använde mig av en intervjuguide som hade en 

uppsättning av frågor utifrån uppsatsens centrala teman och som kunde vara av vikt att 

behandla under intervjuerna för att uppfylla uppsatsens syfte. I en semistrukturerad intervju 

behöver inte frågorna ställas i den ordning som de skrivs i intervjuguiden utan lämnar utrymme 

för mig som intervjuare att främst lyssna till vad respondenten har att säga och ställa 

uppföljningsfrågor utefter det svar som ges. Om någon fråga inte skulle besvaras är en av 

fördelarna med semistrukturerade intervjuer att det går att väcka den obesvarade frågan igen i 

ett annat sammanhang om tillfälle ges (Bryman, 2011, s. 415f).  

Huvudfokus med semistrukturerade intervjuer är respondenten och dennes egna 

upplevelser och tolkningar av intervjufrågorna. Då frågor ställs öppna och några svarsalternativ 

inte ges under intervjuprocessen är rollen som intervjuare att lyssna till, urskilja och presentera 

de tolkningar, svar och upplevelser som respondenten bedömer är viktiga (Bryman, 2011, s. 

415). Konsekvenserna med en semistrukturerad metod och det faktum att de frågor som ställs 

lämnas väldigt öppna för att fokusera på respondenternas egna upplevelser skapar möjligheter 
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för bortfall i informationen som framställs. Hade jag valt en strukturerad intervjumetod med 

fasta frågeställningar hade möjligtvis informationen av intervjuerna vägt tyngre, men då finns 

även en risk att det naturliga samspelet som varit motiverande för valet av semistrukturerade 

intervjuer gått förlorad. Detta är en avvägning som jag anser att varje författare får göra utifrån 

målet med studien. 

 

2.3.1 Intervjuguide 

I semistrukturerad intervju är det viktigt att utforma en intervjuguide som ska verka som ett 

hjälpmedel för att kunna svara på uppsatsens syfte. Två huvudpunkter som är viktiga att se över 

är form och innehåll.  Det förstnämnda syftar till att guiden ska vara utformad så att 

respondenterna under hela processen känner sig bekväma att delge sina erfarenheter och 

tolkningar, samtidigt som det via frågorna tydligt ska framgå vad som är de centrala teman i 

undersökningen (Esaiasson et al., 2012, s. 264). I de intervjuer som utförts har de olika temana 

varit integration, idrott och genus.  

Esaiasson et al. (2012) lyfter exempel på hur frågorna i intervjuprocessen kan läggas upp 

för att respondenten ska känna sig bekväm. Dessutom minimeras risken att intervjuaren 

påverkar respondenten i en viss riktning. Enligt detta tillvägagångssätt ska de inledande 

frågornas syfte vara att skapa god stämning och vara av karaktären där respondentens 

bakgrundsinformation träder fram som arbetstitel och arbetsuppgifter. Därefter kan intervjun 

börja rikta in sig på de så kallade tematiska frågorna. Dessa är de frågor som anses vara de 

viktigaste och som används för att kunna besvara uppsatsens syfte. De tematiska frågorna 

rekommenderas vara så öppna som möjligt så att utrymme för uppföljningsfrågor och direkta 

frågor ges. Uppföljningsfrågor är viktiga då respondenten kan utveckla sina resonemang och 

förstärka sina upplevelser, vilket också är det centrala med en sådan typ av intervju. Direkta 

frågor är nyttiga att använda då intervjuaren känner att ett centralt tema inte besvarats genom 

de tematiska frågeställningarna (Esaiasson et al., 2012, s. 265).  

Under mina intervjuer använde jag mig av detta tillvägagångssätt där jag inledningsvis 

ställde en öppen fråga om respondentens arbetsuppgifter för att få en naturlig och lättsam 

stämning, detta trots att jag valt att göra alla respondenter anonyma. Jag inledde även den första 

tematiska frågan bred där jag bad alla respondenter att beskriva hur de tolkar integration. Den 

riktning som intervjun sedan tog berodde på de svar som respektive person gav. Varje 

intervjutillfälle avslutades med en öppen fråga där jag frågade respondenterna om jag missat att 

fråga något som de känner är av vikt att ta upp i relation till de teman vi diskuterat. Detta gav 

respondenten tillfälle att utveckla eller lägga till ytterligare åsikter. 

Intervjuguidernas teman skiljde sig inte åt beroende på respondenternas position som 

tränare eller tjänsteman. Genom att ställa samma frågor till alla speglades mönster, likheter och 

skillnader i svaren. Intervjuguiden som riktade sig till de kommunala tjänstemän hade några 

fler frågor kring verksamhetsplaner och de statliga mål och riktlinjer som kommunen måste 

förhålla sig till, men både kommunen och de tränare som intervjuades fick uppge deras 

långsiktiga mål och visioner för integrationsprocesser.  
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2.4 Respondenter 

Ett målinriktat urval av respondenterna har gjorts. Detta tillvägagångssätt tillåter mig att 

strategiskt välja ut intervjupersoner som anses ha auktoritet och erfarenhet att bäst besvara de 

frågeställningar och syfte som uppsatsen vill uppnå (Bryman, 2011, s. 434). 

Fyra intervjuer har gjorts med personer som arbetar på Uppsala kommun med insyn, 

utveckling eller planering av föreningslivet och bedöms därmed vara kunniga för att besvara 

hur idrotten i Uppsala kommun kan vara integrationsfrämjande. En av dessa arbetar dessutom 

med samordning av nyanlända och har därmed bättre möjlighet att besvara vilka mål 

kommunen har med integrationsprocesser samt vad de är skyldiga att tillgängliggöra för 

nyanlända. En femte person arbetar med integrationsfrågor på Upplands idrottsförbund (UIF) 

och har därför insyn på hur det från statlig nivå, på Riksidrottens begäran, fördelas finansiella 

medel och vilka långsiktiga mål idrotten bör uppnå. Därefter har fyra intervjuer gjorts med 

tränare. Jag valde selektivt att titta på fyra olika idrottsföreningar som alla på olika sätt arbetar 

med integration i sina föreningar. Detta för att ge en så bred bild som möjligt. Idrotterna är 

friidrott, fotboll, ridning och taekwondo. Fotbollsföreningen bedriver ett integrationsprojekt 

som riktar sig mot nyanlända killar medan ridningen riktar sig mot nyanlända tjejer. Friidrotten 

och taekwondon driver projekt som riktar sig till båda könen. Det seminariet jag närvarade på 

var öppet för alla de personer som på något sätt intresserar sig för idrotts- och 

integrationsfrågor. Där närvarade politiker, tränare och personer som jobbar med 

jämställdhetsfrågor. De olika roller och intressen som trädde fram under kvällen gav mig insyn 

på annan information och upplevelser utöver de som trädde fram under intervjuerna. 

Alla intervjupersoner har medgett till att de kan vara offentliga, vilket i tjänstemännens fall 

ingår det i deras arbete. Jag har trots detta valt att göra samtliga respondenter anonyma då jag 

anser att det inte kommer att påverka studien i övrigt. Då de flesta av respondenterna arbetar 

ihop, eller åtminstone har kontakt med varandra, finns det risk för dålig stämning på den 

gemensamma arbetsplatsen i och med respondenternas åsikter i flera sakfrågor skiljer sig åt. Ett 

snöbollsurval har skett i tre sammanhang där både intervjun med UIF, tränaren för friidrott och 

seminariet har varit antingen rekommendationer av tidigare intervjuer eller frivilliga 

anmälningar till att få vara med i uppsatsen. Bryman (2011) menar att det krävs ett visst antal 

intervjuer för att stärka validiteten i en kvalitativ undersökning. I och med att uppsatsens 

omfång har varit begränsad kan det argumenteras för att nio intervjuer har varit för många, men 

å andra sidan stärks de validiteten i de resultat som presenteras. Antalet respondenter är 

ytterligare en orsak till valet av anonymitet. Utrymme har inte funnits för att presentera 

samtliga respondenters upplevelser enskilt, utan genom att dela upp tjänstemän och tränare så 

blir fokus mer på vad som framställs mellan respektive grupper snarare än vem som uttalar sig. 

2.5 Genomförande, bearbetning och egna reflektioner 

Bryman (2011) lyfter i sin kritik av kvalitativ forskning att den kan vara subjektiv och därmed 

är det svårt att generalisera de resultat som skildras utöver den situation som studien berört. 

Därmed kan tänkas att andra idrottssammanhang i Sveriges 290 kommuner hade denna typ av 

studie fått använda sig av andra tillvägagångssätt och dess resultat hade troligtvis sett 

annorlunda ut. Detta på grund av de olika förutsättningar och möjligheter som varje kommun 

har att tillgängliggöra integrationsprocesser. 
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De nio intervjuer som genomförts har varit informationsrika och hjälpt mig i min process 

att belysa hur arbetet med integration via idrott ser ut i Uppsala kommun. Det är viktigt att 

kritiskt granska sina tillvägagångssätt för att se hur ens egen påverkan på studiens resultat ser ut 

(Jacobsen, 2002, s. 20). I mitt fall har intervjuprocesserna varit utvecklande på det sätt att jag 

parallellt med intervjuerna arbetade med uppsatsens teoretiska kapitel. På detta sätt lärde jag 

mig mer bakgrundsfakta och kunde därmed inför varje intervju förbereda mig ytterligare. Detta 

har gjort att min första intervju var kortare jämfört med den sista, något som inte är idealet 

eftersom det inneburit att intervjuguiderna hela tiden var i en utvecklande fas. Å andra sidan 

har intervjupersonerna varit så många att den informationen som framkommit inte på något sätt 

varit bristande.  

En lärdom jag tar med mig för framtida forskning är att eventuellt ha ett mindre urval av 

respondenter. Ett mindre urval, med personer som ändå har hög auktoritet i ämnet i fråga, 

skulle kunna göra att längre och ännu mer informationsrika intervjuer hade kunnat ske. 

Dessutom har det höga antalet svar bidragit till presentationen av de resultat som jag inhämtat 

enligt Esaiasson et al. (2012) beskrivs som att lägga pussel. Jag har varit tvungen att tänka 

igenom hur resultatet ska presenteras för att dels besvara uppsatsens frågeställningar, men 

dessutom göra det överskådligt för läsaren. Med detta i åtanke, fattade jag beslutet att 

presentera resultatet på samma sätt som teorikapitlet för att tydligt skapa en röd tråd. Jag har 

hela tiden arbetat utifrån teorikapitlet parallellt med intervjurespondenternas svar och på detta 

sätt letat efter likheter, skillnader och nya eventuella svar som framkommer som teorierna inte 

belyser. Genom att sedan ställa respondenternas svar och exempel i relation till det teoretiska 

materialet, och ibland respondenternas skiljaktiga svar mot varandra, skapas en diskussion 

kring resultatet. Mina egna analyser och argumentationer träder också fram i samband med 

diskussionen. 

Samtliga intervjuer har blivit inspelade bortsett från seminariet. Detta har bidragit till att 

jag varit närvarande i intervjusituationen och onödiga avbrott i form av anteckningar har kunnat 

undvikas. Bryman (2011) menar att en risk med inspelningar kan vara att respondenter känner 

en oro om att deras uttalanden kommer att finnas bevarade. Jag upplevde detta i några fall där 

respondenterna undrade över vad som händer med det inspelade materialet vilket också bidrog 

till att de gärna vill ta del av slutprodukten. Däremot var det ingen som motsatte sig 

inspelningarna. Alla intervjuer skedde på respektive respondents arbetsplats. Detta gjorde att 

buller och andra störande moment kunde undvikas. Något som däremot märktes av var att 

många av respondenterna hade ett fullt schema vilket gjorde att stress upplevdes i några 

intervjusituationer. I slutändan känner jag att viktig information för uppsatsens syfte fick träda 

fram. Slutligen har intervjuerna transkriberats utefter berörda teman för att på ett tydligt sätt 

belysa samtliga åsikter (Bryman, 2011, s. 428).  

3. TEORI 
 

Denna del i uppsatsen kommer att behandla de teoretiska ansatser och begrepp som används i 

undersökningen. I slutet på uppsatsen kommer dessa teorier att användas som analysverktyg för 

att strukturera det empiriska materialet. De teorier som används vill hjälpa uppsatsen att ge svar 

på dess syfte och frågeställningar.  



 11 

3.1 Integration  

Begreppsförklaringarna i denna uppsats utgår från den integrationspolicy som används i 

Sverige där ledstjärnan är att alla medborgare ska ha lika rättigheter och möjligheter oavsett 

kulturell bakgrund. Det finns en strävan mot att grundläggande värderingar så som mänskliga 

rättigheter, demokratiska processer och jämlikhet mellan män och kvinnor finns och förstärks, 

bland alla medborgare oavsett inrikes eller utrikesfödda. (SOU 1997:98; Integrations- och 

jämställdhetsdepartementet, 2009). I ett försök som gjorts med att definiera 

integrationsbegreppet angavs även en strävan att uppnå en jämlikhet men med en frihet att vara 

olik. Staten och kommunernas roll är att erbjuda alla Sveriges invånare verktyg för att ha 

framgångar i livet (SOU 1996:55 se Sandberg).  

Vidare i uppsatsen används även sociologiska definitioner av begreppet. Sandberg (1998) 

fokuserar på integration som varje individs val där varje individ bör bestämma huruvida denne 

vill integreras samt hur mycket eller lite denne ska engagera sig. Förutsättningarna för 

individers val beror på yttre faktorer som omgivningens möjligheter och begränsningar men 

även som skulle kunna motivera integrationsprocesser. Vad som möjliggör respektive 

begränsar beror på hur värdlandets politiska strukturer ser ut. 

Däremot har både Entzinger & Biezeveld (2003) och Bijl & Verweij (2012) i deras 

forskning definierat integration som ett ämne där samhället är utgångspunkten. Ett integrerat 

samhälle ska ha egenskapen att vara mångkulturellt där ett två-vägsförhållande mellan de 

nyinflyttade och lokalborna, där ingendera behöver ge upp sin kulturella identitet. Det är när de 

båda parterna börjar sammanträda med varandra som det skapas en gemensam identitet (Bijl, 

Verweij, 2012, s. 34; Sandberg, 1998, s. 15). Desto mer alla samhällets medborgare och 

grupper är närbelägna med varandra skapas också förståelse bland dessa och därmed bildas ett 

integrerat samhälle.  

Schierup (1987) kritiserar hur integrationsdiskursen behandlas och menar att de två 

ovanstående synsätten måste sammansmälta då integrationsforskningen saknar en helhetssyn 

som studerar samhället och individen ur samma utgångspunkt. Hur mycket, eller hur lite, 

integrerad man är skiljer mellan samhällsgrupper men också inom samhällets olika områden. 

Integrationsprocesserna går att mäta. Dels genom värdlandets normer som representerar den 

största delen av befolkningens livsstilar, och dels huruvida i de nyanländas livsstilar det råder 

avvikelser från det som anses vara det normala beteendet. Ofta fokuserar debatten på de 

nyanländas egenskaper och främst på en brist av dessa, som exempelvis utbildning eller 

yrkeserfarenheter, snarare än att angripa de samhällsstrukturer som existerar och exkluderar.  

 

3.1.1 Politisk integration 

Politisk integration vill integrera sina medborgare främst genom idén om medborgarskapet. 

Detta är det grundläggande området inom integrationsprocessen för personer som är nyanlända. 

Genom medborgarskapet har alla samhällets medborgare de civila, sociala och politiska 

rättigheterna som det samhället man bor i uppfattar att man bör ha, vilket i denna 

undersöknings fall är det svenska samhället (Bengtsson, 2004).  En integrerad person anser sig, 

enligt denna ansats, själv vara politiskt integrerad och ha lika rättigheter som andra 

medborgare. Förväntningarna på en person som är politiskt integrerad, hos denne själv och hos 

dennes omgivning, är det egna valet att delta eller inte delta i politiska sammanhang, och inte 

ett resultat av brist på tillgångar eller en känsla av oförmåga (Bengtsson, 2004, s. 8).  
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Politisk integration ska inte heller begränsas vid sitt namn. Att vara politiskt deltagande i 

samhället kan ske på många sätt. Ett av dessa är engagemang i lokala föreningar. En 

gemenskap som skapas i föreningslivet, ofta genom organiserade strukturer som till exempel 

kommuner, ger medborgare möjlighet att ha inflytande på politik och samhället (Bengtsson, 

2004, s. 12f). Det finns två integrationsvägar att gå via ett föreningsliv; den kollektiva och 

individuella. När föreningar arbetar för att inkludera medlemmarnas gemensamma 

intressefrågor på den politiska agendan är det kollektiva integrationsprocesser som drivs. Den 

individuella processen sker när föreningar istället arbetar för att öka varje medlems intresse och 

engagemang i aktuella samhällsfrågor (Bengtsson & Borevi, 2004). En ofullständig politisk 

integration har brister i det sociala nätverket och kan därmed ha en exkluderande verkan av 

nyanlända i den politiska gemenskapen (Bengtsson & Borevi, 2004).  

 

3.1.2 Kulturell integration 

Kulturell integration ter sig i flera dimensioner snarare som en sluten egenskap (Granovetter 

1973 se Entzinger & Biezeveld, 2003; Bankston III, 2014).  Den första dimensionen, förekomst, 

har två grunddrag; hur ofta kontakt och band till omgivningen skapas samt intensitet, som 

mäter hur starka dessa band är och mäter därmed känslan av tillhörighet. Detta leder vidare till 

den andra dimensionen som handlar om huruvida man identifierar sig med sin omgivning. Det 

tidigare fokuserar på aktioner medan det andra handlar om känslor. 

Forskare menar att en politisk integration inte är möjlig utan att viss kulturell integration 

mellan medborgare existerar. För att lyckas uppnå kulturell integration behöver studier av 

samhället identifiera vad som utgör kärnan i ett samhälle. Frågor som sökes att besvara är vilka 

värderingar och normer som finns i samhället och vilka av dessa är de dominanta. En kultur 

som är majoritetskultur är inte enhetlig utan pluralistisk och bildas av flera tidigare kulturer 

samtidigt som det är en process som konstant befinner sig i en utvecklingsfas där identiteter 

konstant skapar och skapas av varandra (Entzinger, Biezeveld, 2003; Hertting, Karlefors, 2012, 

s. 11). Inom svensk integrationspolitik finns starkt stöd för kulturell integration samt riktlinjer 

för hur detta ska åstadkommas. Det finns en utopi på den politiska agendan att uppnå ett 

mångkulturellt samhälle, vilket ofta behandlas som lösning på integrationsproblem (Borevi se 

Bengtsson, 2004). Genom att erbjuda tillträde till utbildning i det svenska språket skapas en 

öppningsport till majoritetskulturen. Samtidigt ska de kulturella sedvanorna, exempelvis 

hemspråk eller traditioner, som man har med sig från hemlandet inte förloras. Förloras dessa i 

integrationsprocessen övergår integration till assimilation. Det viktiga är att valet av kultur är 

fritt. (Borevi se Bengtsson, 2004).  

Jämställdhet mellan män och kvinnor refereras som det tydligaste problemet i ett 

mångkulturellt samhälle. Frånvaron av kvinnor på arbetsmarknaden är i en del kulturer mer 

förekommande än ovanligt, skälen för detta varierar beroende på land och kultur. Som en 

grundläggande rättighet i Sverige brottas denna frånvaro av nyanlända kvinnor på 

arbetsmarknaden och i föreningslivet med å ena sidan brist på respekt av grundläggande 

värderingar med å andra sidan respekt för den kulturella bakgrunden (Entzinger, Biezevald, 

2003, s. 22f). 
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3.1.3 Social integration 

Den sociala integrationen och dess områden verkar som en bro mellan de grundläggande 

medborgerliga rättigheterna och de offentliga målen (Ager, Strang, 2008, s. 177). Genom 

tillgång till integrationsplattformar öppnas möjligheterna för sociala nätverk. Ett starkt socialt 

nätverk kan verka som en informationskanal som erbjuder upplysning kring bostad-, arbets- 

eller utbildningsmöjligheter (Sandberg, 1998, s. 28) och har även visats ha betydelse för 

lokalsamhällets gemenskap. Ett förhållande bildas ofta genom föreningsengagemang där de 

nyanlända erbjuds aktiviteter med sin lokala omgivning, och den lokala omgivningen erbjuder i 

sin tur en känsla av inträde i det nya samhället genom att bryta ner de hinder som finns och 

uppmuntra för framtidsvisioner (Ager, Strang, 2008, s. 177ff). De möjligheter som finns genom 

ett socialt nätverk har, åtminstone ur samhällsvetenskapliga perspektiv, börjat ses som en 

demokratifrämjande resurs. Detta benämns teoretiskt som ett socialt kapital. Socialt kapital kan 

fungera på två olika sätt; överbyggande och sammanbindande där det förstnämnda vill 

integrera människor utanför föreningen med olika sociala meningsåsikter medan den 

sistnämnda ämnar förstärka integrationen mellan de individer som redan finns i föreningen (läs: 

gruppen) samtidigt som dess verkan kan verka exkluderande mot de utanför (Borevi se 

Bengtsson, 2004, s.33; Walseth, 2008; Hertting, Karlefors, 2012, s. 10).  

Ett aktivt föreningsliv erbjuder en tillgång till sociala nätverk samtidigt som den har effekt 

på andra områden som en gemensam normbildning och där medlemmarna i föreningen skapar 

förtroende för varandra (Putnam 1993 se Bengtsson, 2004). Tidigare studier har visat att de 

som delar gemensamma värderingar och känner ett starkt förtroende avbildar dessa egenskaper 

till allmänheten utanför föreningens väggar. Putnam (1993) menar att genom ett ökat 

förtroende för personer som man nödvändigtvis inte känner gynnar även bilden om den 

föreställda gemenskapen i samhället (Borevi 2004 se Bengtsson, 2004, s.32f). Valet att 

engagera sig frivilligt i organiserade föreningar har även en inverkan på egenskaper som 

samarbete, solidaritet och medborgaranda. Ur ett samhälleligt perspektiv är dessa egenskaper 

viktiga för uppbyggnaden av ett långsiktigt integrerat samhälle (Odmalm 2004 se Bengtsson, 

2004; Bankston III, 2014, s. 11f; Sandberg, 1998). 

 

3.1.4 Ekonomisk integration 

En framgångsrik integrationsprocess förknippas ofta med hur det ser ut med nyanlända 

individer på arbetsmarknaden samt alternativa vägar som kan hjälpa nyanlända att nå 

arbetsmarknaden, exempelvis utbildning (Entzinger & Biezeveld, 2003, s. 19). Ofta upprättar 

politiska styrningsdokument tillvägagångssätt för att nyanlända och vägen de kan gå för att nå 

målet – arbetsmarknaden (Ager & Strang, 2008, s. 169). Utbildning ses för den ekonomiska 

integrationen som det viktigaste redskapet för att få sysselsatta medborgare då det är genom 

utbildning som samhällsnyttiga kompetenser skapas samt som man får lära sig att knyta an till 

sina medmänniskor och därmed utveckla de sociala egenskaperna. Hosseini-Kaladjahi (2006) 

skriver att ekonomisk integration uppnås då en levnadsstandard som befolkningen i allmänhet 

har kan upprätthållas. Därmed spelar inkomstnivån en stor och nära roll till arbetsmarknaden. 

Teoretiskt ska stora sociala klyftor inte existera i samhället. Möjlighet till resor och 

fritidsaktiviteter är exempel på sådana levnadsstandarder som en kvalitetsmätning ser till. 

(Entzinger & Biezeveld, 2003, s. 21). Finns det störningar i den ekonomiska 
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integrationsprocessen drabbar det även integrationen sett från ett politiskt perspektiv. Detta på 

det sätt att de som har behov av statligt ekonomiskt stöd utpekas som annorlunda och 

avvikande från lika rättigheter och möjligheter som majoritetsbefolkningen (Bengtsson, 2004, 

s. 10).  

Att mäta ekonomisk integration kan genomföras på ett flertal sätt. Det ena är att undersöka 

huruvida nyanlända är överrepresenterade på arbetsmarknaden när det kommer till arbeten som 

kräver en låg utbildningsnivå eller om de överhuvudtaget lyckas finna arbeten som går ihop 

med respektive individs utbildningsnivå. Ett annat sätt att se på ekonomisk integration är att 

undersöka hur mycket nyanlända använder sig av det sociala ekonomiska stöd som ett land kan 

erbjuda. Ju närmare totalpopulationens genomsnitt desto mer belägg för integration (Entzinger 

& Biezeveld, 2003, s.19f).  

Olika stater arbetar på olika sätt för att integrera sina nya medborgare på arbetsmarknaden. 

Det ena arbetssättet sker genom skräddarsydda policyer vars mål syftar till integrera individer 

med invandrarbakgrunder direkt på arbetsmarknaden medan det andra sättet fokuserar på 

brister som kan uppstå i ett samhälle gentemot hela befolkningen och försöker därmed lösa 

specifika problemområden. Syftet är att skapa lösningar som långsiktigt kan gynna 

befolkningen i stort och att även de nya medborgarna får ta del av dessa (Entzinger & 

Biezeveld, 2003, s. 20; Ager & Strang, 2008, s. 171).   

3.2 Integration via idrott 

Tre miljoner av Sveriges 9 593 000 miljoner invånare är engagerade i idrottsrörelsen och 600 

000 av dessa är föreningsledare som arbetar ideellt (Riksidrottsförbundet, 2009; Hettring, 

Karlefors, 2012, s. 10). Detta säger något om betydelsen idrotten har för samhället. Idrotten har 

två mål med sin verksamhet. Å ena sidan tävlingsfostran som syftar till att skapa idrottare, å 

andra sidan föreningsfostran som vill uppnå en kollektiv gemenskap som grundar sig i den 

svenska folkrörelsen (Hertting, Karlefors, 2012, s. 10) där man också kan motverka 

främlingsfientlighet och skapa integration (Prop. 1998/99:107). 

Niva (2016) utgår i Känner ni vibbarna? att integration inom idrottsvärlden handlar om att 

se de geografiska områden där antalet personer med olika etnisk bakgrund är stort. 

Allmänheten ser och behandlar dessa mer än ofta som problem och idrottens uppgift är att ha 

förmågan att hitta talanger och använda dessa som samhällsresurser. Idrotten, och kanske 

vanligast fotboll, är ett kvitto på att mångfald fungerar. Mångfald inom svensk idrott är en ny 

företeelse. Tidigare har, trots teoretiskt och statlig uppmuntran, idrottsrörelser inte haft en lika 

stor etnisk mångfald som finns idag. Vägen till detta har inte varit enkel och både krävt 

attitydförändringar hos idrottsåskådarna samtidigt som press sats på idrottsutövarna. Trots att 

arbetet är långt ifrån fulländat på integrationsagendan har det banat vägen för större satsningar 

kring idrotten som ett samhällsverktyg.  

Fundberg (2004) undersöker i sin artikel för- och nackdelar med idrott som ett verktyg för 

integration. Idrott, ur ett teoretiskt perspektiv, framställs ofta som en framstående arena för 

integration eftersom det uppfyller de krav som ofta ses som demokratiserande – idrotten är 

etniskt blind och idrott är något där alla oavsett kulturell-, social- och religiös bakgrund kan 

mötas och samverka (Prop. 1998/99:107; Fundberg 2004; Peterson 2000 s. 142; Lundvall, 

2009; Hertting, Karlefors, 2012). Genom att ha en plats där bekantskaper över den egna 

kulturgränsen uppstår, utan att en förståelse för den andres kultur måste uppstå, skapas 
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förutsättningar för hur framtida relationer mellan den ursprungliga majoritetskulturen och den 

nyanlända kan komma se ut (Sandberg, 1998, s. 21).  

I sin studie finner Fundberg (2004) tre egenskaper som kan verka för en positiv relation 

mellan integration och idrott; mötesplatsen, fokus på kroppen och erkännandet.  Mötesplatsen 

är rummet där händelsen idrott utövas. Under en sådan företeelse är det troligt att individer 

möts som alla, med olika förutsättningar, har genomgått egna upplevelser som lett dem till där 

de är idag. ”Idrotten är demokratisk i den meningen det inte finns formella hinder för någon att 

delta” (Fundberg 2004, s. 2). Niva (2016) håller med i ovanstående resonemang och menar att 

då samhällsförändringar har skett och generationsklyftor har ökat har idrottsarenorna blivit den 

mötesplats där den äldre folkrörelsefostrade svensken och den individualismfostrade flyktingen 

kan mötas och lära av varandra.  

Den andra egenskapen inom idrott som kan bidra till positiva effekter för 

integrationsprocessen är fokus på kroppen. För att lättare möjliggöra integration med samhället 

krävs oftast kunskap om de sociala egenskaperna som språk, kultur eller beteende medan det i 

idrotten ofta räcker med att vara deltagande. Fokus läggs mer på de tekniska talangerna och den 

fysiska kroppen än de sociala tillgångarna. Forskning har visat att det snarare är deltagandet 

som främjar lärandet och utvecklingen för språket (Fundberg, 2004). Även om de sociala 

egenskaperna inte sätts som krav är det just sociala vinster som Niva (2016) menar att man får 

genom idrotten. Bland forskare, idrottsutövare och politiker råder konsensus över att idrotten 

har en inverkan på ett flertal olika fält som är alla en del av sociala processer. Borgigni & 

Digennaro (2015) listar dessa som följande; förståelse för kroppen, förståelse för sociala roller 

och normer, tillgänglighet för att bygga gemensamma broar med andra individer, 

självständighet samt vad det innebär att ha ett socialt ansvar.  

Resultaten av att utöva idrott skapar således en interaktion och gemenskap mellan spelarna 

och stärker på så vis erkännandet av individerna, samtidigt som det också ger förutsättningar 

för utveckling av kontaktnätverk och uppmuntrar till möjligheterna för idrottskarriärer, 

åtminstone för några av utövarna, vilket är ytterligare ett sätt att integrera individer på 

(Fundberg, 2004, Peterson, 2000). Ovanstående används även som motivering för satsningar av 

offentliga medel och integrationsprojekt inom idrottsrörelser (Riksidrottsförbundet, 2002).  

3.3 Kritik mot integration via idrott 

På andra sidan av samma mynt finns det kritiska aspekter av idrott som ett verktyg för 

integration. Ett påtagligt problem är att en tydlig definition på idrott och integration är svår att 

ge. Detta beror på att integrationsprocesser inom idrottsvärlden ur socialt teoretiska perspektiv 

inte har grunden att uttala sig med hänvisning till den statistik som produceras över hur många 

medlemmar med invandrarbakgrunder som är engagerade i idrottsföreningarna, utan 

integrationsprocesser grundar sig i känslan av tillhörighet hos varje enskild medlem. Alla de 

som eventuellt exkluderats från idrottsföreningarna kommer i ett sådant sammanhang inte med 

trots att deras känslomässiga perception är av stor vikt (Strandbu se Fundberg, 2004).  

Samtidigt som idrott fungerar som en mötesplats med uppmuntrande avsikter kan den 

likaså ses som en mötesplats där hat, ilska och ett vi-mot-dem tänk har rätt att ta form. Likaså 

att argumentationer för att idrotten är demokratisk och gränslös förs, kan det ur en annan 

synvinkel ses som att tydliga gränser finns inom idrotten och kan dessutom vara politiserade då 

utövare ofta representerar något annat än endast sig själva, exempelvis en idrottsförening eller 
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en nation (Fundberg, 2004). Hertting och Karlefors (2012) kritiserar idrotten som 

organisationsform, av vilken idrottens spontanitet blir hämmad. En överrensstämmelse ges av 

att idrotten fungerar som mötesplats för individer där alla kommer från olika bakgrunder och 

tillsammans skapar mångfald men menar att de nyanlända tvingas anpassa sig till 

organisationens strukturer och styrs därmed av idrottens behov snarare än att individerna själva 

får vara med och ge form åt den. 

Ytterligare kritik mot integrationsprocesser via idrott ges utifrån ett klassperspektiv. Trots 

att tanken bakom idrotten är att den ska vara tillgänglig för alla finns det sporter som genomgår 

en förvandling där de övergår till att bli klassfrågor. En del idrottsformer är inte enbart är 

dyrare att utöva utan kräver likaså materiella tillgångar som utrustning. Utöver de ekonomiska 

aspekterna kan idrotten kräva tidsresurser i form av föräldrarnas engagemang. Ishockey och 

ridsporter används som exempel på denna problematik (Peterson, 2000, s. 142; Hertting, 

Karlefors, 2012, s. 10). 

3.4 Genusperspektiv på integration och idrott 

En stor kritik som riktas mot integrationsprocesser är ur ett genusperspektiv. Deltagandet bland 

män och kvinnor skiljer sig åt på flertal områden, inte minst när det kommer till idrott och 

föreningsliv (Entzinger & Biezeveld, 2003, s. 20f; Lundvall, 2009). Riksidrottsförbundet (2002, 

2010) har uppfört forskning, där resultaten bekräftar att det kvinnor tydligt är 

underrepresenterade i föreningslivet jämfört med det männen. Tidigare har också Fundberg 

(2004) och Lundvall (2009) poängterat detta. Detta gäller både tjejer med svensk bakgrund 

likväl som tjejer med annan bakgrund.  

Tjejer med utländsk bakgrund är i större utsträckning inaktiva i föreningslivet jämfört med 

tjejer med svensk bakgrund. Bland killarna är även här de med invandrarbakgrund 

underrepresenterade jämfört med killar med svensk bakgrund, men skillnaderna är mindre än 

bland tjejerna. Orsaker till att sådant är fallet anger Lundvall (2009) kan bero på att utövarens 

kulturella vanor och bruk kan orsaka fysiska barriärer för ett fullt deltagande i 

idrottssammanhang. I dess enklaste form kan detta vara klädesplagg som utgör hinder. Den 

största orsaken anges dock vara tillgänglighet, eller snarare bristen på denna. Det råder 

fortfarande stor okunskap på området idrott när man blandar in sociala aspekter som kön och 

hur utövarna av idrott själva ser på motivationen för att delta i organiserade aktiviteter. 

Föreligger det en tydlig majoritetskultur inom idrotten som ställer förväntningar på hur en 

idrottsutövande tjej ska vara, där en nyanländs syn på rollen som idrottare och den 

västerländska tolkningen av kroppen inte överensstämmer, kan ett avståndstagande tas. Bland 

de nyanlända tjejer som är etablerade och aktiva inom idrottsvärlden uppges vänner eller 

bekanta som är aktiva inom idrotten som största orsak till det egna valet att testa sig på ett 

organiserat idrottsliv (Walseth, 2008, s. 8f; Lundvall, 2009) Ovanstående information menar 

Lundvall (2009) behöver ses över för att finna lösningar som kan leda till att tillgängligheten 

för ett aktivt och mångfaldigt idrottsliv breddas, inte minst för tjejer med invandrarbakgrunder 

(Lundvall, 2009).  

I Riksidrottsförbundets senaste rapport går att finna statistik som visar att även samband i 

idrottsföreningarna kan hittas mellan invandrarbakgrunder och typ av idrott. Fotboll är den 

idrott som överlägset populärast i Sverige, både bland pojkar och flickor oavsett bakgrund. 

Trots att fotbollen är populär, även bland killar med svensk bakgrund, är det killar med 
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invandrarbakgrunder som dominerar sporten till antalet. De tjejer med invandringsbakgrunder 

som utövar idrott är även de flest inom fotbollen. Basket är däremot den sport där kategorin 

”tjejer med invandrarbakgrunder” överlägset är större än någon annan kategori 

(Riksidrottsförbundet, 2010, s. 10).  

4. LAGAR, FINANSIELLA SATSNINGAR OCH VISIONER 

 

Det är svårt att beskriva kommunernas strukturer, arbete och visioner utan att nämna de 

nationella insatserna då det är på regeringens befallning som arbete och riktlinjer tilldelas. 

Under 2010 tillsattes lagen om etableringsinsatser (SFS 2010:197) vars syfte är skapa 

förutsättningar för nyanlända att lättare integreras in i samhället. Inverkan ska ske på områden 

som möjliggör att lära sig det svenska språket under snabbast möjliga tid, komma in på 

arbetsmarknaden och därmed klara av egenförsörjning. Kommunernas roll är att se till att 

samhällsorientering erbjuds till de nyanlända. En etableringsplan är skyldig enligt 7 § att 

uppföras där innehållet ska redogöra för aktiviteter som kan underlätta och bidra till att skynda 

på processen för etablering i arbetslivet för den nyanlände (SFS 2010:197). Den 

samhällsorientering som kommunen är skyldig att erbjuda kunskap om är en grundläggande 

förståelse för det svenska samhället. De praktiska mål som samhällsorienteringen ska medföra 

definieras som att kunna bo, försörja sig och utvecklas i Sverige. Det är under denna punkt som 

fritids-, kultur- och föreningsliv infaller. Den nyanlände ska även erbjudas att kunna påverka i 

Sverige, detta genom föreningar och organisation men även demokratiska och politiska val 

(SFS 2010:1).  

Satsningarna på integration och etablering av nyanlända går därefter ner på 

myndighetsnivå, i detta fall Idrotts- och Fritidsnämnden, men även Socialnämnden samt 

Kulturnämnden samverkar i integrationsfrågorna. I den senaste verksamhetsplanen för Uppsala 

kommun redogörs det huvudsakliga målet för integration som att ”Uppsalaborna har egen 

försörjning” samt ”Uppsala är en öppen (…) kommun avseende flyktingmottagande och 

särskilt avseende ensamkommande barn” (Idrotts- och fritidsnämnden, 2014). Detta ska uppnås 

genom ett samarbete mellan offentliga, privata och ideella aktörer som tillsammans ska 

samverka mot gemensamma mål. Nämnden är ansvarig att upprätta budgetplaner och avser 

summan som ska läggas för att främja integration. Idrotten är här endast en skruv i ett litet 

kugghjul. Syftet med satsningarna inom just idrotten är för att göra idrotten tillgänglig och 

attraktiv för alla samhällsgrupper och även främja god hälsa för befolkningen (Idrotts- och 

fritidsnämnden, 2014).  

På kommunal nivå decentraliseras de integrationsmål och visioner som nämnden upprättat. 

Kommunerna har som uppgift att uppföra projekt och samarbeten mellan föreningar och 

statliga myndigheter för att främja integration. De pengar som finns inom Idrotts- och 

Fritidsnämnden avsatta för integration och idrottssamarbeten fördelas av kommunala 

tjänstemän till de verksamheter som ansöker om bidrag för projekt hos kommunen. I 

kommunens arbetsuppgifter ingår även att fungera som en informationskanal och sprida 

kunskap om upprättade projekt, att anordna dialoger mellan inblandade aktörer, utbilda om 

integrationssatsningarna samt att följa upp resultaten och arbeta vidare med förbättringar och 

förändringar inom de resultat som hittas (Uppsala kommun, 2013).  
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De statliga organ som beskrivs ovan ansvarar sammanfattningsvis för att främja integration 

i samhället och ett av tillvägagångssätten är att göra det är genom satsningar på idrotten. Den 

organisation som finns på nationell nivå vars uppgift istället att enhetligt satsa på idrotten är 

Riksidrottsförbundet (RF). I Idrotten vill (2009) definieras idrottens syfte som en fysisk 

aktivitet som utövas för både träning och lek. Vad idrotten ger tillbaka är utveckling ur både 

fysiskt och psykiskt perspektiv men även sociala och kulturella vinster (Riksidrottsförbundet, 

2009). Idrottens värdegrund är att den är för alla. Därför bedriver även RF 

integrationsfrämjande idrottsprojekt som förhåller sig till de jämställdhets- och 

demokratiprinciper som de centrala organen också följer (Riksidrottsförbundet, 2009). RF 

fördelar varje år pengar till föreningar och ledare som arbetar med idrotten runt om i landet, 

och i denna undersökning faller det till Upplands idrottsförbund (UIF). UIF är en 

paraplyorganisation som samlar alla registrerade idrottsföreningar i länet. Därefter fördelar de 

det ekonomiska stödet mellan olika föreningar, idrotter och olika projekt. Idag bedriver UIF en 

verksamhet som aktivt jobbar för att främja integration via idrott (rf.se, 2016).  

Riksdag och regering har tillsammans fattat beslutet att jämställdhet är ett mål som ska 

prägla hela samhället i alla dess områden. I den statliga utredningen som uppfördes under 2004 

granskades kvinnors roll i olika samhällssektorer, hur statliga bidrag upprättade för 

jämställdhetssyften används samt vad som saknas, kan förbättras och förändras (SOU 2004:59). 

Resultaten av utredningen fann, åtminstone för jämställdhet i föreningsliv, att mäns 

aktivitetsmönster är högre än kvinnors på områden som idrotten (SOU 2004:59, s. 217ff). Som 

förslag då och skyldighet idag ledde utredningen till att de föreningar som får ett statligt bidrag 

är skyldiga till att redovisa en statistik över könsfördelningen inom föreningen samt vilket 

arbete de utför för att uppnå jämställdhet (SOU 2004:59, s. 303). 

5. RESULTAT OCH DISKUSSION 
 

I detta avsnitt presenteras de resultat från den empiriska undersökningen med Uppsala 

kommun, Upplands idrottsförbund och tränare som arbetar på föreningsnivå. Resultaten 

kommer att redogöras tematiserande utifrån de frågeställningar som undersökningen ämnar 

svara på.  

5.1 Integration via idrott 
5.1.1 Integrationstolkning 

Under intervjuprocesserna med de kommunala tjänstemän och UIF bekräftades det att 

integrationsarbetet sker på befordran av de högre statliga instanserna som Idrotts- och 

Fritidsnämnden och den lagstiftning som presenterades i föregående kapitel. Det finns en vision 

om att vi tillsammans ska uppnå målet om att skapa ett samhälle som är tillgängligt för alla 

dess medborgare (SFS 2010:197). Satsningarna på integration går även hand i hand med 

jämställdhetsmålen. I de offentliga utredningarna från 2004 (SOU 2004:59) fanns skillnader 

mellan män och kvinnor inom många samhällsområden där föreningslivet var en. RF:s egna 

undersökningar, tillsammans med forskning om idrott, integration och genus verifierar att 

kvinnor är underrepresenterade och främst kvinnor med invandrarbakgrunder 

(Riksidrottsförbundet, 2002, 2009; Fundberg, 2004; Lundvall, 2009). För att ta sig an denna 
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problematik arbetar kommunerna på olika sätt av den anledningen att Sveriges 290 kommuner 

alla ser olika ut samt har olika förutsättningar, möjligheter och mål (Regeringskansliet, 2008; 

svt.se, 2015). 

I Uppsala kommun har arbetet hanterats genom att de statliga, privata och ideella krafterna 

sammankommit och med olika tillvägagångssätt, medel och möjligheter försöka nå samma mål. 

I dagsläget arbetar Uppsala kommun tillsammans med UIF för att uppnå målen, men detta har 

inte alltid varit fallet. Tidigare har kommunen fått ansvara för många av integrationsfrågorna 

medan UIF fokuserat på idrotten, idag har de istället tagit hjälp av varandra. Under hösten 2015 

anlände ett stort antal nyanlända vilket ledde till att myndigheter och andra involverade aktörer 

uppmärksammade vad som saknades i arbetet med integration vilket ledde till att nya 

arbetspositioner växte fram. Representanten för Upplands idrottsförbund berättar att den 

arbetspositionen hen idag har är ett sådant exempel och även en av kommunala 

representanterna är nytillsatt inom integrationsarbetet. Samtidigt togs ett politiskt beslut att 

idrotten skulle få en större roll för integrationsprocesserna och respondenten vid UIF uttrycker 

att beslutet fattades så snabbt att dagen efter så fanns det avsatta finansiella medel för detta. På 

grund av det snabba beslutsfattandet saknas dock en tydlig verksamhetsplan över hur just 

idrotten ska organiseras i integrationssyfte, men detta är något som för tillfället arbetas fram. 

För att kunna ta sig an integrationsarbetet måste först två frågor redas ut; vad är 

integration och hur ser vi på jämställdhet? Samtliga intervjupersoner är överens om att en av 

de mest grundläggande sakfrågorna med integration handlar om är rättigheter och möjligheter, 

vilket också kopplas till de lagar och regler som finns för möjliggöra etablering av nyanlända 

(SFS 2010: 197). De har alla angett att integration är när alla människor erkänns ha en rättighet 

som medborgare att kunna få vara med i de samhällsaktiviteter som erbjuds, oavsett egenskaper 

av bakgrund och kön, och ta del av samhället och inte hamna som åskådare. Allt detta ska man 

också kunna uppnå tillsammans med någon som är helt annorlunda. På Uppsala kommun 

instämmer alla intervjupersoner med Entzinger & Biezevelds (2003) samt Bijl & Verweijs 

(2012) resonemang att integration är ett två-vägsförhållande där både de nyanlända och 

samhället bär ett ansvar för att skapa ett intgrerat samhälle. Både representanter från 

kommunen och tränare är överens om att samhället bär ansvar för att öppna upp för acceptans 

och förståelse för olika bakgrunder och kulturella traditioner som kommer till Sverige. 

Kommunens ansvar, menar samtliga intervjupersoner, är att i praktiken möjliggöra vägar och 

sysselsättningar för de nyanlända att ta i denna process. Föreningslivet är ett sätt. Ansvaret som 

anses vara nyanländas är att även de är öppna för att lära sig de lagar och regler och normer 

som finns i Sverige. Kommunrepresentant 4 (2016) menar att ”Integration sker när alla olika 

ämnen, åsikter och intressen får och kan uppnå samlevnad”. En av respondenterna menar att 

de offentliga instanserna har ett ansvar är viktigt, men att integrationsarbetet inte slutar med att 

öppna upp föreningslivet.  Istället bör integration tolkas utifrån varje individs känsla av 

samhörighet. Denna tolkning har tidigare introducerats av Sandberg (1998) som menar att 

integration är varje individs egna val och att de val man gör beror på de möjligheter eller 

begränsningar som samhället man lever i erbjuder. Därför är det också viktigt att efter att 

projekt startas upp och olika områden öppnar upp sina verksamheter att kommunen och UIF 

fortsätter sitt arbete med att informera och skapa förståelse för varför föreningslivet är viktigt 

för integrationsprocesser. Därefter bör de nyanlända själva fatta beslut om huruvida de vill vara 
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aktiva eller inte. Om beslutet blir att man inte vill vara engagerad måste det också accepteras 

menar UIF. Det är precis detta som Schierup (1987) menar saknas i integrationsdebatten. När 

ett beteende som anses vara avvikande från majoritetsbefolkningens, som i detta fall skulle vara 

valet att avstå från ett engagemang i föreningslivet vilket idag berör ungefär en tredjedel av den 

svenska befolkningen, kan det verka exkluderande mot de nyanlända. Fokus läggs på de 

nyanländas aktiva val att inte delta istället för att se till de samhällsstrukturer som finns och 

verkar exkluderande. 

 

5.1.2 Politisk integration via idrott 

Bengtsson (2004) har definierat att en politisk integration grundar sig i idén om 

medborgarskapet. Alla de rättigheter och möjligheter som medborgarskapet erbjuder sitt 

civilsamhälle ska de nyanlända kunna ta del av. Därför sker också nationella satsningar i form 

av finansiella medel och projekt med syfte att stärka integrationen. Under intervjuerna med de 

personer som arbetar på Uppsala kommun bekräftades det att det är så man ser på 

medborgarskapet. Som ovan nämnt ansåg alla bland de intervjuade att integration som begrepp 

handlar om att inkludera de nyanlända i de rättigheter och möjligheter som samhället har att 

erbjuda och föreningslivet är ett sätt att göra detta på. De intervjupersoner som arbetar med 

integrationsprocesser på Uppsala kommun åtog sig även ansvar för att främja integration och 

tillgängliggöra vägar in i samhällsaktiviteter via föreningslivet. Vad som är intressant i relation 

till detta är att det under ett intervjutillfälle framkom att många av de personer som åtgärderna 

syftar till ännu inte har ett personnummer (Tränare 4, 2016). Redan här begränsas tron om 

medborgarskapet då detta innebär att alla de rättigheterna som en civilmedborgare har inte 

tillgängliggörs. Ett exempel på detta är deltagandet i politiska val där en direkt konsekvens av 

detta innebär att nyanlända svenskar hämmas i sitt deltagande och inflytande på det samhället 

som de lever i och, som det framkommit i intervjuerna, förväntas ta del och ansvar för. 

Tränaren berättar vidare att det även utgör ett problem för föreningarna då man inte vet hur 

man ska hantera detta. Något som träder fram är att egentligen bör respektive personers namn 

och personnummer skrivas ned för att registrera medlemsavgifter och aktivitetsnärvaro som 

behövs redovisas till Uppsala kommun och UIF i och med att det verksamhetsbidrag som denna 

integrationssatsning finansieras med kommer från båda instanserna.  

Även om medborgerliga rättigheter via ett politiskt deltagande är en grundläggande del i 

den politiska integrationen utgör det inte hela konceptet. Som Bengtsson (2004) uttrycker det 

kan även engagemanget i en organiserat föreningsliv möjliggöra medlemmarnas inflytande på 

samhälleliga sakfrågor. Liknande argument framförs av kommunrepresentanterna som berättar 

att föreningslivet grundar sig i folkrörelseandan som värnar om det svenska samhället samtidigt 

som man lär andra att komma in. Ett organiserat föreningsliv bidrar med en demokratisk 

fostran där medlemmarna lär sig hur strukturer för argumentationer kan se ut och hur man 

lägger fram och får igenom sina åsikter. Likaså instämmer UIF och menar att ”styrkan med att 

vara medlem i en idrottsförening är inte bara att idrotta. Styrkan är gemenskap, ledarskap, 

värdegrundsarbete, mångfald och jämställdhet”. Ett exempel på hur de nyanlända via 

föreningslivet kan nyttja rättigheter skildras genom en berättelse om nyanlända man varit i 

kontakt med. Samtalet inleddes med ett intresse av att börja spela fotboll och avslutades med en 

överenskommelse mellan pojkarna och UIF om att pojkarna själva skulle starta egen 

föreningsverksamhet som skulle finansieras av UIF. Varför det blev på detta sätt hade att göra 
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med att pojkarna inte fick plats i de fotbollsklubbar som redan fanns och vände sig till UIF efter 

att ha hört om att de kunde erbjuda aktivitetsverksamhet. Även om man lyckas hitta lösning på 

att pojkarna skulle få utöva idrott väcks en fråga om vad detta gör med integrationsprocessen. 

Ur ett sådant perspektiv kan man tänka sig att den bästa lösningen hade varit om pojkarna 

istället hade kunnat få komma till ett lag som redan är etablerat och på sådant sätt kunnat skapa 

interaktion med andra lagmedlemmar. I ett sådant exempel finns det risk att 

integrationsprocesserna får motsatt effekt och kan snarare ses ur ett segregerat perspektiv. Det 

går att tänka sig att just de kulturella vinsterna som kan fås via ett integrationsprojekt med 

idrott, som det svenska språket och de kulturella lärdomarna, inte är lika tillgängliga för dessa 

pojkar som om fallet hade kunnat vara i ett redan etablerat lag. Dessutom kan det tänkas vara 

svårt för nyanlända att ta det steget mot att driva egen verksamhet sett till deras tid i Sverige 

och erfarenheter kring ledarskap. Å andra sidan är det bra att de egenskaper som ovanstående 

intervjupersoner menar är styrkorna med ett organiserat föreningsliv blir som en positiv effekt 

och verkar som lärdomar genom det ansvar som man är villig att ge de nyanlända. Bengtsson 

(2004) benämner ett sådant handlande för kollektiva integrationsprocesser, som är ett av de två 

tillvägagångssätten att uppnå politisk integration via föreningslivet. 

 

5.1.3 Kulturell integration via idrott 

Jag har tidigare introducerat att närmare en tredjedel den svenska befolkningen är engagerade i 

idrottssfären. Vikten av idrotten bekräftades än tydligare under det seminarium jag närvarade 

då tränare och andra engagerade berättade att de i snitt lägger 40 timmar i veckan, utöver sina 

betalda arbeten, på att hjälpa till i idrottsföreningar (Länsstyrelsen, 2016). Med andra ord blir 

det tydligt hur mycket av idrottens verkan som vilar på ideella krafter och hur integrerad 

idrotten är i den svenska kulturen och därmed kan det tyckas att idrotten hör till den svenska 

normen. Med detta argument går att förstå varför ansvaret kring integrationsprocesser av 

nyanlända lagts på idrotten, något som kan tyckas vara politikens uppgift att lösa. 

Jag har tidigare presenterat att alla intervjupersoner enats om att integration är ett två-

vägsförhållande där både samhället och de som sökes integreras bär ett ansvar. Till en större del 

handlar ansvaret om acceptans, att man är öppen för den som är en olik samtidigt som båda 

parterna engagerar sig och är villiga att hitta gemensamma intressen och relationer att bygga 

vidare på. Detta utgör en stor del av det som benämns som kulturell interaktion. Som Entzinger 

& Biezeveld (2003) samt Hertting & Karlefors (2012) menar är kultur är ett pluralistiskt 

fenomen i en konstant utvecklingsfas och därmed går inte att säga att det finns en svensk kultur 

som ett fast begrepp. Den svenska kulturen består och utvecklas konstant med hjälp av de andra 

kulturerna därför är det viktigt att vi tillsammans möts och skapar förståelse för varandras 

bakgrunder för att kunna fortsätta utvecklas mot gemensamma mål. Ett sätt som kommunen 

arbetar med detta är att man från grunden måste bygga upp relationer där människor kan delge 

sina bakgrunder, åsikter och livserfarenheter. Genom att skapa gemensamma mötesplatser 

läggs en grund där människor får komma i kontakt med varandra samtidigt som de förutfattade 

meningar och föreställningar om varandra kan rivas ner och sätta stopp för ett ”vi-och-dem”-

tankesätt. Enbart genom att dyka upp på de träffar som kommunen anordnar visar man på ett 

gemensamt intresse och redan där är mycket vunnet (Kommunrepresentant 1, 2016). Ofta söker 

sig nyanlända till de föreningar där deras landsmän är aktiva för att det är tryggt. Därmed finns 
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risk för kulturella förluster då man inte kommer ut och tar del av samhället på samma sätt. De 

vinster som gås miste om är utvecklingen av det svenska språket och kunskap om det svenska 

samhället.  

En tränare menar att hen själv anser att det inte går att hitta något som är dåligt med 

idrotten utifrån ett integrationsperspektiv. Det uttrycks:  

 

”Genom idrott är det lätt [att uppnå integration]. Bara för att man är en viss person med 

viss bakgrund så betyder det inte att man inte kan utöva idrott. Idrotten är väldigt bra på 

att föra samman människor som alla har olika bakgrunder och får utöva sporten med 

någon som är helt annorlunda. Man träffas, gör samma saker och helt plötsligt märker 

man att vi inte är så olika ändå ” (Tränare 1, 2016). 

 

Detta påstående visar på ett flertal saker. För det första visar det på idrotten som en mötesplats. 

Fundberg (2004) har uttryckt att idrotten är väldigt bra på att fungera som en arena som är blind 

för etnicitet och har därmed en demokratiserande verkan. Detta stödjer även det politiska 

beslutet att genom lagar och statligt finansierade projekt göra idrotten till ett samhällsverktyg. 

För det andra har det även en kulturell samt en social påverkan. I och med att det finns stöd för 

att påstå att idrotten är en del av den svenska kulturen möjliggör det för nyanlända att genom 

deltagande i en idrottsförening att vara med och ta del av den. Alla intervjupersoner har även 

medgett att de sett resultat i språkutvecklingen bland de nyanlända vilket är ett tecken på 

kulturell integration. Behärskning av språket är en fundamental del i integrationsprocessen och 

öppnar dörrar för integration på andra områden ur ett större samhällsperspektiv som 

arbetsmarknaden. Idrott som en mötesplats har även verkan på den sociala integrationen för att 

interaktion med andra sker vilket leder till att relationer skapas. Detta behöver inte vara 

utövandet av idrott utan kan även ske i de aktiviteter runt idrotten som fikapauser. En tränare 

menar att fika är en stor del av den svenska kulturen att även den aktiviteten får en 

inkluderande verkan (Tränare 4, 2016). 

Om relationer bildas, menar kommunen och föreningsledarna, att man får svar på varför ett 

visst tankesätt eller handlingar kan se ut som de gör och detta skildrar ett av de många olika 

perspektiv på världen. Ett exempel som Uppsala kommun ger på hur detta kan se ut är utifrån 

de resultat som kommunens egna undersökningar redovisar. Med hjälp av statistik framförs 

föreningsengagemanget över Uppsalas samtliga stadsdelar och en tydlig skildring är att de 

stadsdelar som är socioekonomiskt utsatta i lägre utsträckning är med i föreningslivet och i 

lägre utsträckning rör sig utanför det området man bor i på fritiden. Även en tränare uppger sig 

ha erfarenhet av detta. För att bemöta problemet användes skolan som en informationskanal för 

att informera om föreningslivet där man berättade att idrottsföreningarna skulle utökas till de 

platser där man märkte att aktiviteterna var som lägst. Vid informationstillfället möttes man av 

positiva reaktioner av ungdomarna men när det var dags för träningarna ställdes man in för en 

ny problematik – de enda som dök upp var pojkar. Slutligen kom det fram att i många av dessa 

områden finns de kulturella regler och traditioner som gör att flickor inte vistas ute efter ett 

visst klockslag på kvällen. Detta är ett exempel på hur kulturkrockar kan se ut. Vidare ställs 

också frågan hur man ska bemöta detta. En lösning jag ser skulle vara att flytta träningarna 

tidigare under dagen så att alla som inte kan ta del av idrotts- och föreningslivet får den 
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möjligheten. Å andra sidan kan detta betraktas ur det perspektiv som Entzinger & Biezeveld 

(2003) menar är ett problem i det mångkulturella samhället, respekterar vi att traditionerna ser 

ut så eller driver vi frågan vidare för att det är en medborgerlig rättighet? UIF (2016) har valt 

att arbeta på det senare sättet och menar att information bör nå alla individer om deras 

rättigheter, därefter är det upp till individerna själva att fatta beslut huruvida man vill eller inte 

vill delta. Om personer, av olika skäl, väljer att inte engagera sig kan det vidare diskuteras 

huruvida kulturell integration kan uppnås. Ser man till Entzinger & Biezevelds (2003) och 

Bankston III (2014) teori om att kulturell integration går att mätas utifrån förekomst och 

kontakt med omgivningen samt om identifiering med sin omgivning finns det här belägg att 

argumentera för att kulturell integration inte uppnås. 

Då jag arbetade med att samla in resultat upplevde jag ytterligare exempel på 

kulturkrockar. Jag närvarade på en utbildningskväll där integrationsfrågan berördes och 

diskussionen gällde hur föreningslivet kan arbeta för integrationsprocesser. Vid ett tillfälle 

nämner en person som idag är träningsledare att de förhållningssätt som under kvällen 

presenterats, och som uppsatsen också tagit upp gällande jämställdhet och medborgerliga 

rättigheter, inte gäller med hänvisning till vissa religioner. Denna uppsats har inte ämnat ställa 

frågor och söka svar i relation till religion, men ur ett kulturellt perspektiv i relation till idrotten 

är detta ett svar i sig – människor ser olika på sina möjligheter, rättigheter och identiteter. Det 

kan tänkas att de beslutsfattare och möjliggörare, i detta fall Uppsala kommun och UIF, ställs 

inför ett svårare arbete med integrationsprocesser då olika synsätt på grundläggande frågor 

uppkommer men därför är det också bra att just möjliggöra mötesplatser där denna kunskap får 

träda fram. En person som intervjuades från kommunen menade att ”för att vi ska kunna skapa 

en stad som alla får ta del av krävs att vi förstår vad det finns ett behov av” 

(Kommunrepresentant 3, 2016). 

Att skapa mötesplatser i staden är även viktigt ur den aspekten att de nyanlända får en 

tillgång till de språkliga verktyg som kan förenkla vägen in till samhället. En tränare berättar att 

i den verksamheten som hen är ledare för talas det tio olika språk, det gemensamma språket 

som alla kan ta del av blir svenskan och redan där bryts en barriär. Kommunrepresentanterna 

håller med att idrotten och föreningslivet har en stor potential för integrationsprocesser men 

erkänner att mycket av arbetet med samordningen av de nyanlända kretsat kring boendefrågor 

och skolgången. Därmed har idrotten och föreningslivet hamnat åt sidan. Vad man i kommunen 

betonar är att även om satsningar på föreningslivet sker så slutar inte arbetet där. 

Kommunrepresentant 1 (2016) menar att kommunen hela tiden måste arbeta successivt och 

kontinuerligt med integrationsprocesserna via föreningslivet för att det ingår i arbetet kring 

integration att följa upp och kvalitetssäkra det arbete som startas upp. På detta vis menar 

kommunen att även de själva befinner sig i ett lärandestadie där man ser över vad som fungerar 

bra och mindre bra och vad som behöver ses över. 

Alla intervjupersoner som jag mött bekräftar att språket är det tydligaste resultat som syns 

via föreningslivet vilket också bekräftar att behärskning av det svenska språket har hjälpt de 

nyanlända som ett steg på vägen in till majoritetskulturen. Endast en respondent motsätter sig. 

Respondenten menar att trots att det finns en överrensstämmelse om att de språkliga vinsterna 

är tydliga så faller det inte under benämningen kulturell integration då den kulturella 

integrationens framsteg egentligen är positiva effekter av den sociala integrationens vinster. 
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5.1.4 Social integration via idrott 

Majoriteten av de personer som intervjuats har svårt att ge en lätt och rätt bild av vad 

integration är, men vad som uppmärksammats är att de alltid återgår till att definiera integration 

som något som endast kan mätas utifrån de som sökes integreras känslomässiga tillstånd. En 

tränare säger: 

 

”ekonomiska frågor, geografiska områden, möjligheter man får eller inte får är också 

stora delar av integration, men i slutändan drabbar det individerna på en känslomässig 

nivå och handlar återigen om acceptans. Antingen känner man sig accepterad eller 

utanför” (Tränare 4, 2016).  

 

Alla andra tränare har uttryckt liknande åsikter och menar att känslan av att tillhöra en grupp är 

en av de viktigaste faktorerna för att lyckas uppnå integration men även viktig för självkänslan, 

detta oavsett om man är nysvensk eller är född här. Den känslomässiga aspekten har berörts i 

tidigare stycke om kulturell integration och handlade om huruvida en individ kan identifiera sig 

med sin omgivning eller inte. Från ett socialt perspektiv i relation med ett aktivt föreningsliv 

handlar det om att om personerna väljer att engagera sig och dyka upp på träningar så att de 

hittar gemensamma intressen vilket också kan tänkas leda till identifiering med gruppen. En av 

respondenterna nämner begreppet ”fredagsmys” och förklarar: 

 

”om någon pratar om ”fredagsmys” på träningarna och en nyanländ står bredvid, det 

säger den personen ingenting om vad det faktiskt innebär. Däremot, har man bestämt sig 

för att dyka upp på träningarna och får möjligheten ta del av alla samtal, då kan man få 

sådana svenska interna uttryck förklarade för sig och nästa gång ta del av samtalet” 

(Representant för Upplands idrottsförbund, 2016). 

 

Ovanstående citat är ett exempel på de referenser som man genom att komma i kontakt med 

sociala sammanhang och grupper får för att förstå hur det samhället man är en del av fungerar. 

Alla de normer och begrepp som syftar till den svenska kulturen får möjlighet att introduceras 

via idrotten. Detta erbjuder de nyanlända god chans att känna sig delaktiga och inte isolerade. 

Det kan tänkas att ju mindre isolerad en person känner sig desto mer uppmuntras till att vara 

med i gruppen, att själv bidra med något och få uttryck för egna åsikter och på det sättet ta del 

av samhället. Ett kvitto på att föreningslivet bidrar till känslan av att tillhöra en grupp och ha 

sociala effekter är varje gång medlemmar, speciellt nyanlända, väljer att återvända till 

träningarna. Nyanländas närvarande i ett socialt sammanhang via idrotten går att koppla till 

Fundbergs (2004) argument om att idrotten bidrar till ett fokus på kroppen samt ett ger ett 

erkännande av individer. Både kommun och tränare är överens om att sociala egenskaper inte 

behövs för att göra sin röst hörd. En tränare uttrycker att ”bollen, pucken eller vad det nu kan 

vara gör jobbet åt en” (Tränare 2, 2016). Respondenterna uttrycker vidare att hur individer 

erkänns och värderas genom idrott är utifrån deras sociala egenskaper, exempelvis om är en bra 

eller dålig lagkamrat. Ens bakgrund spelar ingen roll i idrottssammanhang. 

De sociala nätverk som bildas inom gruppen och kan ha en verkan och uppmuntran både 

innanför som utanför idrottsföreningens väggar (Sandberg, 1998). En av tränarna berättar 
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utifrån sina egna erfarenheter hur hen själv varit nyanländ i Sverige. Idrotten blev en räddning 

och skapade en familjekänsla. De tränare som närvarade verkade som ledare och kunde berätta 

vilka alternativ och vägar det fanns att gå. Att kunna söka den utbildning som intervjupersonen 

idag studerar vid Uppsala universitet är ett resultat av hur det sociala nätverket inom 

föreningslivet har verkat utanför föreningens väggar som en informationskanal för 

utbildningsmöjligheter. Ett av de mål som hen själv uppger är att forma och skapa nya ledare 

och förebilder av de nyanlända som är aktiva vid idrottsföreningen idag. Det verkar vara av vikt 

att inte enbart ta sig an en roll som tränare utan också kunna förmedla vad samhället har att 

erbjuda, något som kan kopplas till den uppmuntran för framtidsvisioner som Ager & Strang 

(2008) menar kan finnas i den sociala gemenskapens styrkor. En annan faktor som 

framkommer av föreningslivet är de sociala nätverk och relationer man bildar till de individer 

som redan är etablerade i det svenska samhället och i sin tur har egna nätverk. Alla 

intervjupersoner som kommit i kontakt med nyanlända har märkt att de sociala nätverk som 

knyts via föreningslivet visas också genom sociala medier där ungdomarna lägger till varandra 

som vänner och skriver till varandra, både angående träningarna men också för andra 

vardagliga teman. Detta kan vara positivt ur flera perspektiv. Dels får man kompisar, dels 

motiveras lärandet av språket men också för normbildningen. Att man hela tiden kan komma i 

kontakt med normer och beteenden och kan dra slutsatser av de signaler som uppkommer 

mellan människor vid varje tillfälle som individer integrerar med varandra. 

När det talas om de styrkor som ett föreningsliv kan erbjuda benämns det som socialt 

kapital (Borevi 2004 se Bengtsson). De sociala tillgångar, som de tränare som i denna 

undersökning fått träda fram, märkt av är många och ett exempel ges i en hänvisning till en av 

de nyanlända medlemmarna genom träningen träffat en träningskamrat som också härstammar 

från samma hemland. Detta möte nämns som första gången som båda tjejerna träffar någon 

med lika bakgrundsförhållanden och talar samma språk sedan de kommit till Sverige. Därmed 

hjälper idrotten tjejerna att inte enbart bygga ett kontaktnätverk med svenska tjejer utan att de 

faktiskt hittar andra som har samma bakgrunder också. Det kan vara skönt att hitta identifiering 

med någon annan som förstår mycket av ens egna bakgrunder och erfarenheter. Från 

ovanstående scenario går att argumentera att på ett sätt har det sociala kapitalets verkan i 

föreningslivet verkat överbyggande på det sätt att alla medlemmar med olika bakgrunder och 

erfarenheter är en del av samma integrationsprocess. Men det finns även en sammanbindande 

verkan då banden mellan flickorna har förstärkts (Tränare 4, 2016).  

 

5.1.5 Ekonomisk integration via idrott 

Som Entzinger & Biezeveld (2003) berättar är det inte ovanligt att framgångsrika 

integrationsprocesser mäts utifrån de nyanlända på arbetsmarknaden och att det ofta finns 

policydokument upprättade för att hjälpa de nya medborgarna in i arbetslivet (Ager & Strang, 

2008). Detta stämmer överens med den etableringsplan som kommunerna är skyldiga till att 

uppföra enligt lag (SFS 2010:197, 7 §) vars långsiktiga mål är att påskynda processen in till 

arbetslivet. En tränare anser att en ekonomisk integration som är idealisk, i relation till 

nyanlända, erbjuder medborgare arbete utifrån den kompetens som de besitter och inte stöter ut 

personer från arbetsmarknaden på grund av egenskaper som bakgrundsförhållanden. Vidare 

lägger tränaren till att även fast man är ny medborgare ska det gå att upprätthålla samma 
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livsstandard som de flesta i samhället. Detta går i linje med Hosseini-Kaladjahis (2006) 

diskussion om att sociala klyftor i samhället inte bör existera. Åtminstone då kan man inte påstå 

att en ekonomisk integration är fullbordad. Får man inte ett jobb utifrån den kompetens som 

man har och tvingas söka statliga hjälpmedel och bidrag finns det risk att det leder till en känsla 

av utanförskap i alla de olika typer av integration som uppsatsen tar upp. Det kanske mest 

självklara är att man hamnar utanför på arbetsmarknaden men konsekvenserna kan även visa 

sig på identifieringsprocesser, möjligheter att knyta an till andra och individernas självkänsla 

och välmående. Utifrån den politiska integrationen kan konsekvenserna verka exkluderande på 

det sätt att om man tvingas söka statliga hjälpmedel hamnar man i en grupp som är avvikande 

gentemot majoritetsbefolkningen och därmed begränsas ens egna möjligheter i relation till de 

som befinner sig på arbetsmarknaden.  

Ytterligare en aspekt som kan ses till i relation till den ekonomiska integrationen är hälsa. 

Tränarna som träder fram i denna studie menar att fysisk aktivitet är starkt relaterat med 

psykiskt välmående. Även kommunen berättar att de varit i kontakt med Landstinget som i sitt 

arbete gör en bedömning av nyanländas hälsa. Kommunrepresentant 4 (2016) berättar att 

många nyanlända mår dåligt, och detta beror inte enbart på de upplevelser som nyanlända bär 

med sig när de kommer till Sverige, utan det beror främst på sysslolösheten i det nya landet. 

Kommunrepresentant 3 (2016) instämmer och menar att idrotten är ett utmärkt tillfälle att, när 

det andra i vardagen är bristande, hjälpa nyanlända att komma ut i samhället och söka kontakt 

istället för att eventuellt sitta på ett boende och vara isolerad från omgivningen. Det kan 

argumenteras att idrott kan skapa regelbunden aktivitet och på så vis förebygga psykisk ohälsa 

som kan uppstå på grund av bristande kunskaper i det svenska språket samt utebliven skolgång.  

En kommunrepresentant anser att den ekonomiska integrationen är av vikt för det svenska 

samhället på sikt. ”En välfungerande integration gör att den arbetskraft som kommer [till 

Sverige] kan bli en bra resurs för oss på sikt när vi står inför en demografisk förändring med 

en åldrande befolkning” (Kommunrepresentant 4). UIF synsätt skiljer sig från ovanstående och 

menar att vad integration inte är och inte kan mätas i är ett arbete. Som argument för detta 

använder sig intervjupersonen av egna erfarenheter och berättar om två nyanlända individer 

som i sina hemländer haft expertis och arbeten. I Sverige har de fått arbeten, dock utanför den 

expertisen de har från hemlandet och arbetena beskrivs vara av lägre standard. Likheter med 

ovanstående exempel går att finna i de argument som Biezeveld (2003) ger om att det går att se 

huruvida ekonomisk integration uppnåtts eller inte genom att undersöka om de nyanlända 

lyckas hamna på arbetsplatser som stämmer överens med deras utbildnings- samt expertisnivå. 

Dessa exempel tyder på att en ekonomisk integration inte lyckats. Trots att så kan vara fallet 

kan man utifrån kommunrepresentantens uttalanden urskilja ytterligare en slutsats. Genom att 

belysa varför arbetet med ekonomisk integration är viktigt för Sverige på sikt talas det också 

om hur den svenska staten angriper integrationsfrågan. Fokus och mål ligger inte på att få in 

nyanlända på arbetsmarknaden och att det i sig genererar integration. Fokus och arbetet ligger 

istället på att bemöta sakfrågor, i detta fall skeva demografiska problem och 

arbetsmarknadslösningar, samtidigt som man försöker använda sig av de nya resurskrafter för 

att skapa långsiktiga lösningar för hela befolkningen som även de nyanlända kan ha nytta av. 
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5.2 Utrymme för förbättring och förändring 

Även om resultaten tyder på att idrotten har många fördelar när det kommer till 

integrationsprocesser så har även andra sidor trätt fram. Både en tränare och en 

kommunrepresentant delar uppfattning om att samband mellan idrott, integration och stadsdelar 

med viss socioekonomisk status finns. Tränare 1 (2016) menar att idrottens värdegrund handlar 

om att idrotten är till för alla, men vid en närmare anblick i friidrottsföreningarna i Uppsala så 

visade det sig att majoriteten av medlemmarna kommer från samma område, i detta fall 

Uppsalas innerstad, och visar sig ha liknande socioekonomiska förhållanden, i detta fall övre 

medelklass. Detta går emot Fundbergs (2004) tanke om att idrott som mötesplats är till för alla. 

Fundberg (2004) lyfter även i sin kritik mot idrott att vissa idrotter, som exempelvis hockey och 

ridning, har gått över till att bli klassfrågor, vilket samtliga respondenter håller med om. Då en 

av respondenterna är tränare inom just ridsporten kunde denna reflektion bemötas tydligare. 

Tränare 4 (2016) menar att en idrott som kostar mer är problematiskt just av ekonomiska skäl 

då alla inte har samma möjligheter, vilket också gör att idrotten kan få en exkluderande effekt. 

Tränare 4 (2016) fortsätter och menar att det alltid går att se på denna problematik på två sätt, 

och trots att de ekonomiska hindren finns, så finns det även lösningar. En lösning som lyfts är 

att just för att motverka de exkluderande krafterna är det viktigt att det finns kommunala stöd 

och ideella krafter som kan samverka för att ytterligare öppna upp idrottens möjligheter. En 

annan reflektion kring lösningen med projekt som får kommunalt stöd för integrationsprocesser 

lyfts av tränare 3 (2016) som menar att även detta bör ses över då det sökningssystem som idag 

råder är krångligt och det är svårt att komma i kontakt med de som har auktoritet att bevilja 

ärenden i dessa syften.  

Trots att möjligheterna för statliga stöd för integrationsprojekt finns så grundar sig 

idrottsrörelserna på de ideella krafternas själ. Av intervjuprocessen har det framkommit både 

tränare och kommun är överens om att folkrörelsens kollektiva idégrund har öppnat upp 

idrotten som en mötesplats för nyanlända men att de ideella krafternas framtid är ett centralt 

tema föreningslivets framtid. Samtliga tränare uttrycker att bristen på ledare är det största 

problemet i föreningslivet. En tydlig konsekvens för idrotten är att det inte går att utöka lagen 

vilket tränare 2 (2016) menar är ett tydligt exempel för att kunna argumentera för att 

integrationsprocesserna via idrott inte är fulländade. En central punkt som debatten lyfter är 

huruvida idrottsverksamheten ska börja övergå från de ideella krafterna mot anställda tränare. I 

denna fråga är både tränare och kommunen delade och stöd finns till både för- och nackdelar 

med övergången. En fördel med övergången är att det finns ett tydligt intresse bland 

föreningsledarna själva. Ett exempel som ges är under julledigheten 2015 då ett stort antal 

nyanlända kom till Uppsala. Kommunen mötte en utmaning att hitta sysselsättningar för de 

nyanlända på grund av helgdagar. I samband med detta och saknaden av finansiellt medel 

resulterade i en oönskad effekt av integrationsarbetet då väldigt få föreningar ställde upp 

(Tränare 1, 2016). Även kommunen menar att på detta sätt finns ett intresse av deras sida att 

diskutera huruvida tränarroller i föreningarna bör bli betalda tjänster (Kommunrepresentant 3, 

2016). Kommunen menar att mycket av frågan kring föreningslivet och de tunga politiska 

frågorna, som integration, hela tiden handlar om att behålla en balans. Under intervjun 

reflekteras det kring hur mycket av arbetet som man ska belasta föreningarna med. 

Kommunrepresentant 3 (2016) menar att en gräns måste dras så att tanken bakom 
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integrationsprocesserna via idrotten inte ska få motsatt effekt där en stor belastning skickas 

över på idrotten samtidigt som det ideella ledarskapet uteblir.  

 

”Belastar vi föreningslivet för mycket, och inte ser till att vi har resurser i form av 

anläggningar, utrustning, ledare och så vidare.. Ja då kanske vi [kommunen] måste hitta 

nya sätt att bemöta denna typ av problem och eventuellt lämna de ideella värdena bakom 

oss” (Kommunrepresentant 3, 2016). 

 

Vad som kan tänkas vara en nackdel med detta är att föreningslivets ideella krafter och dess 

gränslösa och demokratiserande verkan förloras. Skulle kommunala finansiella medel öka och 

främja fler anställda tränare är det ur ett perspektiv bra just för att det bemöter sakfrågan om 

bristen på tränare, men å andra sidan finns kan idrotten få en roll som kommunens förlängda 

arm och därmed bli politiserad.  

Ytterligare områden som kan förbättras upplevs vara kommunikation och 

informationsflödet mellan föreningslivet och kommunen. Detta anser båda aktörer. Uppsala 

kommun menar att samarbetet måste förbättras både inom de statliga instanser som driver 

integrationsprocesser, men även mellan stat och föreningar (Kommunrepresentant 1, 2016). En 

tränare uttrycker att trots att träffar mellan kommunen och föreningslivet finns så ”pratar vi 

inte samma språk” (Tränare 2, 2016).  Detta refereras till de bristande resurser i föreningslivet 

som exempelvis tränare och den byråkratiska hanteringen av problemet. De idrotter, där ett 

stort intresse bland nyanlända finns, behöver utöka sin verksamhet för integrationsfrämjande 

syften. Föreningarna menar att ansökningarna om kommunalt finansiella stöd för dessa projekt 

måste ses över snabbare. Kan kommunen inte möta problematiken med bristen på tränare då 

begränsas också föreningarna i att kunna öppna upp verksamheten. En annan tränare vid en 

föreningsverksamhet ser på samma problematik ur ett annat perspektiv. Det framgår att i denna 

förening har man inte lyckats fylla alla platser och skulle kunna ta emot fler nyanlända. Denna 

tränare menar att en samordnare behövs för att se över utbud och efterfrågan bland nyanländas 

intressen och för att informera vilka alternativ föreningslivet kan erbjuda. Tränaren betonar att 

ännu viktigare är det att ifrågasätta vilka gruppers efterfrågan som inte hörs. För att göra 

föreningslivet tillgängligt för alla är det av vikt att bemöta detta. 

5.3 Genusperspektiv på integration och idrott 

Statistik visar att några större skillnader inte finns mellan antal nyanlända killar och tjejer, i 

åldern 15-34 år, som under 2015 anlänt till Uppsala kommun (scb.se, 2016). Däremot har 

tydliga skillnader mellan könen visat sig när det kommer till engagemang i idrott 

(Riksidrottsförbundet, 2002, 2010). De intervjupersoner jag intervjuar som arbetar inom 

föreningslivet medger att de märkt av tydliga skillnader mellan killar och tjejer i föreningslivet. 

Endast en av tränarna driver ett integrationsprojekt som enbart är riktat mot nyanlända tjejer. I 

de föreningar där integrationsprojekten är öppna för både könen berättar tränare att nyanlända 

tjejer är tydligt underrepresenterade, och nästan inaktiva vilket även går i hand med den 

statistisk som Riksidrottsförbundet (2010) samt Lundvall (2009) påvisat i sin forskning. Både 

tränare 1 (2016) och tränare 3 (2016) berättar att de i sina föreningar inte har några nyanlända 

tjejer. Även de kommunrepresentanter som i sitt arbete gör föreningsbesök har under dessa inte 

stött på nyanlända tjejer. 
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En tränare reflekterar över att orsaken till bortfallet av denna grupp i föreningslivet är 

kopplad till de kulturella förhållandena som många nyanlända tjejer bär med sig. Hen menar att 

det är troligt att många av dessa tidigare inte fått möjlighet att utöva idrott. Därmed kan det 

vara utmanande att engagera tjejer som möjligtvis aldrig tidigare haft ett intresse för idrott. 

Detta är ingen nyhet då tidigare forskning säger att utövarens kulturella vanor och bruk orsakar 

barriärer för deras deltagande i idrottssammanhang (Lundvall, 2009). Svar på hur detta kan 

bemötas kunde ingen intervjuperson ge. En tanke återgick tillbaka till de kulturella aspekterna. 

Det uppgavs att många av tjejerna kommer från kulturella förhållanden där vanorna är att andra 

familjemedlemmar ofta fattar beslut och är engagerade åt dem (Länsstyrelsen, 2016). Ställs 

detta i relation till de förväntningar som presenterades tidigare i uppsatsen i relation till att 

integrationsprocesser är ett två-vägsförhållande där de som sökes integreras bär ett ansvar i att 

dyka upp på de mötesplatser som kommunen och andra erbjuder, då finns det risk att en 

kulturkrock uppstår. En sådan situation reflekterar tydligt bristen på kunskap om de svenska 

normerna och innebär inte att genom att inte dyka på väljer tjejer att inte engagera sig. 

Troligtvis handlar det om att de inte är medvetna om att de har valet att göra det. Även 

Lundvall (2009) menar att det finns okunskap inom idrotten när sociala aspekter som kön 

kommer in i diskussionen. En annan tolkning av vad skillnaderna beror på, menar 

representanten från Upplands idrottsförbund (2016) är att nyanlända killar har tilldelats mer 

ekonomiskt stöd i idrotten än vad tjejer har. Medan nyanlända tjejer är den mest 

underrepresenterade gruppen inom idrottsvärlden så är killar med utländsk bakgrund 

dominerande i vissa sporter som exempelvis fotboll (Riksidrottsförbundet, 2010; Länsstyrelsen, 

2016). Detta bevisar att det råder en ojämlikhet mellan könen bland de nyanlända då nyanlända 

killar har bättre förutsättningar att få nyttja idrottens möjligheter. 

En diskussion kring lösningar på hur idrotten ska bli mer jämlik och nå ut till de grupper 

som är avvikande har börjat föras. Ett förslag som i detta sammanhang hamnat i centrum är 

huruvida enskilda tjejgrupper bör införas i vissa idrottssammanhang där separerade 

könsgrupper inte förekommer, exempelvis simning. En tränare anser att enskilda tjejgrupper 

kan vara ett bra tillvägagångssätt för att få tjejer att känna tillit, inte bara till varandra men även 

till tränarna (Tränare 1, 2016). Dock kan det argumenteras för att detta inte är ett idealt sätt att 

hantera problemet eftersom en tydlig separering mellan könen sker, vilket strider mot de mål 

och visioner som finns upprättade för integrationsprocesserna. Å andra sidan framgår av de 

resultat jag fått genom mina intervjuer att tränare ofta upplever att om grupperna är blandade 

dyker inte tjejerna upp till nästa träning. På det sätt kan det argumenteras för att separerade 

könsgrupper är ett steg i rätt riktning. Kommunen är oense i denna fråga. En person menar att 

enkönade grupper är jämställda då det kan vara ett verktyg för att engagera fler tjejer. En annan 

menar däremot att enkönade grupper strider mot idrottens slagord om att idrotten är till för alla, 

och menar att tröskeln för integrationsarbetet inte blir mindre av en uppdelning.  

6. SAMMANFATTANDE SLUTSATSER 

6.1 Uppsala kommuns arbete med integration via idrott 

Av resultatet framgår att Uppsala kommun, på de nationella instansernas befordran, har lagar 

och riktlinjer att förhålla sig till gällande hur nyanlända ska integreras i samhället. De 
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intervjuade tjänstemännen ser stor potential för integrationsfrämjande via idrotten då idrott har 

en förmåga att verka som en mötesplats i staden där alla är välkomna att delta. Idrotten skapar 

relationer och kontakter genom samspel och kollektiva intressen. Integration ses vidare som ett 

förhållande där både samhället och de nyanlända har ansvar för att integrationsprocesserna ska 

bli fulländade. Kommunen ansvarar för att möjliggöra inträde och acceptans för nya kulturer 

via mötesplatser medan nyanlända väntas vara öppna och mottagliga för att integreras i det nya 

landet. Det framgår att föreningslivets verksamhet i frågan om integrering av nyanlända inte 

har varit en prioriteringsfråga tidigare. På senare tid har idrotten visat sig vara ett effektivt 

verktyg för integration då kommunen märkt många vinster, främst utveckling av det svenska 

språket, vilket innebär en tillgång in i det svenska samhället. Därmed har kommunen börjat 

lyfta idrottens verkan och möjligheter på integrationsprocesser och det finns en ambition att 

allokera resurser för att effektivisera integrationsarbetet.  

Ytterligare egenskaper som varit utmärkande för Uppsala kommun till skillnad från 

föreningslivet är att diskussioner kring integrering av nyanlända lyfts ur ett ekonomiskt 

perspektiv. Det finns en diskussion om hur nyanlända ska nå arbetsmarknaden och verka som 

en tillgång för Sverige ur ett långsiktigt perspektiv. Detta tyder på att kommunen planerar för 

integration av nyanlända som en lösning för andra sakfrågor i samhället som är bristande och 

skapar därmed lösningar för både de nya medborgarna som befolkningen i stort. 

Av intervjuerna att döma finns det positiva faktorer med idrott och integration. Dock 

framkommer att kommunikation och samarbetet mellan kommun och föreningsliv behöver 

förbättras. Mycket av integrationsarbetet har lagts på föreningslivet trots att en brist på ledare 

finns. Detta gör att kommunalt finansiellt stöd är nödvändigt för att kunna effektivisera de 

integrationsuppgifter som lagts på föreningslivet och som kan tyckas vara politikens uppgifter. 

Det finns byråkratiska hinder som måste luckras upp för att möta de behov som finns. Ett 

sådant är att beslutsfattandet kring kommunala medel tar för lång tid och behöver 

effektiviseras. 

6.2 Föreningslivets arbete med integration av nyanlända 

Det framgår att de studerade föreningarna lägger stor vikt i att arbeta med integration. Det 

huvudsakliga syftet med idrotten i integrationsprocesser är inte att utveckla idrottseliter, även 

om den fysiska aktiviteten är viktig, utan att främst utveckla de nyanlända och se till att de 

skapar kontakter och band till samhället. Genom att integrera med andra, samtidigt som 

nyanlända får delta i sociala sammanhang, kan de som sökes integreras lära sig språk, normer, 

värdegrundsarbete, ledarskap och andra positiva egenskaper att ha med sig in i samhället. Detta 

är inte så enkelt som det låter då alla människor bär med sig olika vanor som kan vara svåra för 

tränare att komma åt. Vanorna kan även hindra personer att delta i idrottssammanhang. Ett 

sådant exempel kan vara att kulturella bakgrunder som inte tillåtit personer att utöva idrott 

tidigare. Tränare kopplar även idrott till fritid och menar att relationer och vänskapsband som 

skapas på träningarna sträcker sig utanför idrotten då personer pratar med varandra via sociala 

medier och fikar efteråt. 

Ingen av de föreningsaktiva respondenterna ser negativa aspekter med att integrera 

nyanlända genom idrott. Det finns dock brister i praktiken då ideella krafter i idrotten saknas. 

Föreningarna har ställts inför ett vägskäl för att lösa detta problem där idrottens ideella 

verksamhet måste överväga att övergå till att börja ta betalt. Anledningen bakom detta är främst 
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att motivera fler att ställa upp men även att effektivisera och öppna upp idrotten för ännu fler 

medlemmar så att ingen lämnas utanför, samtidigt som en viss exkludering ändå riskeras på 

grund av ökade kostnader. 

6.3 Integrationsarbete via idrotten ur ett genusperspektiv 

Trots att både kommun och föreningsledare delar visionen och målet om att idrotten ska vara 

till för alla är det av resultaten påtagligt att det i praktiken tydligt finns en grupp som är utanför 

– nyanlända flickor. Resultatet bekräftar forskningen som visar att det finns en skillnad mellan 

tjejer och killar i idrottsverksamheten. När detta lyftes under intervjuprocessen var det tydligt 

att samtliga respondenter tyckte att detta var ett känsligt ämne att diskutera på grund av att 

intervjupersonerna själva inte hade konkreta lösningar på hur man skulle kunna engagera fler 

nyanlända tjejer i idrotten. De lösningar som diskuterades återgick till kulturella 

bakgrundsfaktorer. Respondenterna menar att först måste dessa murar rivas och ta reda på 

orsakerna till att nyanlända tjejer inte engagerar sig. För att kunna ta sig an detta krävs kunskap 

om de kulturella bakgrunder och normer. Därmed är det otroligt viktigt att personer som driver 

integrationsfrämjande projekt via idrotten talar med den bortstötta gruppen och inte om den, för 

att på bästa sätt kunna hitta lösningar tillsammans. 

6.4 En liten skruv i ett stort kugghjul 

Studien har visat integrationsfrågans komplexitet och att det är väldigt många faktorer som 

påverkar en lyckad integration. Även om idrottsverksamheten skulle bli fulländad så är idrotten 

endast en liten del sett till ett samhällsperspektiv och integrationsprocesser måste arbetas med 

från olika håll. Skolan och arbetsmarknad bedöms vara andra områden där framtida forskning i 

integrationsprocesser skulle vara av vikt för att ur ett samhällsplaneringsperspektiv kunna bidra 

till planering av en stad för alla.  

Studiens fokus ligger i uttalanden om nyanlända. Därför vill denna uppsats uppmuntra för 

vidare studier som har större omfång att prata med nyanlända och inte om dem. På detta vis kan 

deras egna erfarenheter träda fram som planeringsunderlag för att effektivisera arbetet med 

integration.   
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