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Abstract 

During last year Sweden received many immigrants that was fleeing humanitarian disasters 

and war. Many that arrived was unaccompanied children that for different reasons came to 

Sweden without their families and kin. The Swedish municipalities has a responsibility to 

give this children roof over their head, give them a meaningful leisure and to integrate the 

children into the Swedish society. It is therefore interesting and important to see how well the 

Swedish municipalities is handling this aspect of their responsibility. The method of the study 

is qualitative conversational interview and the reason to this is that the method allows us to 

get a deeper understanding of the studied field. 

 

The goal of this study is to explore the cooperation among Swedish municipalities and sport 

clubs to strengthen the integration for unaccompanied immigrant children. The conclusion of 

this work is that the Swedish municipalities does not take a bigger responsibility than sports 

clubs regarding the work of integration for immigrant children through leisure activities. It 

should be said, regarding last year’s large immigrant stream that the municipalities has had a 

substantial amount of work and pressure to live up to their area of responsibility. Integration 

through sport clubs and other activities has therefore not been a priority. It is also a question 

of resources and cooperation, the clubs does not have resources to integrate the children nor 

the knowledge. The municipalities and the Länsidrottsförbund needs to have joint 

contribution to the sports clubs.  

 

Keywords: Integration, idrott, idrottsföreningar, ensamkommande flyktingbarn, kommuner, 

socialt kapital, nätverk. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sammanfattning 

Under förra året tog Sverige emot många immigranter som flydde undan humanitära 

katastrofer och krig. Många som anlände var ensamkommande barn som av olika anledningar 

kom till Sverige utan sina familjer och släktningar. De svenska kommunerna har ett ansvar att 

ge dessa barn ett tak över huvudet, en meningsfull fritid och att integrera barnen till det 

svenska samhället. Därav är det intressant och viktigt att se hur väl de svenska kommunerna 

hanterar denna aspekt av deras ansvar. Studiens metod är en kvalitativ samtalsintervju och 

anledningen till detta är för att metoden tillåter oss att få en djupare förståelse av det studerade 

fältet. 

 

Studiens mål är att undersöka samverkan bland svenska kommuner och idrottsföreningar för 

att stärka integrationen för de ensamkommande flyktingbarnen. Vi kommer bland annat fram 

till att kommunen inte tar ett större ansvar än civilsamhället och idrottsföreningarna när det 

kommer till integration genom idrotten. Det bör vara sagt, gällande förra årets stora 

flyktingström att kommunerna har haft ett påtagligt arbete och en press att kunna leva upp till 

deras ansvarsområden. Integration genom idrottsföreningar och andra aktiviteter har därav 

inte varit en prioritet. Det är också en fråga om resurser och samarbete, föreningarna har inte 

resurser eller kunskap att bedriva ett integrationsbefrämjande arbete. Kommunerna och 

länsidrottsförbunden behöver ha en samordnad insats till idrottsföreningarna.  
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1. Inledning 

I detta avsnitt redogörs studiens problemformulering, syfte, frågeställningar, avgränsningar 

och disposition. 

1.1 Problemformulering 

Människor har i alla tider förflyttat sig över geografiska avstånd, bland annat har det varit 

orsaker såsom katastrofer, krig eller för att hitta arbete. Att det har invandrat mycket 

människor till Sverige under de senaste åren är inget nytt fenomen. Under medeltiden 

invandrade exempelvis hansatyskar till Sverige och på 1500-talet bosatte sig även en del 

finländare här. Svenskar har också utvandrat i större skaror, till länder som USA och Kanada. 

Under 1800-talet och ända fram till 1920-talet utvandrade ca 1,3 miljoner svenskar. Dock har 

Sverige sedan 1930-talet generellt sätt innehaft en större årlig invandring än utvandring 

(Migrationsverket 2016a). 

 

Andra världskriget medförde att människor flydde från sina hemländer till bland annat 

Sverige. Under mitten av 1900-talet kom det människor till Sverige och det var framförallt en 

arbetskraftsinvandring som ägde rum (Nilsson 2004, s. 16-19). Under senare delen av 1900-

talet kom det människor som flydde från kriser och konflikter. Dessa var bland annat från 

Chile på 70-talet och det forna Jugoslavien på 90-talet då Sverige tog emot ca 100 000 

människor (Migrationsverket 2016a). Under det senaste året har en ökning i statistiken skett 

för både vuxna asylsökande och antalet ensamkommande barn som kommit till Sverige. 

Under 2015 sökte 162 877 asyl varav 35 369 av dessa var ensamkommande barn och 

ungdomar (Migrationsverket 2016b). 

 

Celikaksoy och Wadensjö (2015) menar i deras studie; De ensamkommande flyktingbarnen 

och den svenska arbetsmarknaden, att de som kommit till Sverige som ensamkommande barn 

arbetar i en mindre utsträckning än de som är födda i Sverige. Detta kan ha olika förklaringar 

såsom diskriminering på arbetsmarknaden, vilken ålder personen har som kommer och vart 

personen väljer att bosätta sig. Dock kan skillnaden i sysselsättningsgraden också vara 

resultatet av en bristande integration för de ensamkommande barnen. Det finns flera sätt att 

mäta integration eftersom det är ett område som omfattar många aspekter i samhället, 

demokratiskt valdeltagande är också ett exempel (Celikaksoy & Wadensjö, 2015).  
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Den svenska integrationspolitiken har under åren ändrats och fokuserar i nuläget på att sätta 

människor i arbete vilket är ett led i att minska sociala insatser för att människor ska kunna bli 

självförsörjande, lära sig språket, normer, värderingar och skapa sig ett socialt nätverk. I en 

artikel från dagens nyheter beskriver både Stefan Löfven och länsstyrelserna att läget under 

hösten 2015 har varit kritisk för grundläggande samhällsfunktioner såsom socialtjänst 

(Dagens Nyheter 2015). Om de svenska myndigheterna inte kan ansvara för dessa människor 

och fullborda sina åtaganden på ett vis som är tillräckligt tillfredsställande kan det ligga som 

en grund för ett framtida utanförskap. Flyktingströmmen medför att ett arbete sker för att 

integrera de nyanlända in i det Svenska samhället. 

 

Ideella föreningar har lyfts fram som en möjlighet för att ge en god grund för integration, 

detta genom att de ensamkommande barnen får en möjlighet till att komma i kontakt med 

svenska medborgare där de kan lära sig om språket, normer, värderingar och kultur. Denna 

möjlighet är något som lyfts fram i överenskommelsen mellan regeringen, Sveriges 

kommuner och landsting (SKL) samt civilsamhället (Regeringen 2010, s. 5-6). Idrottsrörelsen 

är ett exempel på en sådan arena inom det civila samhället vilken kan vara bidragande till att 

hjälpa myndigheterna med att skapa fler chanser till integration i det svenska samhället. Det 

svenska samhället har höga förväntningar på idrottens förmåga att integrera (Peterson 2004, s. 

19). Dessa förväntningar kan också ses genom att riksidrottsförbundet får resurser för ett 

sådant arbete. Den svenska regeringen har inför 2016 års vårproposition föreslagit ett ökat 

anslag till idrottsrörelsen som skall gå till att erbjuda nyanlända aktiviteter och introduktion 

till det svenska samhället (Regeringen 2016b). 

 

Eftersom integration är ett viktigt samhällsåtagande är det också en förutsättning att det är 

välfungerande. Därför är det av intresse för oss att beskriva hur och i vilken utsträckning som 

kommuner arbetar specifikt med idrottsföreningar för att möjliggöra integration för 

ensamkommande flyktingbarn. Genom att studera kommuner kan vi belysa om det finns 

hinder och möjligheter som de själva kan utgöra mot idrottsföreningarna. Vi kommer att 

studera två kommuner i Sverige, Linköping och Örebro samt respektive länsidrottsförbund i 

de kommunerna. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka kommuners samverkan med idrottsföreningar för att 

tillsammans stärka integrationen för ensamkommande flyktingbarn. 

 

Våra frågeställningar i detta arbete är: 

1. I vilken utsträckning och på vilket sätt utför kommuner arbete som syftar till att främja 

integration genom idrottsföreningar? 

2. Vilka möjligheter och hinder finns det för idrottsföreningar i relation till kommuner att 

arbeta för integration av ensamkommande flyktingbarn? 

1.3 Avgränsning 

Denna studie avgränsas till att studera Linköping och Örebro kommuns arbete för att stärka 

integrationen för ensamkommande flyktingbarn genom arbetet med idrottsföreningar. 

Anledningen till detta val är för att få någon form av jämförelsebarhet samt att kommunernas 

geografiska närhet till varandra underlättar det praktiska arbetet. Vi valde två större 

kommuner i snarlik storlek för att dels kunna få ett bredare perspektiv, dels för att stärka 

uppsatsens tillförlitlighet med flera intervjupersoner. 

 

Med stor kommun menar vi ett invånarantal som överstiger 100 000 personer. Tanken är att 

en stor kommun per automatik mottager fler människor vilket i sin tur ställer större krav på ett 

mer omfattande arbete för kommunerna när det kommer till integration. En större kommun 

har också mer resurser till sitt förfogande än vad en liten kommun har, därmed har vi valt att 

avgränsa oss till dessa två kommuner eftersom de har mer resurser än den genomsnittliga 

kommunen. I denna studie har vi också valt att avgränsa oss till att studera ensamkommande 

flyktingbarn och i vilken omfattning idrottsföreningar möjliggör en ingång till det svenska 

samhället. Anledningen till att vi väljer att studera ensamkommande barn är för att de befinner 

sig i en mer utsatt situation än de barn och ungdomar som kommer till Sverige med sina 

familjer.  

 

Vidare är det myndigheterna som ansvarar för dessa barn i deras boende, utbildning etc. 

Problematiken är dock att dessa barn inte har en “naturlig” ingång till att träffa inrikesfödda 

personer. Idrottsrörelsen är ett sätt för dessa barn att lära sig språket, kulturen och normerna 

som finns i Sverige vilket underlättar ett framtida yrkesliv. Likaså de barn som kommer med 
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sina familjer, dock är ensamkommande barn mer sårbara av naturliga skäl. Generellt sätt är 

också barn mer aktiva i olika idrotter i jämförelse mot vuxna personer. Därav har vi valt en 

inriktning mot just ensamkommande barn eftersom de förmodligen är mer benägna att vilja 

idrotta än vuxna invandrare. 

 

Anledningen till varför vi valde att fokusera på idrottsföreningar är för att de kan skapa 

möjligheter som myndigheter vanligtvis inte är kapabla till att göra. Kommuner kan inte ta ett 

helt samhällsomfattande ansvar när det kommer till integration. Det civila samhället är en 

viktig pusselbit i detta sammanhang och därav ville vi undersöka kommuners samarbete med 

idrottsföreningar. En ytterligare anledning till varför vi valde idrottsföreningar är för att den 

ideella sektorn i Sverige är stor och har på senare år fått ett större ansvar både från 

allmänheten men även från staten. Vi är medvetna om att idrott har olika effekter på individer 

såsom ett hälsosammare liv, däremot avgränsar vi oss till att se idrotten som ett medel för att 

uppnå en bättre integration. 

1.4 Disposition 

I det inledande avsnittet redogör vi för vår problemformulering. Avsnittet förklarar 

problemområdet och varför det är statsvetenskapligt relevant. Studiens syfte, frågeställningar 

och avgränsning behandlas även i denna del.  I bakgrunden redogör vi för vilka de 

ensamkommande barnen är och hur det går för de i senare skeenden av livet. Avsnittet 

handlar även om det civila samhällets betydelse samt hur många människor som sökt asyl i 

Sverige. Kommuners ansvar redogörs även i detta avsnitt. I det teoretiska avsnittet behandlar 

vi begreppet integration och hur den svenska integrationspolitiken har sett ut över tid vilket 

ligger till grund för vårt teoretiska ramverk som innefattar socialt kapital och nätverk. Sedan 

redogör vi för vårt metodavsnitt vilket innehåller en redogörelse av metod, analysmetod, 

urval, empiriskt material, tillvägagångsätt, etiska överväganden, validitet och reliabilitet. 

Avsnittet föregås även av en metoddiskussion. 

I empiriavsnittet redovisar vi vårt resultat från de intervjuer som genomförts med 

respondenterna. Efter empirin kommer analysavsnittet, vilket redogör resultatet med hjälp av 

vårt teoretiska ramverk. I vår slutsats redogör vi för vad vi kom fram till i uppsatsen och dessa 

är strukturerade efter våra frågeställningar. Slutligen har vi en kort slutdiskussion där vi 

redogör för vidare forskning inom ämnet och en kort metoddiskussion. 
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2.     Bakgrund 

Detta avsnitt följs av en bakgrundbeskrivning om de ensamkommande flyktingbarnen, likväl 

som kommunernas ansvar och det civila samhället. 

 

2.1 Vilka är de ensamkommande flyktingbarnen? 

Som tidigare nämnts har det under de senaste åren kommit allt fler människor till Sverige. 

Dessa har bland annat flytt på grund av krig och kriser i deras hemländer. De som kommer är 

inte bara vuxna och familjer utan det är också barn som av olika anledningar inte har med sig 

sina föräldrar, dessa är de vi kallar ensamkommande flyktingbarn. Ensamkommande 

flyktingbarn definieras som barn under 18 års ålder, de är ej i sitt hemland och de har ej med 

sig sina föräldrar eller någon annan person som kan vara deras legala vårdnadshavare 

(Socialstyrelsen 2013, s. 14). 

 

Ensamkommande barn - Ingen homogen grupp 

Det går inte att prata om de ensamkommande barnen som en homogen grupp. Detta är också 

något som socialstyrelsen (2013) styrker i rapporten socialtjänstens arbete med 

ensamkommande barn och ungdomar - en vägledning. Det finns de barn som redan har 

släktingar bosatta i Sverige medan det finns de som ej har det, vilket skapar olika 

förutsättningar för barnen. Det går även att se på könsfördelningen av de barn som kommer 

att det till största del är pojkar. Detta är också någonting som påverkar och skapar olika 

situationer och förutsättningar i det nya landet (Celikaksoy & Wadensjö 2015, s. 4-5). 

Vidare går det inte att säga att det är en homogen grupp på grund av att de har olika 

nationaliteter och kulturer. De länder som står för störst andel ensamkommande är Somalia, 

Eritrea, Syrien och Afghanistan. Även utbildningsmässigt finns det olikheter mellan barnen 

och med tanke på vilken nivå som de ligger på vid ankomst sker därav utbildning i Sverige på 

olika nivåer (Celikaksoy & Wadensjö 2015, s. 14). 

2.2 Antalet asylsökande 

Antalet asylsökande ensamkommande flyktingbarn i Sverige har, som nedanstående diagram 

från SCB visar, ökat successivt från början av 2002-talet fram till 2015 (SCB 2016). År 2013 

sökte 3852 ensamkommande barn asyl i Sverige och av de ärenden som hann bli avgjorda var 

det 66 procent som fick beviljat asyl.  
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I en jämförelse kan vi se att det skedde en stor ökning år 2014 där det var 7049 

ensamkommande barn som sökte asyl. Av de ensamkommande barn som sökte asyl 2014 var 

det 75 % som beviljades att stanna i Sverige. Under 2015 har det totalt inkommit 162 877 

människor som sökt asyl i Sverige varav 35 369 av dessa har varit ensamkommande barn. Ett 

särskilt stort uppsving i statistiken visas under de tre sista månaderna under 2015 

(Migrationsverket 2016b).  I och med den här ökningen tyder det på att fler människor 

kommer att bli beviljade asyl. Det finns ingen statistik från 2015 på avgjorda ärenden om 

beviljad asyl, dock kan vi se från tidigare år att det varit en trend som ökat och att den därav 

troligen kommer bibehållas. 

Figur 1. Antal ensamkommande flyktingbarn (SCB 2016) 

 
Statistik ifrån the Organisation for Economic Co-operation and Develepoment (OECD) visar 

att Sveriges utlandsfödda medborgare är arbetslösa i en större utsträckning än medborgare 

födda i Sverige. Utlandsfödda visar en arbetslöshet på 16 % medan inhemskfödda visar en 

arbetslöshet på 6,6 % (OECD 2016). Alla som är utrikesfödda mellan 16-64 år oavsett 

vistelsetid i Sverige uppnår inte till de inrikesföddas sysselsättningsgrad, vilket år 2013 var 

78,4 % (Migrationsinfo 2015). 

 

Bland de personer som är utrikesfödda är det de som har varit i Sverige längst tid som är till 

största del aktiva på arbetsmarknaden; de som har varit i Sverige 0-9 år har ett 

arbetsdeltagande på 69,5 % och de personer som har en vistelse på 20-29 år har ett desto 

högre tal; 82,1 %. Detta visar att längre vistelsetiden i Sverige ger större delaktighet på 

arbetsmarknaden (Migrationsinfo 2015). 
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Hur går det för ensamkommande barn i det svenska samhället? 

I socialstyrelsens rapport beskrivs egenskaper vilka underlättar barnens vistelse i det nya 

landet, exempelvis social kompetens, god fysisk hälsa etc. (Socialstyrelsen 2013, s.21). 

Rapporten påvisar även att förmågan för de ensamkommande barnen att knyta an socialt är en 

förutsättning för dess utveckling. Vidare beskrivs även de ensamkommande barnen generellt 

ha klarat sig bra. I rapporten redogörs en enkätundersökning av 100 ensamkommande barn 

som visar att mer än tre fjärdedelar hade fått arbete efter 10 år (Socialstyrelsen 2013, s. 25). 

 

Alla de barn som är under 16 år och kommer till Sverige blir placerade i utbildning. I en 

könsfördelning mellan de ensamkommande är det vanligare att pojkar upp till 20 års ålder går 

en utbildning. Dock efter 21 års ålder och äldre följs det redan etablerade mönstret i Sverige 

angående eftergymnasial utbildning; att det är en större andel kvinnor som studerar än män 

efter gymnasieåldern. Det är även en större andel kvinnor som har en gymnasieexamen än vad 

det är män (Celikaksoy & Wadensjö 2015, ss. 13-15). 

 

På arbetsmarknaden är skillnaderna större ifråga om könsfördelningen mellan de 

ensamkommande och de som är inhemskt födda. Andelen män i gruppen ensamkommande 

barn är mer sysselsatta än vad andelen kvinnor är när de har uppnått vuxen ålder (mellan 

åldrarna 18 till 27 år) och männen är också i större utsträckning sysselsatta inom yrken som 

går att kategorisera som typiska hantverks- och transportarbeten. Kvinnorna går att finna inom 

service- och omsorgsarbeten. Männen får även en högre inkomst än vad kvinnorna får samt är 

det få personer inom gruppen ensamkommande som har en sysselsättning som kräver en 

högre utbildning. Slutligen är det oftare kvinnor som varken är i utbildning eller i arbete 

jämfört med män, vilket framförallt är representativt från de som har ett ursprung från Irak 

och Somalia (Celikaksoy & Wadensjö 2015 ss. 20-21). 

2.3 Kommunens ansvar för de ensamkommande barnen 

Integrationsansvaret är uppdelat mellan olika myndigheter och i detta avsnitt avser vi att 

kortfattat redogöra för vilka kommunens huvudsakliga ansvar är angående integration för 

ensamkommande barn. Kommunens ansvar innefattar att utreda barnets behov och att fatta 

beslut om insatser och placering i lämpligt boende, utse en god man, skolundervisning, 

introduktion till det svenska samhället och efter ett beviljat uppehållstillstånd ansvara för 

fortsatta insatser under barnets uppväxt samt för barnets integration. 
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Det innefattar också en strävan om att barnen skall få en utvecklande och meningsfull fritid. 

Kommunen ska även förordna en särskild vårdnadshavare efter permanent uppehållstillstånd 

(Länsstyrelsen 2016). Utifrån detta kan vi utläsa att kommuner har ett övergripande ansvar 

när det kommer till integration för de ensamkommande barnen.  

2.4 Vad är det civila samhället? 

Det civila samhället kan definieras på olika vis, dock har vi i denna studie valt att ta 

utgångspunkt i utredningen för ett stärkt civilsamhälle (2016). Där beskrivs civilsamhällets 

aktörer som allmännyttiga ideella föreningar, registrerade trossamfund samt organisationer 

inom den ideella sektor och den kooperativa rörelsen vilka har ett uppdrag som är skilt från 

både stat och kommun. Dess uppdrag beskrivs vara av oegennyttig karaktär och 

organisationerna som sådana är självstyrande och har ofta en ideologisk medvetenhet. 

Bland dessa organisationer inräknas likväl sociala företag som aktiebolag med särskild 

vinstutdelningsbegränsning. Det civila samhället kan med andra ord avgränsas till 

organisationer vars syfte är allmännyttigt och icke vinstdrivande (Utredningen för ett stärkt 

civilsamhälle 2016, s. 54). 

 

Ideella föreningarna kan ha flera olika inriktningar och syften med den bedrivna 

verksamheten. I en undersökning gjord av myndigheten för ungdoms- och 

civillsamhällesfrågor (MUCF) ger 84 % av de ideella föreningarna en bild av att deras 

verksamhet främjar sociala relationer mellan människor. Vidare menar vissa föreningar att 

deras syften är att förbättra livsvillkoren för deras medlemmar och att de tar ett socialt och 

miljömässigt ansvarstagande. Det finns de föreningar som menar att de genom sin verksamhet 

underlättar eller skapar ett utövande för ett visst fritidsintresse, förbättrar livsvillkoren för en 

särskild grupp i det svenska samhället samt påverkar åsikter eller beteenden bland människor 

(MUCF enkätundersökning se utredningen för ett stärkt civilsamhälle 2016, ss. 66-67).   

 

I dagens Sverige finns det ungefär 144 827 ideella föreningar varav 71 694 stycken personer 

förvärvsarbetar inom dessa. Dock uppgår den totala summan av organisationer inom det civila 

samhället till 232 216 stycken. De tjänster som föreningarna producerar uppskattas till ett 

värde av ungefär 3,3 % av Sveriges BNP. Det totala antalet medlemskap som finns i Sverige 

uppskattas att vara 21 miljoner (Utredningen för ett stärkt civilsamhälle 2016, ss. 72-73).  
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Idrottsföreningar är onekligen en merpart av de ideella föreningarna, det finns ca 20 000 till 

antalet i Sverige och varannan medborgare är medlem i en sådan (Svenskidrott 2016). Med 

tanke på den omfattning av både resurser och människor som finns inom det civila samhället 

och däribland även ideella föreningar och idrottsföreningar, utgör detta en viktig del av 

samhället.  

 

Idrottsföreningar har en roll i samhället som kan se lite olika ut beroende på hur föreningen är 

utformad och hur den fungerar. En roll som är omtalad, är den som beskrivs vara 

demokratisk, det vill säga att idrottsföreningar genom sin verksamhet agerar på ett 

demokratisk vis; exempelvis att medlemmar har möjlighet att göra sin röst hörd. En annan roll 

beskriver civilsamhället och dess ideella föreningar som utförare av välfärdstjänster, vilket 

betyder att föreningar utför tjänster genom statlig eller kommunal finansiering (Utredningen 

för ett stärkt civilsamhälle 2016, ss. 74-75). Idrottsföreningar möjliggör också att barn och 

unga åtar sig fysisk aktivitet, vilket i sin tur motverkar bland annat fetma och psykisk ohälsa 

(Folkhälsomyndigheten 2016). Fysisk aktivitet har även ett positivt samband med ungas 

prestationer i skolan (Käll, Nilsson & Lindén 2013, ss. 279-280). 
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3. Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer vi redovisa för den forskning som tidigare gjorts inom 

forskningsområdet. Övergripande är den tidigare forskningen sociologisk eftersom det inte 

finns mycket gjort inom statsvetenskapen i detta område. 

3.1 Forskning 

I en studie utförd av Makarova & Herzogs (2014) undersöks idrottens roll för att kunna 

inkludera första generationens invandrare till det Schweiziska samhället, vilket utförs genom 

att utgå från sportgemenskapen. Den interaktion som sker mellan människor i utövandet av 

sporten skapar respektfulla relationer sålänge det finns spelregler och ett koncept om “fair 

play”. De utgår också från att sporten som sådan kan förenkla interkulturella interaktioner 

genom det gemensamma språket som utkristalliseras i utövandet av idrotten. Huvudfrågan i 

studien handlar om att se ifall unga första generationens invandrares medverkan i sporter kan 

underlätta deras integration till värdsamhället (Makarova & Herzogs 2014, s. 3). 

 

Tillvägagångssättet och metoden bestod av att gå till skolor och utföra kvalitativa 

enkätundersökningar. 864 stycken förstagenerations invandrare blev föremål till studien varav 

endast 454 blev uttagna för vidare analys. Åldern var mellan 15-23 år och de hade befunnit 

sig i värdlandet mellan 1-21 år. De frågor som användes för att kunna ta reda på huruvida 

sporten kan fungera som ett medel för att bygga respektfulla relationer handlade dels om de 

var medlem eller aktiv inom en idrottsförening, dels om kontakten med kamrater ur 

majoritetsbefolkningen i sporten, fritiden och bland nära vänner. De frågade även huruvida de 

kände sig integrerade i det schweiziska samhället (Makarova & Herzogs 2014, s. 4). 

 

Resultatet visade att deltagandet i sporter var viktigt för kontakten med de schweiziska 

ungdomarna. Sporten utgjorde med andra ord en länk för kontakt, eftersom fler 

invandrarungdomar som sportade hade en större kontakt med schweiziska ungdomar på 

fritiden än de som inte gjorde det och de hade även en ökad känsla för integration till 

samhället. Detta indikerar med andra ord att sport är en viktig del kring integrationen för 

invandrarungdomar och det för bildandet av interkulturella relationer i multikulturella 

samhällen (Makarova & Herzogs 2014, ss. 4-7). 
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I studien Idrotten som integrationsarena skriver Tomas Peterson (2000) om att idrotten är en 

av de viktigaste sociala miljöerna. Detta eftersom barn med ett annat ursprung som inte är 

“svenskt” kan umgås med barn som betecknas vara ”helsvenska”. Betydelsen av 

idrottsrörelsen och dess mötesplats har ökat, vilket har ställt krav från samhället och det läggs 

in stora resurser i idrottsrörelserna (Peterson 2000, s. 141-142).  

Peterson menar att det varken går att svara ja eller nej på frågan om idrotten fungerar som en 

“integrationsarena”, dock menar han att det finns förutsättningar i ungdomsidrottens 

förankring i folkrörelsen och den tillgänglighet som finns. Han lyfter även fram att idrotten 

som mötesplats har en demokratiskt fostrande roll i samhället (Peterson 2000, s. 164). 

I studien jämförs skolan och idrotten och han ser samband däremellan. Både inom idrotten 

och i skolan finns en närvaro av selektion, i skolan är den ej uttalad medan den i idrotten är 

det. Diskussionen förs om en selektiv integration som sker via idrotten och han lyfter frågan 

om det finns en bred integration. Han menar att idrotten på sikt kan förvandlas till en slags 

”fälla” där barn och ungdomar har förhoppningar som ej är realistiska. Men även ett alibi för 

oviljan från samhället att rätta till ojämlikheterna och de orättvisor som finns i andra områden. 

Inom idrottslig tävlan finns det dock möjligheter för integration (Peterson 2000, s. 165). 

Slutligen nämner han en tro på att idrott kan ha en betydelsefull funktion som mötesplats, där 

bland annat invandrarbarn och ungdomar kan komma in i det svenska samhället. Han betonar 

att det är ett ömsesidigt möte med inte bara invandrarbarn och ungdomar. Han menar att det är 

på idrottens villkor, möjligheter och begränsningar. Det som följs är idrottens regler, vilket 

han belyser på ett bra vis i nedanstående citat: 

”Det är trots allt på och runtomkring planen man möts, det är kring bollen man samlas, 

samarbetar och lär känna varandra” (Peterson 2000, s.164). 

I forskningsartikeln A Good Sport? Research into the Capacity of Recreational Sport to 

Integrate Dutch Miniorites från 2006 tar forskarna utgångspunkt ur två studier som är 

genomförda i Nederländerna. I dessa studier beskrivs det om bland annat motivationen att 

delta i sportaktiviteter, där resultatet visade att de som deltog inte alls var intresserade av att 

träffa människor som var olika dem själva. Det var för att stärka den egna etniska gruppen och 

dess identitet. Forskarna visar en viss förståelse för detta och menar att idrotten fungerar som 

en plats där minoriteter kan komma iväg från skola eller arbete vilka kan vara genomsyrade 

av spända relationer, vilket bland annat leder till att människor som har en viss etnicitet väljer 
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att vara i ett etniskt homogent idrottslag (Krouwel, Boonstra, Duyvendak & Veldboer 2006, 

ss. 167-168). 

Forskarna menar att homogena grupper i Nederländerna vill hålla sig till sig själva och detta 

belyser de med Robert Putnams begrepp; det sammanbindande kapitalet. Detta innebär att 

när medlemmar i homogena grupper bara socialiserar sig inom den egna gruppen kan det 

skapas en social stratifikation och en antagonism mot de som är olika och är utanför gruppen. 

I denna kontext menar forskarna att dessa grupper förlorar kontakt med majoritetssamhället. 

Vidare menar de att politiker i Europa och i det Nederländska parlamentet ser 

idrottsföreningar som ett medel för att motverka sociala och kulturella barriärer och att 

idrottsrörelsen är en plats där normer och värderingar kan överföras till dess deltagare 

(Krouwel et al. 2006, s. 169). 

Forskarna menar dock att det finns en kritik mot detta och att det inte alltid stämmer att det 

skapas förståelse och utbyte av lärdomar när människor från olika etniska grupper möts inom 

idrotten. Forskarna påvisar att idrotten snarare fungerar för att förstärka aggressivitet eftersom 

det är en del av själva sporten, i detta fall fotboll. Interaktionen mellan de med olika 

etniciteter sker inte spontant och är inte oproblematiskt när de möts inom idrotten. När 

grupper som till vardags lever i spända relationer möts inom idrotten förflyttas denna relation 

till denna arena och kan medföra aggressivitet i form av språk och våldsamt beteende. Dock 

menar forskarna att det är bättre med en interetnisk kontakt än ingen kontakt alls, deras 

förslag till hur detta kan förbättras är bland annat att idrottens funktionärer bör berätta för 

spelare och domare hur de istället kan handskas och bemöta aggressiviteten (Krouwel et al. 

2006, ss. 175-177). Forskarna belyser sin ståndpunkt om idrott och dess integration i 

nedanstående citat: 

”Sports can redcondition individual persons, but perhaps not society as a whole” (Krouwel et 

al. 2006, s. 177). 

De menar med andra ord att bilden av att sport och idrott är någonting som automatiskt leder 

till bättre förståelse och kunskap är för positivt utmålad. Men att integrationen som sker i 

idrotten är bättre än ingen alls. 
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4.     Teori 

I detta avsnitt kommer vi behandla de teoretiska utgångspunkterna för denna studie. Till en 

början beskrivs en teoretisk bakgrund som tar avstamp i den svenska integrationspolitiken 

som sedan följs av ett teoretiskt ramverk som behandlar socialt kapital och nätverk. 

4.1 Teoretisk bakgrund: Integrationens dimensioner och svensk invandringspolitik 

I Statens offentliga utredningar Bortom vi och dom från 2005 förs en diskussion om 

integration. Begreppet beskrivs på två olika sätt, varav det ena sättet handlar om att 

integrationsprocesser är ömsesidiga och att alla individer är delaktiga och medansvariga 

eftersom människorna lever i ett samhälle bestående av kulturell och etnisk mångfald. Detta 

innebär att alla kan bidra med sin kompetens ömsesidigt. Det andra alternativet är att se 

integration som en samlad term för att beskriva det offentligas ambitioner och insatser för att 

förverkliga den rådande integrationspolitiken, det vill säga att integration är något som bara är 

till för de som invandrar (Utredningen Bortom vi och dom 2005, ss. 196-198). 

  

Den svenska integrationspolitiken 

Integration har varit ett omstritt begrepp i Sverige. Under 1970 – talet etablerades en 

”invandringspolitik” vilken syftade till att invandrare anpassar sig till värdlandets kultur, 

normer och värderingar, med andra ord en så kallad assimilering. Vilket skapade ett ”vi” och 

”dem” i samhället. Det finns flera orsaker för en misslyckad integration och en av dessa 

orsaker är just kategoriserandet av ett ”vi” och ”dem” (Utredningen om Makt, integration och 

strukturell diskriminering 2006, s. 341). 

 

År 1972 utkom en SOU som menade att värdsamhället Sverige var tvungna att underlätta de 

invandrandegruppernas rätt att bevara sina kulturer. De skulle få bevara det som särskilde 

dem från ”svenskar”. Meningen var att de inte skulle bli svenskar, utan syftet var att 

underlätta ett återvändande. En senare utredning kom fram till att invandrare kunde behålla 

sin kultur i det privata men när de väl rörde sig i det offentliga rummet skulle de anpassa sig 

efter värdlandets kultur (Utredningen om Makt, integration och strukturell diskriminering 

2006, s. 348).  

 

Under efterföljande år läggs en större vikt på tre huvudprinciper vilka är; jämlikhet, valfrihet 

och samverkan. Principen om samverkan var den som var avsedd att “visa vägen” för hur 
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immigranter och majoritetssamhället skulle arbeta för att skapa en tolerans och solidaritet i 

samhället. Detta var ett första försök att lämna assimilationspolitiken, problemet som dock 

gestaltade sig var att svenskar föreställdes redan vara integrerade och invandrarna ansågs som 

en grupp som skiljde sig från ”svenskar” och var tvungna att få insatser för att bli svenskar. 

Det vill säga; en befolkning som blev indelad i en integrerad del (svenskar) och en icke-

integrerad del (invandrare) (Utredningen om Makt, integration och strukturell diskriminering 

2006, s. 348). 

 

I mitten av 1970-talet skrevs det SOU:er som kom att utgöra en viktig del till dagens 

integrationspolitik. Bland annat gavs en förklaring som innebar att invandrande grupper i 

samhället skulle uppmanas till att bevara den kulturella friheten, vilket omfattade både språk 

och identitet. Detta medförde en rad olika satsningar som skulle bidra till att bevara den 

kulturella särarten för de invandrande grupperna i samhället (Utredningen om Makt, 

integration och strukturell diskriminering 2006, s. 349).   

 

På 90-talet i Sverige fanns det en tilltagande rasism i den politiska sfären där 

”invandrarfrågan” eller ”invandrarnas integration” var det som hamnade i rampljuset.  Den 

intensifierade debatten satte tryck på regeringen vilket resulterade i att en ny kommitté 

tillsattes. Uppdraget handlade om att utreda den nuvarande “invandringspolitiken” och 

överväga nya mål för den. Kommitténs arbete genomsyrades av den tidens anda. De gjorde 

påståenden som exempelvis handlade om att det är invandrargruppernas egna fel att de inte 

har jobb och att det skulle göras försök för att få invandrarna att förstå detta. Vidare gavs råd 

att exempelvis sänka bidrag för att öka incitament för att skaffa sig jobb (Utredningen om 

Makt, integration och strukturell diskriminering 2006, s. 352). 

 

Kommitténs slutsats blev att det fanns ett behov av att kontrollera och följa upp bidrag från 

den offentliga sfären, detta för att minska chansen för eventuella missbruk. Betänkandet 

beskriver integration och hur det inte kan förklaras som ett tillstånd. De menar att valfrihet har 

sina begränsningar och att en ”absolut” jämlikhet inte existerar. Vidare beskrivs det att ingen 

objektifiering av invandrare ska förekomma. Den offentliga sfären kan endast ge individer 

goda förutsättningar att lyckas i livet. Trots detta landar slutbetänkandet i att presentera 

åtgärder för att integrera invandrare som medför att kommittén inte lyckas ta ner barriären 

mellan begreppen ”vi” och ”dem”, svenskar och invandrare.  
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Dessa försök till att riva ner muren misslyckas och politiken fortskrider att förstärka vi och 

dem tänkandet ytterligare (Utredningen om Makt, integration och strukturell diskriminering 

2006, ss. 352-353). 

 

Dagens integrationspolitik har en utgångspunkt i propositionen Sverige, framtiden och 

mångfalden – från invandrarpolitik till integrationspolitik från 1997. I den framhävs 

samhällets etniska och kulturella mångfald. I och med att det finns en kulturell mångfald 

måste en hänsyn till den beaktas och därefter måste en generell politik utformas. Särlösningar 

som riktas mot att specifikt beröra invandrare bör begränsas till insatser som snarare behövs 

under den första tiden i Sverige. Meningen är att den nya integrationspolitiken beaktar 

samhällets mångfald och vill motverka en segregation som sammanfaller med etniska gränser 

(Näringsdepartementet 1997/98, s. 17). 

 

Målet för politiken är att beakta mångfalden och se det som en grund för samhällsgemenskap. 

Det ska även finnas en samhällsutveckling där respekt och tolerans från alla parter oavsett 

bakgrund som alla är delaktiga och medansvariga för. Det som skall ses som kärnan av 

integration i denna proposition är att det finns ett flertal dimensioner i en integrationsprocess, 

att den kulturella identiteten är valfri för individer och att respekt finns för olika kulturer. 

Integration är en process som är ömsesidig och som berör de som kommer till det nya landet 

men även också det mottagande landet (Utredningen om Makt, integration och strukturell 

diskriminering 2006, s. 295). En definition av integrationspolitik är att: 

“Integrationspolitik syftar till att skapa en ömsesidig samverkan mellan majoritets och 

invandrarbefolkningen, där invandrarbefolkningens språkliga, kulturella och religiösa särart 

respekteras” (Fryklund 2008, s. 285). 

                                                                

Integration har blivit av större vikt, detta är på grund av att politiken inom området har skiftat 

fokus från att vara en assimilationsgrundande till att istället vara en “integrationsbanande” idé 

som beaktar att samhället är mångkulturellt, detta är tack vare en upptrappad debatt som givit 

kritik om begreppet integration. Integrationspolitiken har med andra ord förändrats i flera 

avseenden de senaste decennierna (Utredningen Bortom vi och dom 2005, s. 196). 

 

4.2 Teoretiskt ramverk: Det sociala kapitalet och nätverkande 
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I detta avsnitt kommer vi att redogöra för Robert Putnams begrepp om socialt kapital eftersom 

det är ett gott komplement till integration. I sitt arbete ändrade Putnam fokus, i jämförelse 

med Bourdieu, och förflyttade teorin om socialt kapital till att inte bara studera på en 

mikronivå utan till att istället se på större sociala enheter och till att studera populationers 

karaktärsdrag. Bland annat fokuserade Putnam på hur hög andel av befolkningen som deltog i 

lokala organisationer (Portes & Vickstrom 2011, s. 161-162). 

Socialt kapital är någonting som individer tillförskaffar sig genom relationer i nätverk vilket i 

sin tur är normbyggande. Putnam menar att socialt kapital har ett värde i sig eftersom det kan 

påverka gruppers eller individers produktiva förmåga. Det sociala kapitalet handlar i detta 

avseende om relationen mellan människor vilket är uppbyggt kring ömsesidighet och 

pålitlighet. Med ömsesidighet och pålitlighet menas tanken om ett gemensamt utbyte, om 

individer hjälper varandra har de förväntan att få tillbaka någonting. Nätverk som bygger på 

samhällsengagemang, exempelvis idrottsföreningar, ger upphov till ömsesidighet. Ett 

samhälle som har en genomgående ömsesidighet är långt mer effektivare än ett samhälle där 

det finns misstro. Ömsesidighet som skapas i sociala nätverk underlättar människors 

relationer. Särskilt grupper som är olika uppammar i regel till en ömsesidighet (Putnam 2001, 

s. 18).  

 

Socialt kapital har både en individuell och kollektiv effekt. Individer knyter band som 

resulterar i att gynna deras egna intressen. Putnam ger en liknelse med de människor som ska 

söka jobb; oftast får personer inte jobb på grund av det de kan utan på grund av de nätverk 

som individen har. Det innebär att människors relationer i hög utsträckning påverkar 

möjligheterna för att kunna få ett jobb. Ovanstående är ett exempel på vad Putnam menar med 

individuellt socialt kapital. Den kollektiva aspekten är något som påverkar samhället i stort. 

Vilket betyder att de personer som skapar sociala nätverk är inte de enda som kan dra nytta av 

det. Ett exempel på detta är att en person med ett begränsat nätverk kan gynnas av att bo i ett 

samhälle där det finns en närvaro av starka sociala band mellan människor. För att 

exemplifiera detta kan grannsamverkan motverka brottslighet genom att grannarna håller ett 

öga på varandras hus och på detta vis kan en person dra nytta av det sociala band som finns 

trots att personen befinner sig någon annanstans (Putnam 2001, ss. 19-21).  
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Familjer och lokalsamhälle som genom investeringar från olika frivilliginsatser är en grund 

för socialt kapital vilket ger en positiv effekt för individer och för samhället och blir på detta 

vis en privat men även samhällelig resurs (Bevelander & Pendakur 2011, s. 149). 

 

Angående integration menar Putnam att det är sammanlänkat med själva utvecklandet av 

sociala nätverk och med en tillit till människor som är olik en själv. En åtskillnad som 

Putnamn gör ifråga om det sociala kapitalet är den mellan det överbryggande och 

sammanbindande. Han menar att angående integrering är det överbryggande sociala kapitalet 

värdefullt. Tillit som uppnås genom nätverk kan då fungera som en grund för att människor 

med olika ursprung, trosuppfattningar, identitet etc. ska kunna medverka i samhället (Walseth 

2016, s. 95). Det överbryggande kapitalet är med andra ord utåtblickande och återfinns i 

grupper vars sociala skiljelinjer är olika. Ett exempel på detta är medborgarrättsrörelsen 

(Putnam 2001, s. 22). 

 

När individer har relationer som är med människor som är lik de själva bildas ett 

sammanbindande socialt kapital (Walseth 2016, ss. 84-85). Ett exempel på detta är etniskt 

homogena grupper. Det sammanbindande kapitalet stärker den egna gruppen och är 

inåtblickande snarare än utåtblickande, vilket stärker gruppens egen identitet. Dessa grupper 

kan ge stöd både socialt och psykologiskt åt medlemmar som är mindre lyckligt lottade.  

Medan det överbyggande kapitalet kan bidra till ömsesidighet och bredare identiteter, har det 

sammanbindande kapitalet effekten av att ge upphov till snävare identiteter. Vidare kan den 

täthet i grupper som det sammanbindande sociala kapitalet bidrar med skapa en antagonism 

mot de människor som är utanför gruppen. En annan nackdel med ett socialt kapital som är 

sammanbindande är att det kan stärka en social stratifikation och det kan även ha illiberala 

effekter med tanke på att alla organisationer inte är av demokratisk natur (Putnam 2001, ss. 

22-23). 

“Bonding is good for “getting by”, but bridging is crucial for “getting ahead” (Putnam 2003, 

s. 23) 

Det finns också kritik mot Putnams teori om socialt kapital som visar på att det inte alltid ger 

positiva effekter. Ifall två grupper (en liberal och en icke liberal) med olika värderingar 

sammanflätas via det överbryggande sociala kapitalet, är det inte säkert att de liberala 

värderingarna är de som kommer att finnas kvar i slutändan. Den underliggande kritiken är att 

Putnam inte i tillräcklig mån behandlar vikten av delad moral i samhällen eftersom vissa 
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grupper har olika perspektiv och värden som inte exempelvis delar tanken om ett 

demokratiskt samhälle (Etzioni 2001, ss. 223-224).   

 

Andra forskare, såsom Ødegaard (2010) menar att det sammanbindande sociala kapitalet 

också har en positiv aspekt. Ødegaard studerar fyra fördelar med det sammanbindande sociala 

kapitalet i invandrarföreningar. Det som han kom fram till var att dessa föreningar är viktiga 

för att det kan hjälpa immigranter att träffa andra som varit med om krigssituationer. De är 

också viktiga för att hjälpa unga människors hantering av multikulturella identiteter. För det 

tredje kom han även fram till att det var bra för kulturellt lärande och slutligen var 

invandrarföreningar även en god källa för ett politiskt engagemang. Dessa aspekter är inte 

något som en typisk majoritetsorganisation kan erbjuda (Ødegaard 2010, ss. 94-95). 

 

Nätverk 

Sociala nätverk är viktiga för individer i samhället eftersom kontakter kan göra att människor 

kan få jobb, lära sig värderingar och normer etc. Skolan är ett exempel på en plats för ett 

socialt nätverk men som dock kan ge upphov till segregation. Oavsett etnicitet, 

socioekonomisk klass etc. fungerar skolan möjligen som en arena för nätverkande för barnen. 

Dock kan skolan också, i vissa fall, förstärka ett ”vi” och ”dom” tänkande.  Ett vidare 

exempel är också föreningslivet, där människor som har olika bakgrunder, värderingar, 

normer etc. befinner sig i samma arena och samexisterar (Trumberg 2011, s. 25). 

 

Nätverk kan inneha en hög respektive låg täthet. Hög täthet innebär att det finns starka band 

mellan medlemmar, detta inom exempelvis släkter, familjer etc. Låg täthet innebär att en 

individ inte har starka band till nätverket (David Sibley 1995, se Trumberg 2011 s. 29). Marc 

Granovetter (1974) har studerat vilken typ av kontakter som är viktiga för människor när det 

kommer till att hitta ett arbete. Slutsatsen var att nätverken med låg täthet, det vill säga de 

”grunda” nätverken, var avgörande för att människor kunde tillförskaffa sig information om 

jobb och inte de starkare banden som finns genom exempelvis familjen. Nätverk med 

lågtäthet och som är vida ger en bättre möjlighet för individer att få kunskap om 

arbetstillfällen (Granovetter 1974, s. 1371). 

 

Det finns flera arenor för att hitta olika typer av nätverk och det finns flera exempel på sådana 

arenor som skapar dessa nätverk med låg täthet, varav föreningslivet är en av dessa. Dessa 
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arenor möjliggör att människor kan bygga upp sociala nätverk samt relationer vilket i sin tur 

kan göra att människor får en ökad delaktighet i samhället. Arbetsplatser är en sådan plats där 

människor som är olika varandra existerar, det kan vara olikhet när det kommer till 

värderingar, ursprung, kultur etc. och individerna kan befinna sig tillsammans med varandra, 

vilket skapar en större förståelse mellan människor (Sandberg 1998 se Trumberg 2011, s. 29). 
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5. Metodik 

26TI detta avsnitt beskrivs val av metod, material, urval, analysmetod och tillvägagångssätt. 
Etiska överväganden har även redogjorts och avsnittet föregås av en metoddiskussion.  

5.1 Intervjumetod 

Intervjumetod lämpas på ett bra sätt för att samla in kvalitativ data. Det är ofta ett mycket 

tidskrävande arbete eftersom det innehåller många moment, exempelvis transkribering och 

analys. Det finns olika slags intervjuer såsom gruppintervjuer eller ostrukturerade intervjuer, 

dock har vi i denna studie valt att använda oss av en semisstrukturerad samtalsintervju. 

Anledningen till detta val är bland annat tack vare att intervjuer ger möjlighet för 

uppföljningsfrågor. Anledningen är att det ger oss utrymme för att kunna ställa frågor som 

kan ge oss en underliggande förståelse, vilket vi anser vara viktig i genomförandet av denna 

studie eftersom vi önskar att visa hur den aktuella situationen ser ut i kommunerna idag 

(Esaisson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 2012, s. 251). 

 

Vidare passar denna typ av metod bra för vårt syfte och problemformulering eftersom vår 

önskan är studera hur det ser ut i kommunerna. Denna typ av metod har flera 

användningsområden vilket handlar om att undersöka ett outforskat område, komplettera 

forskning, pröva en teori etc. (Esaiasson et al. 2012, s. 253). I detta arbete har vi valt att 

använda den kvalitativa samtalsintervjun av anledningen att undersöka ett statsvetenskapligt 

outforskat område. 

 

Med tanke på att det är en kvalitativ metod är själva syftet att få fram ett generellt svar på de 

frågeställningar som finns med tyngdpunkt på den intervjuades perspektiv. Vi låter den 

intervjuade personen röra sig i en viss riktning eftersom det är dennes perspektiv vi vill få 

reda på. Vidare i denna typ av metod kan vi få långa detaljerade svar från respondenten vilket 

kan vara till nackdel när det kommer till att hålla sig inom den röda tråden men det kan också 

vara en fördel eftersom vi kan få mycket information. En annan fördel med kvalitativ metod 

är att det finns utrymme för avvikelser i jämförelse med kvantitativa studier som inte tillåter 

det i lika hög utsträckning eftersom det kan skada reliabiliteten och validiteten (Bryman 2011, 

s. 413). 
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En fördel med att ha intervju som en metod är att intervjuaren har kontroll på 

svarssituationen, det vill säga vi vet vem det är som svarar på ens frågor. Vilket i andra 

metoder såsom enkätstudier är svårare att kontrollera. Dock i alla typer av intervjumetoder 

finns alltid risken för intervjuareffekter, det vill säga att vi som intervjuare skulle påverka våra 

respondenter och deras svar. Detta kan exempelvis ske via medveten respektive omedveten 

påverkan och anpassning från den som blir intervjuad. Ett exempel kan vara den omedvetna 

påverkan, vilket kan innebära att intervjuaren genom gester, uttal etc. påverkar respondenten 

(Esaiasson et al. 2012, s. 235). Vi var medvetna och förhåll oss till detta när vi gjorde våra 

intervjuer, vid något enstaka tillfälle kan det ha skett genom uppmuntrande tilltal eller ledande 

frågor. Vi anser dock att det varken påverkar resultatet eftersom det inte skedde i en stor 

utsträckning. Det som vi anser stärker vår studie och dess validitet och reliabilitet är att vi 

hade kontroll över svarssituationen och att vi var medvetna om intervjuareffekter. 

 

Vi avfärdade relativt snabbt andra metoder än intervjuer eftersom det vi vill studera handlar 

om att få en djupare bild av hur det ser ut i kommuner. Enkät som metod kan inte ge oss den 

djupare bilden eftersom den är bättre för kvantitativ datainsamling och skulle istället gett oss 

en bredare bild av situationen. Det skulle vara intressant att använda oss av denna metod men 

den lämpar sig inte i denna studie på grund av antalet svarspersoner, eftersom vi dels inte 

hade många respondenter, dels för att vi ville få en djupare bild. Det är också högre 

svarsfrekvens i intervjuer än vad det är i enkätundersökningar och antalet frågor är också 

begränsat i enkäter medan intervjuer kan fortskrida en längre period och ger utrymme för fler 

frågor. Intervjuer passar även bättre när det handlar om att ställa komplexa frågor som kan 

behöva förklaras ytterligare och upprepas. En annan fördel med intervju är att eventuella 

missförstånd blir lättare att undvika och det blir även lättare att ställa öppna frågor (Esaiasson 

et al. 2012, s. 252). 

 

Observationsmöjligheter och personer som skulle kunna svara på enkäter är närmast 

obefintliga eftersom det inte heller var självklart vilka personer som hade dessa frågor på sitt 

bord. Likaså textanalys av policydokument och observationer skulle kunnat ge oss en bild och 

deras visioner men inte den mer djupare bilden och förståelse vi eftersöker i denna studie. Det 

fanns också en brist av kommunala dokument i ämnet ifråga. Därav har vi valt att inte 

använda oss av denna metod. I och med att det är en semisstrukturerad samtalsintervju 

innebär det att vi har specifika fokusområden som vi går efter i en intervjuguide.  
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Det innebär att frågorna inte behöver följas “slaviskt” utan att det finns ett utrymme för 

flexibilitet. Med andra ord finns det ett mått av struktur och flexibilitet för oss intervjuare 

(Bryman 2011, ss. 415-416). 

5.2 Val av respondenter 

I början av vårt arbete hade vi en uppfattning om vilka respondenter inom 

länsidrottsförbunden som var av vikt för oss ta kontakt med. Detta på grund av att det fanns 

personer med ett tydligt ansvar för integration. I en tidigare metodkurs genomförde vi en 

pilot-intervju och respondenten i det arbetet hänvisade oss vidare för detta examensarbete till 

en person som denne ansåg var relevant för oss. Vi blev introducerade och klargjorde att vi 

skulle ta kontakt med personen i ett senare skeende i vår studie. Detta är vad som kallas ett 

snöbollsurval (Esaiasson et al. 2012, s. 258). 

 

I vårt arbete ser vi intervjupersonen som en respondent som skall ge sin uppfattning om ämnet 

ifråga. I Esaiasson et al. (2012) ges det tre råd för val av respondenter, de bör vara främlingar, 

vara ett fåtal samt skall de inte vara subjektiva experter.  Vi har ej valt att intervjua folk vi 

känner. Anledningen är den att det kan vara svårt att hålla en vetenskaplig distans till dessa, 

vissa frågor kanske känns för detaljerade och att vissa ting tas för givna. Vilket kan leda till 

att vissa frågor uteblir. Respondenterna bör vara ett fåtal, anledningen till detta är för att det 

räcker med några för att nå det man vill hitta (Esaiasson et al. 2012, ss- 258-259). 

 

En svaghet med intervjuer är att intervjuaren bör undvika sina egna preferenser när det 

kommer till vad respondenterna bör svara samt när det kommer till vad som kan anses vara 

svaga och bristfälliga svar. De svaren kan ge ett dåligt underlag för en framtida analys 

(Esaiasson et al. 2012, s. 265). Vilket vi därmed undviker i genomförandet av intervjuerna. 

5.3 Urval och tillvägagångssätt 

Eftersom denna studie har haft ett omfång på tio veckor, begränsas vårt urval av respondenter 

och kommuner. De vi valde att intervjua var två tjänstemän, en från varje kommun och detta 

med åtanke att de skulle kunna ge oss en klar bild över dagens läge. Den ena tjänstemannen 

som jobbar i Örebro kommuns utslussningsverksamhet tillgavs oss av vår kontakt inom 

kommunen vilket innebär att vi inte valde denna respondent själva. Denna person arbetar nära 

ensamkommande barn vilket ger ett bra perspektiv från hur kommunen jobbar.  
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I den andra kommunen intervjuade vi en kvinna som egentligen jobbade med personalfrågor 

men som tillfälligt arbetade med ett projekt om ensamkommande barn och samverkan med 

ideella sektorn i Linköpings kommun.  

 

Det skulle varit intressant att intervjua ett större omfång av människor, dock var det svårt att 

hinna med detta eftersom vi hade en tidsram att förhålla oss till vilket inte möjliggjorde fler 

intervjuer. Det fanns en diskussion om att intervjua politiker, dock ansåg vi att dessa kunde ge 

oss mer av en “vision” om hur de tyckte att det skulle se ut i kommunen. Samtidigt som de 

måhända inte har samma sakkunskap likvärdig en tjänsteman. Som ett komplement till 

tjänstemännen i de två kommunerna valde vi att intervjua en person från varje 

länsidrottsförbund. Tanken var att de skulle kunna ge oss föreningarnas och den ideella 

sektorns synvinkel på den rådande situationen samtidigt som de skulle kunna ge oss en bild 

över hur de tyckte kommunerna agerade och hur samverkan fungerade. 

De vi intervjuade var en integrationssamordnare och en distriktsidrottschef.  

 

Gemensamt för de båda kommunerna var att det var svårt att hitta respondenter, vi fick leta 

oss fram för att hitta personer som skulle kunna vara tilltänkta intervjupersoner. I den ena 

kommunen blev vi tvungna att lämna ut intervjuguiden för att kunna hitta person som kunde 

tänkas vara lämplig för att kunna svara på frågorna på ett bra sätt. Detta för att den 

kontaktperson som vi hade på kommunen inte kunde förfoga över att hitta någon relevant 

person och ville därför veta mer specifikt vad det handlade om. En fördel med detta är att 

intervjuperson ifråga kunde vara väl förbered i och med att denne sett frågorna i förväg. En 

nackdel är att svaren inte alltid blir spontana vid detta tillfälle, vilket en intervju bör utgå ifrån 

att vara eftersom de beskrivningar som ges är baserade på intervjupersonens verklighet. För 

mycket förberedelse kan ge upphov till att svaren blir för “styrda” (Esaiasson et al. 2012, s. 

265). 

 

Vi tog först kontakt med våra respondenter via telefon, där vi utgick från den information som 

vi fann på respektive organisations hemsida. Sedan blev vi kopplade till en rad olika personer 

innan vi hittade rätt. I ett fall skedde en andra kontakt skedde via e-post, vilket vi därifrån 

kunde hitta en tillhörande och relevant intervjuperson. Väl i själva intervjusituationen 

intervjuade en av oss personen medan den andra förde anteckningar på dator om 

intervjupersonen sade något specifikt vilket vi tolkade som användbart i vår studie. Under 

intervjuerna spelade vi även in på en mobiltelefon för att kunna genomföra transkriberingen. 
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Intervjuerna skedde i respondenternas arbetsplatslokaler, vilket kan innebära en viss trygghet 

för dem eftersom det är lugn och ostörd miljö där andra människor exempelvis inte kan 

tjuvlyssna ifall det är ett känsligt ämne. I vårt fall var alla våra intervjupersoner i en sådan 

miljö där de kunde svara på frågorna på ett bra sätt (Esaiasson et al. 2012, s. 268). 

5.4 Etiska överväganden 

I vår studie är inte respondenterna anonymiserade och anledningen till detta är att det inte 

fanns någon uttryckligen önskan om att bli det. Vi fullföljde forskaretiken och skickade ut e-

post separat till alla respondenter där frågan om anonymitet ställdes. De etiska principerna om 

information, nyttjande och samtycke uppföljdes vid intervjuerna eftersom vi berättade om 

syftet med arbetet, att deltagandet var frivilligt, att intervjuerna endast skulle användas till 

uppsatsen i forskningssyfte och att de inte behövde fullfölja intervjun om de så önskade 

(Bryman 2011, ss. 131-132).  

 

Eftersom vi intervjuade respondenterna från samma kommun fanns det en möjlighet att de 

visste vilka de andra respondenterna var. Vi berättade för varje intervjuperson att vi 

intervjuade från kommun och länsidrottsförbund vilket medförde frågan om vem den 

personen var. Detta gav vi svar på tal och det här ser vi inga problem med. Däremot kan ett 

problem för oss vara att redogöra för respondenternas syn på varandras arbeten, därmed är det 

inte vår vilja att redogöra för den enskilde personens preferenser utan snarare för de idéer och 

perspektiv som ges. Det är med andra ord inte vår avsikt att utmåla en person som kan tänkas 

framstå på ett negativt sätt. 

5.5 Validitet & Reliabilitet 

Giltigheten och pålitligheten av en studie är av vikt och därför kommer detta avsnitt att 

behandla validitet och reliabilitet. Validitet definieras i detta arbete som att vi mäter det vi 

påstår att vi mäter (Esaiasson et al. 2012, s. 57). Validitet handlar om att se hur pass bra 

överensstämmelse det finns mellan det vi empiriskt undersöker och det som vi påstår på det 

teoretiska planet. Reliabilitet handlar om studiens tillförlitlighet och innebär att studien kan 

göras om av andra forskare och uppnå samma resultat (Bryman 2011, s. 352). 

 

Antalet kommuner och respondenter i vår studie påverkar reliabiliteten för att ju fler 

kommuner vi undersöker desto mer kan vi generalisera. Vi har bara två av 290 kommuner i 

vårt arbete men eftersom studien är av kvalitativ karaktär är det svårt att generalisera. 
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Däremot kan två kommuner ge en antydan och en bild som ändock kan skapa en förståelse 

över vilka hinder och möjligheter som går att se. Vi kunde ha haft flera respondenter som gett 

en större bild dock har vi genom ett centraliserat urval kunnat hitta personer som gett goda 

svar på hur ett integrationsbefrämjande arbete sker genom idrottsföreningar.  

Vi har genom idrottsförbunden även fått ett externt perspektiv på hur arbetet sker, vilket 

stärker tillförlitligheten. Ifråga om validiteten kan vi också säga att våra intervjupersoner 

svarade på frågorna som vi avsåg att få svar på vilket ledde till att frågeställningarna kunde 

bevaras. Därav ser vi att giltigheten i uppsatsen är god. När det kommer till reliabiliteten kan 

vi säga att den är tillfredställande med tanke på att uppsatsens karaktär är kvalitativ. 

5.6 Empiriskt material 

I fråga om empiriskt material har vi i detta arbete enbart förhållit oss till transkriberingar 

uthämtade från intervjuer. Materialet utgörs av intervjuer med fyra personer som är relevanta i 

relation till ämnet eftersom alla intervjupersoner har en koppling till arbete med 

ensamkommande flyktingbarn och integration. Materialet blir trovärdigt eftersom det utgörs 

av två olika parter, dels från kommunerna, dels från länsidrottsförbunden vilket gör att vi kan 

få ett större perspektiv. Materialet passar sig väl till syftet och frågeställningarna likväl 

eftersom det redogör för det rådande samarbetet vilket i sin tur gör att vi kan utröna 

möjligheter och hinder mellan dessa parter.  

5.7 Analysmetod 

För att kunna analysera den transkribering som utkommit från intervjuerna är den metoden 

som vi ämnar att använda en kvalitativ textanalys. Detta innebär således en mer noggrann 

inläsning på det empiriska textmaterialet vilket gör att vi kan fånga in det centrala budskapet i 

relation till våra frågeställningar. En fördel med denna form av analysmetod är att dolda 

budskap lättare kan åskådliggöras (Esaiasson et al. 2012, s. 210). Analysen har utförts med 

utgångpunkt i det teoretiska ramverket, vilka kan benämnas som kategorier för analys. Dessa 

är socialt kapital, sammanbindande respektive överbryggande socialt kapital och nätverk. 

Genom dessa ”kategorier” har vi systematiserat texten och begripliggjort det relevanta 

innehållet (Esaiasson et al. 2012, s. 211).   

 

Med andra ord kan vi säga att vi undersökt förekomsten av dessa idéer i texten och 

klassificerat innehållet därefter genom rubriksättning och återknutit till teorierna i berättande 
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respektive citerande form (Esaiasson et al. 2012, s. 211). En nackdel med den valda metoden 

handlar om huruvida vi tolkar texten utifrån våra ramverk. Vårt tolkningsföreträde kan 

möjligtvis innebära att vi bortser från viss information som egentligen passar in i våra 

förutbestämda kategorier.  

Vi som utför denna studie också kan ha förutfattade meningar och fördomar om hur det bör 

tolkas och det kan på så sätt vara svårt att vara objektiv ifråga. Vår subjektiva uppfattning kan 

likväl resultera i att texten tolkas på ett annat vis än om någon annan skulle göra det (Boréus 

& Bergström 2015, ss. 30-31). Att ha förutbestämda kategorier för analys ställer också krav 

på att de är heltäckande, användbara och ömsesidigt uteslutande och ett mer intellektuellt krav 

handlar således om att kunna utforma fruktbara kategorier (Esaiasson et al. 2012, s. 219).  
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6.     Empiri 

För att bibehålla den röda tråden kommer vi att redovisa vår empiri utifrån teman i 

förhållande till ämnet. Vi kommer redogöra empirin för varje kommun enskilt, men 

idrottsförbundens perspektiv gemensamt. All empiri som presenteras nedan utgår från 

intervjuer med Carolina Thorsson, Jonas Håård, Jasmin Benca och Kristin Lönnqvist. För att 

få en bild av de två studerade kommunerna kommer en kort beskrivning om varje enskild 

kommun först handa beskrivas. 

 

6.1 Kommunerna i korthet 

 

Linköping 

Linköping är en av Östergötlands tretton kommuner. Kommunen har ca 150 tusen invånare 

och är Sveriges femte största kommun. Det geografiska läget gör att kommunen blir ett 

regionalt pendlingsnav med ca 20 000 inresande människor varje dag (Linköpings kommun 

2016a). Linköping är en växande kommun enligt befolkningsprognoser.  Av de ca 20 000 

idrottsföreningar som finns i Sverige står Linköpings kommun för 125 stycken av dessa 

(Linköping kommun 2016b). Under 2015 tog kommunen emot 367 ensamkommande barn 

(Migrationsverket 2016c). 

 

Örebro 

Örebro är Sveriges sjunde största kommun och den största kommunen i Örebro län med ca 

145 tusen människor och är växande med en befolkningsprognos som beräknas uppgå till 

knappt 2000 invånare per år. Det bor människor som kommer från ca 165 länder i kommunen. 

Örebro ligger demografiskt och geografiskt fördelaktigt i Sverige och har ca 70 % av Sveriges 

befolkning inom en 30 mils radie (Örebro kommun 2016a). 

I Örebro kommun finns det enligt deras egna föreningsregister ca 220 stycken 

idrottsföreningar (Örebro kommun 2016b).  Under 2015 tog kommunen emot 275 

ensamkommande barn (Migrationsverket 2016c). 

 

6.2 Linköping kommun 
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Den vi intervjuade i Linköpings kommun var tjänstemannen Carolina Thorsson. Hon har 

startat ett projekt som syftar till att skapa en styrmodell för ensamkommande barn och 

genomfört en förstudie. Målet med projektet är att skapa en anpassad styrmodell för 

mottagning av ensamkommande flyktingbarn i en idrottsförening, där syftet är att i linje med 

idrottsföreningens vision, verksamhetsidé, strategi och värdegrund skapa förutsättningar att 

starta ett fungerande idrottslag som integrerar ensamkommande flyktingbarn i föreningens 

verksamhet. 

 

Kommunen och invandring  

Kommunens generella integrationsarbete sker genom utbildning, barnomsorg, fritidsplatser, 

SFI och boenden. Detta menar Carolina är kommunens största ansvarsområden. 

Det har varit ett ansträngt läge i kommunen när det kommer till att hitta och ordna boenden 

för de ensamkommande barnen och de nyanlända. Carolina ger ett exempel då det var 70 

nyanlända som kom till ett av kommunens boenden, vilken hade en avsaknad av personal och 

föreståndare. Personalen fick istället sättas in genom redan existerande vikarier från 

vikariebanken. Hon menar att det har förekommit sådana akuta insatser i kommunen. 

Kommunens ansvar för att skapa en meningsfull fritid och integrations möjligheter generellt 

menar Carolina att hon känner sig osäker på. Men hon menar att kommunen ändå gör saker på 

socialkontoret och omsorgskontoret, dock att det kanske inte sker lika praktiskt som det borde 

göra. Vidare fortsätter hon och berättar att boendestödjare skulle kunna göra detta jobb, att 

vara lite föräldrar åt de ensamkommande barnen. 

 

Kommun och idrott  

Kultur och fritidsförvaltningen stöttar idrottsföreningarna i kommunen genom ekonomiska 

bidrag. Föreningarna kan även söka ett särskilt bidrag från länsstyrelsen, detta gör de 

tillsammans med kommunen. Föreningarna kan söka bidrag för integrationsbefrämjande 

arbete och dessa kan de söka på flera olika håll menar Carolina. Vidare jobbar kommunen 

med idrottsföreningarna angående information, bidrag och uppföljning av föreningarnas 

verksamheter. Det finns generellt ett bra samarbete mellan kommunen och idrottsföreningarna 

i Linköping menar Carolina, särskilt inom fotbollsföreningarna. 

 

Kommunens arbete med idrotten och idrottsföreningar som integrationsbefrämjande verktyg 

Kommunen uppmanar föreningar att komma till boendena och att de kan få möjlighet att 

marknadsföra sig där, dock är det osäkert hur aktivt detta sker. Det beror bland annat på hur 
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långt barnen har fått ”landa” i sina boenden. Carolina tror att det är boendestödjarna som skall 

visa på vilket utbud det finns när det kommer till idrottsföreningar. 

Vidare har enheten för Idrott och service i kommunen skapat arenor såsom sporthallen i 

Linköping för ensamkommande barn och idrottsföreningarna. Dessa bjuder två gånger i 

veckan in boenden och föreningar, med aktiviteter såsom pingis och syftet med detta är att 

barnen kan få upp ögonen för olika idrotter. Dock tänker sig vår respondent att det inte är 

många föreningar som åker dit eftersom det är i sin linda. Det finns andra exempel när det 

civila samhället är engagerat; två män från handbollslaget RP har exempelvis genom sin 

kyrka ett språkcafé med läxläsning på tisdagar för de ensamkommande. Hon menar att 

anledningen till att barnen själva kommer tillbaka är för att de känner sig sedda och att de får 

prata med svenskar. 

 

I Linköpings kommun finns det styrdokument som poängterar idrottens betydelse för 

integration av nyanlända, närmare bestämt två stycken. Ett som heter programmet för idé 

buren sektor och det lyfter upp idrotten och att integration skall främjas via idrotten. Det 

handlar dock inte bara om idrott utan även om alla civilsamhällets föreningar. Sedan finns det 

också majoritetens samverkansprogram, som exempelvis tar upp att kunna stödja och slussa 

till föreningar och dylikt. 

 

Carolinas projekt 

Carolinas projekt handlar om ett framtagande av en styrmodell som inkluderar de 

ensamkommande barnen på ett bättre sätt än den rådande. Hon redogör sitt projekt för oss och 

berättar att den nya styrmodellen behöver bestå av tre nya områden, vilka är följande att: 

– Ensamkommande flyktingbarn har andra förutsättningar än de barn och ungdomar som 

befintlig styrmodell är anpassad till. 

– Ensamkommande flyktingbarn saknar den rekryteringsbas som egna föräldrar utgör till 

tränar- och föreningsuppdrag. 

– Det saknas en plan för hur ensamkommande flyktingbarn via handbollen ska bli integrerade 

i föreningen och därmed i samhället. 

 

Det första området handlar om kostnader, information, åtaganden och säljkrav. Kostnader kan 

exempelvis vara medlemsavgifter, information kan vara om träning och matcher, åtaganden 

kan vara om den svenska värdegrunden och säljkrav kan vara att barnen skall sälja 

exempelvis toabalar. Det andra området handlar om att ensamkommande barn saknar en 
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rekryteringsbas i och med att de inte har några föräldrar som kan komma att hjälpa till i 

föreningen eftersom det är föräldrarna som bär föreningen. Det tredje området handlar om att 

bli integrerad i föreningen och det svenska samhället och för detta ska fungera behövs en 

styrmodell som är anpassad efter och berättar hur ensamkommande barn ska kunna bli 

integrerade i det svenska samhället. Hon menar att det inte bara ska finnas en ensidig 

kommunikation eftersom det är inte bara de ensamkommande barnen och ungdomarna som 

ska få information om den svenska kulturen utan det är också de ”svenska” barnen som ska få 

information om de ensamkommande och deras värdegrunder etc. 

 

Attityd 

Kommunen är välvilligt inställd till tanken att idrottsföreningar och idrott är en god inkörsport 

för ensamkommande barn in i det svenska samhället. Carolina menar att ett bevis för detta är 

projektet som hon själv lagt fram. Det finns också en föreningssamordnare i kommunen, 

vilket är ett tecken på kommunens välvilliga attityd. Vidare ger Carolina en bild över att den 

idéburna sektorn är ett bra sätt att jobba med angående integration. 

Det finns tio elitföreningar i Linköping som har kontrakt med kommunen, som enligt Carolina 

bör ta ett så kallat Corporate Social Responsibility (CSR). Hon menar att föreningarna i 

kommunen kan stärka sina egna varumärken genom att ha samarbeten med kommunen. 

 

Hinder 

Resurser är ett hinder för föreningarna, detta gör det svårt för många av dessa att ta tag i och 

skapa verksamheter. Dessa resurser som saknas är bland annat ledare, språkkunskap, tid, 

halltider, bollar etc. vilket är främst för lagidrotter. Carolina gör en distinktion mellan lag- och 

individuella idrotter och menar att alla exempelvis kan springa och orientera men att det blir 

svårare i lagidrotter. Vidare menar Carolina att det inte räcker med att föreningarna 

marknadsför och slussar sin verksamhet genom kommunen bland de barn som är intresserade. 

Detta jobb bör snarare ske aktivt för att skapa relationer som leder till de ensamkommande 

barnen kan söka sig till idrotten. Hon menar att det är ett litet glapp från att ha själva 

verksamheten och att idrotta till att faktiskt integrera barnen genom föreningarna, genom sitt 

projekt vill hon se hur en förening kan få en ”mitt i byn känsla”. 

 

Samordningen är också ett hinder eftersom den beskrivs vara bristfällig. Detta framförallt 

kring frågan om resurser, men även om samarbete kring ledarskapsutbildningar och 

kulturorientering för alla inom en förening och inte bara för de ensamkommande. Likväl 
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samarbeten mellan föreningar och att särskilt kunna ha möjlighet till erfarenhetsutbyten. 

Carolina menar att utan denna sorts samordning kommer det ta 100 år att integrera barnen. 

 

Kommunen kan tala om att det finns idrottslag och att det bara är att gå dit och träna, dock är 

problemet att när ensamkommande barn är i tonåren, det vill säga; 15,16 och17 år och inte 

tränat tidigare i en viss sport kan personen per automatik inte börja i det laget med människor 

i samma ålder. Carolina menar att det är totalt omöjligt. Detta eftersom de inte har tillräckligt 

med utbildning inom sporten. Det finns svårigheter att bedriva en verksamhet när ungdomarna 

aldrig spelat, exempelvis handboll tidigare. Ett exempel på detta är Sturefors fotbollsklubb 

som blev kontaktad av ett boende där det var 20 killar som ville spela fotboll men som 

tränaren dock blev tvungen att säga nej till. Det är viktigt menar Carolina att individerna 

känner sig accepterade, att det är utvecklande och att det finns människor som ser en för den 

som man är. 

 

Slutligen är det intressant att påvisa ett ytterligare exempel på ett konkret hinder vilken 

handlar om att kunna bilda en förening. Anton Juholt är en person som ideellt driver 

nattfotboll i det segregerade området Skäggetorp i Linköping. Han försökte bilda en förening, 

dock gick inte detta vilket innebar att han inte kunde få ett föreningsbidrag. Carolina menar 

dock att det skulle vara bra ifall hans verksamhet uppgick i redan existerande föreningar 

eftersom det redan finns föreningar som kan bedriva integrationsarbete.  Hon menar att redan 

existerade föreningar kan avlasta arbetet som Anton gör, alla vill inte bara spela fotboll, vissa 

föredrar säkerligen handboll. 

 

Möjligheter 

Kommunerna sitter i samma sits, de ordnar boenden åt de som anländer till Sverige medan det 

som handlar om integration och idrott kommer i tionde hand enligt Carolina. Detta är bilden i 

de flesta kommunerna och det finns ett behov av ett ledningssystem. Kommunerna skulle 

kunna skapa en organisation inom detta område som inte tidigare funnits och enligt Carolina 

behövs det komma från en extern part och inte någon som har de här frågorna som ansvar. 

Det finns en vilja att samverka. Carolina tycker att det är kommunens ansvar och uppdrag att 

vara en samordnare och koordinator, med andra ord den sammankopplande punkten eftersom 

det finns människor som hittar på aktiviteter överallt. I kommunens styrdokument finns det en 

uttrycklig vilja att undanröja hinder menar Carolina. 
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Carolina menar också att en aktsamhet behövs kring att skapa serviceinsatser som inte 

svenskar har. Detta är för att skapa någon typ av rättvisa. Det är många barn som har föräldrar 

som inte har råd att köra bil till träningen eller ens har en bil, därav måste det verkligen finnas 

motiv för vad, när och hur kommuner ska gå in med resurser på ett sådant sätt att alla får del 

utav det. Om detta inte sker kan det skapa en osämja mellan grupper i samhället. 

 

6.3 Örebro Kommun 

Vår respondent från Örebro kommun heter Jonas Håård och är gruppledare för 

utslussningsverksamheten, vilket är en enhet för utslussning av ensamkommande barn och där 

har de, bland annat, till uppgift att hitta boende och stötta individerna på olika plan, till 

exempel om jobb. Jonas ansvarsområden är att leda det dagliga arbetet, driva 

utvecklingsfrågor tillsammans med medarbetare och enhetschef, schemaläggning, bemanning, 

stöd till medarbetare och att representera verksamheten i olika samverkansforum. 

 

Kommunen och invandring 

I Örebro kommun har den aktuella flyktingsituationen inneburit ett ansträngt läge för 

kommunens olika förvaltningar. Det som vår respondent kallar utredningskedjan har haft 

många ärenden. Utslussningsverksamheten har å andra sidan inte haft några större svårigheter. 

Dock ser vår respondent utmaningar framöver i takt med att fler ungdomar blir arton år och 

därmed aktuella för dennes verksamhet. 

 

I Örebro kommun beskrivs integrationsarbetet genom tre huvudprocesser; ett ordnat boende, 

utbildning och egenförsörjning. Ett ordnat boende är essentiellt med tanke på att om en person 

inte har någonstans att bo saknas därmed en viktig grundsten för att ha ett gott liv i Sverige. 

Utbildning handlar om ge stöd för att kunna bli anställningsbar i framtiden och detta 

oberoende personens förutsättningar. Egenförsörjning handlar om att göra ungdomen redo för 

att denne ska kunna verka som “vem som helst” i Sverige. Centralt för detta är att måla 

realistiska målbilder och stödja aktivitet som gynnar individerna i relation till dessa tre 

områden, exempelvis kan ett medlemskap i en förening vara en sådan aktivitet för att 

möjliggöra anställningsbarhet. 

 

Angående en meningsfullfritid får de ensamkommande barnen och ungdomarna i Örebro 

kommun ett stöd, men som enligt vår respondent alltid kan bli bättre. Det finns en 
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medvetenhet och god samverkan, dock uttrycker Jonas en oro över de barn och ungdomar 

som ej är med i boendekedjan och som har kommit med sina familjer. 

Vidare är kommunen medveten om att de som kommer till Sverige kan ha ett transnationellt 

nätverk, exempelvis mamma i Sudan och son i Sverige. Vilket kan påverka personens 

livssituation och beslutsfattande i Sverige. 

 

Kommun och idrott 

Kommunens utslussningsverksamhet har valt att inte stödja föreningar ekonomiskt och ej 

tecknat egna avtal. De idéer och projekt som finns kan föreningar söka bidrag för från kultur- 

och fritidsförvaltningen samt det befintliga bidragssystemet som finns i kommunen. 

Kommunen har köpt en tjänst som går att relatera till en slags idrottslig verksamhet och det är 

simning. Tillsammans med Örebro Simallians och Örebro Länsidrottsförbund (ÖLIF) kunde 

de skapa möjlighet för ungdomarna, oavsett kön, att lära sig simma eftersom det är ett krav i 

skolan för att bli godkänd. I övrigt har ett samarbete skett med organisationerna ÖLIF och den 

svenska idrottens studie- och utbildningsorganisation (SISU) och då var de involverade kring 

ett projekt om ensamkommande barn i länet vilket innebar att de fick ta del av en 

utbildningsplattform som hjälpte till att skapa kontaktytor. Jonas beskriver ÖLIF som en 

samarbetspartner och en naturlig kontakt för att ge ungdomarna möjlighet till idrottsutövande. 

 

Kommunens arbete med idrotten och idrottsföreningar som integrationsbefrämjande verktyg 

Det är enligt vår respondent lättare med småskalighet. I de individuella sporterna fungerar det 

bättre än i lagidrotter såsom fotboll. Detta handlar om att strukturer inom lagsporter kan 

medföra svårigheter. Vidare går det inte, enligt Jonas, att “kasta in” de ensamkommande 

barnen till ett sammanhang de inte är vana att vara i. Ett exempel som ges är att det är svårt att 

vara med i ett P17 lag trots att individen kan sporten eftersom det är komplext för de 

ensamkommande att förstå hur de ska bete sig i ett lag. Genom att de ensamkommande är 

med i föreningslivet kan de utöka sitt kontaktnät, särskilt de mindre föreningar beskrivs som 

framgångsrika exempel medan större föreningar såsom fotbollsföreningar inte har nått ända 

fram med detta arbete. Dock är det inte bara genom redan etablerade föreningar som 

integration kan nås. “Bakvänd integration” är ett begrepp som vår respondent myntar. I detta 

sammanhang handlar det om att en nyanländ startade upp en egen idrottsverksamhet, i detta 

fall en kricketförening.  
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Vid frågan om de uppmanar de ensamkommande att gå med i föreningar svarar Jonas att det 

snarare handlar om att kunna ge ungdomen en aktiv fritid och fånga upp dess behov vilket å 

andra sidan kan innebära ett medlemskap i en förening. På utslussningsenheten jobbar de med 

att ge de ensamkommande barnen en meningsfull fritid, vilket kan innebära alltifrån kricket 

till att spela tuba. 

 

Vidare menar Jonas att de jobbar med att vidga ungdomarnas kontaktnät och att de som är 

aktiva inom föreningarna gör bättre ifrån sig på arbetsmarknaden eftersom de har fått ett 

större nätverk med kontakter. På utslussningsverksamheten samverkar de inte bara med 

idrottsföreningar utan även med det övriga civilsamhället genom exempelvis ideell läxhjälp. 

“Mentor till mentor” är ett exempel på ett samarbete med civilsamhället där de med hjälp av 

röda korset ser till att ungdomar ska få en kontakt med en “vanlig” svensk medborgare. 

Utslussningsverksamheten jobbar med att informera, de jobbar utåt och i samarbeten med 

ÖLIF och SISU. Via dessa får ungdomarna reda på om aktiviteter, ett exempel är Tegelbruket 

i Örebro. Utslussningsverksamheten tar ej in några föreningar till sina egna lokaler.  

Angående kommunens policydokument, finns det ej några som behandlar idrottens potential 

som integrationsverktyg. Däremot finns det ett övergripande som handlar om samverkan med 

det civila samhället. 

 

Attityd 

Jonas menar att idrottsföreningar är en god inkörsport till det svenska samhället och en 

jättebra plattform för de som trivs i idrottens miljö. Dock menar han även att idrotten inte är 

allt. På utslussningsverksamheten jobbar de med att skapa aktiviteter som är viktiga för att 

kunna bygga ett nytt liv. Dessa aktiviteter som skapas kan innebära en kontakt med en mix av 

föreningar, till exempel från kyrkans värld och kulturella föreningar såsom Somaliska 

föreningen. Jonas menar att det bygger på individen eftersom alla är olika och det gäller att 

anpassa dess behov och intresse. Interna nätverk, såsom kulturella föreningar, kan vara 

givande för barnen men Jonas påpekar att det kanske inte alltid är bra för att lära sig det 

svenska språket. 

 

Hinder 

Ett problem som de upplever idag är en förmågan att matcha det civila samhället och 

föreningslivet. Detta på grund av att det kommer nya aktiviteter för ungdomarna varje vecka 

och det ställer krav på utslussningsverksamheten att strukturera upp hur det här ska ske. 
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 De kommunala boendena har exempelvis särskilda tider för mat som kan vara ett hinder och 

det krävs också en del från personalen att motivera ungdomarna att testa idrotten. Jonas menar 

att det har kommit för många erbjudanden vilket gör det hela svårhanterligt. Till exempel 

finns det för många fotbollsprojekt och om de ensamkommande ska deltaga i alla dessa måste 

de vara med i sju klubbar samtidigt. Han menar att det inte kan begäras för mycket av den 

kommunala verksamheten då dem inte alltid kan leva upp till civilsamhällets alla önskningar. 

Det är inget fel på idéerna och de erbjudanden som finns, problemet ligger i att de 

ensamkommande barnen inte räcker i antal för att kunna “föda” de projekt som finns. 

Kommunen blir på så vis den tröga delen eftersom de inte hinner “sälja in” projekten hos 

ungdomarna. Dessa förväntningar kan skapa en stress och Jonas menar att det skulle behövas 

en form av samordning för hitta ingångar för de ensamkommande barnen. 

 

Avslutningsvis påpekar Jonas att idrottsrörelsen är komplex och får pengar från tre till fyra 

olika håll. I och med att det har frigjorts mycket integrationspengar till idrotten innebär detta i 

sin tur att idrotten är mycket snabbare på att fördela resurser än vad de kommer kunna ta emot 

och samverka med kommunen. Utslussningsverksamheten ska kunna överföra den kunskap 

som de innehar kopplat till de behov dem ser, vilket inte är helt enkelt. Idrotten kan idrotten 

och de kan tillviss del den målgruppen. Några projekt hittar rätt direkt medan andra har 

schablonbilder över att det offentliga blir glada att en förening öppnar upp för dem 

ensamkommande. 

 

Möjligheter 

Jonas menar att ett forum för intern samverkan kring aktivfritidfrågor på 

utslussningsverksamheten är en utvecklingspotential, likaså kunskapsöverföring och att kunna 

släppa fram nya initiativ och energi. Jonas ser även möjligheter kring kommunikation mellan 

det civila samhället och kommunen för att kunna få en bättre nivå av samverkan. Han menar 

också att idrotten behöver hitta flera sätt för att få flera ingångar för de ensamkommande 

barnen. Det finns en vilja hos idrottsföreningarna att utvecklas och att kunna göra någonting 

meningsfullt. Jonas menar att det självklart finns en pengapåse som ger möjlighet för 

föreningarna att verksamhetsutveckla vilket skapar mervärde i föreningen, dels genom projekt 

och genom att lära känna nya unga människor, dels för att de behöver intäkter för att skapa 

verksamhet. Detta menar Jonas är någonting som lockar föreningarna. 
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Aktörer som han tycker borde lyftas fram är de mindre idrotterna, de är mer flexibla och kan 

ta emot ensamkommande oberoende på vilken idrottslig nivå dessa är på. Han påpekar också 

att det är lättare för de ensamkommande barnen att komma in i föreningar i yngre åldrar än 

vad det är när en individ kommer som tonåring. 

6.4 Örebro länsidrottsförbund och Östergötlands idrottsförbund 

I denna del av empirin kommer vi att redogöra för Örebro Länsidrottsförbund och 

Östergötlands idrottsförbund perspektiv. Kristin Lönnqvist är distriktsidrottschef för 

Östergötlands idrottsförbund. Kristins ansvarsområden är att leda verksamheten och 

organisationen har två olika uppdrag; det ena är att leda, stödja och företräda idrotten i 

Östergötland medan det andra är att genom SISU idrottsutbildarna utveckla och folkbilda 

idrotten i länet. Jasmin Benca är projektkoordinator för idrottens integrationsarbete i Örebro 

län. Hans främsta arbetsuppgift är att stötta idrottsföreningar kring integration. Hans 

ansvarsområden är att hjälpa idrottsföreningar att tänka nytt, hitta former och förutsättningar 

för nyanlända barn och vuxna men framförallt kvinnor och flickor, vilken är en prioriterad 

målgrupp, att hitta in i idrottsrörelsen och i samhället. 

 

Idrottens funktion i samhället 

Jasmin menar att idrotten har en stor omfattning, det är den största folkrörelsen i hela Sverige 

med ca 3 miljoner människor och har en enorm styrka som folkrörelse. Idrotten är en 

dörröppnare för nyanlända att komma in i samhället, idrottsrörelsen speglar samhället både 

positivt och negativt. De båda respondenterna delar uppfattningen om att idrotten är viktig för 

värdegrundsfrågor och samhällsutveckling. Gemenskap och delaktighet framgår ur idrotten 

och blir därmed en viktig plattform. Civilsamhället förmedlar en god värdegrund till 

individer, framförallt demokrati och sunda värderingar. Vidare har det en positiv inverkan på 

folkhälsan, vilket ger goda effekter och är på så sätt viktigt. 

 

Idrott som integrationsverktyg 

Ur ett folkhälsoperspektiv är det bra att nyanlända kan röra på sig eftersom det är en målgrupp 

som ofta har mycket psykiska problem. Ensamkommande barn bär ofta med sig trauman som 

de bearbetar dygnet runt och då är det skönt att få en paus och få en fysisk utmattning, som 

kan resultera i en god natts sömn för barnen. Genom detta kan de få ut en del frustration och 

det kan även vara tidsfördriv eftersom de ensamkommandebarnen inte alltid har inrutade i 

mönster i vardagen såsom skola etc. 
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Idrotten är ett bra verktyg för att hitta beröringspunkter, det vill säga mötesplatser. Idrotten 

hjälper till med språkträning och genom dess kontaktytor kan individer få kontakter, 

exempelvis vän och arbetskontakter, vilka är användbara utanför själva idrottandet. Ett 

föreningssammanhang kan erbjuda barnen en ny roll att kliva in i, vilket skapar ett värde och 

stöttar integrationsprocessen för de ensamkommande barnen. 

 

Jasmin menar att om denna sysselsättning inte ges till barnen kan det leda till segregation och 

för att undvika detta behövs inkludering från både svenska medborgare och de som är 

nyanlända. Jasmin poängterar detta genom att säga att:  

”risken med det här är att man bygger sina egna små samhällen långt ifrån det vanliga 

samhället” (Jasmin Benca, Örebro Länsidrottsförbund). 

Jasmin ger ett exempel om svenskar som bor på Gran Canaria och säger att de håller sig till 

sig själva och inte blir integrerade i det spanska samhället på så sätt. 

 

Synen på Kommunernas arbete 

I Linköpings kommun menar Kristin att arbetet inte är tillräckligt, kommunen skulle kunna 

vara snabbare och ge ett mer riktat stöd till föreningarna samt underlätta för föreningarna i 

fråga om merkostnader, det vill säga att utbilda, subventionera planhyror och bidra med 

material. Kristin påpekar vidare att Linköpings kommun borde underlätta mer när det gäller 

att ta bort trösklarna som en förening kan tänkas ha vilket kan behövas för att de ska fortsätta 

vara positiva och vilja ta emot ensamkommande barn. 

 

Kristin pekar på att kommunen är mer tungarbetade i jämförelse med dem själva som är 

snabbfotade och kan bevilja ansökningar fortare. Kristin beskriver kommunens process som 

lång och ständig vilket påverkar deras villkor för hur de kan jobba med ensamkommande. 

Idrottsförbundet försöker vara ett bollplank för kommunerna angående vilka föreningar de 

kan stödja lite extra. Den kommunala apparaten är av naturliga skäl ganska trögstartad, dock 

uttrycker Kristin en förhoppning om att kommunerna kommer att hitta en organisation som 

kommer kunna handha detta men att det kommer att ta tid. Jasmin uttrycker sig positivt 

angående Örebro kommuns arbete, dock säger han också att det finns en önskan om 

inarbetade rutiner när det kommer till kommunikation och att hitta en samverkansform som är 
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mer effektiv. Båda respondenterna ser det hela som en process för kommunerna och att det 

kommer ta sin tid. 

 

 

 

Samverkan 

Det finns inte ett nära samarbete mellan Linköpings kommun och Östergötlands 

idrottsförbund, det finns en dialog som handlar om vilka föreningar som kan ta emot de 

ensamkommande barnen som gör att kommunen kan rekommendera enligt Kristin. På så sätt 

kan kommunen och idrottsförbundet ta en gemensam ansats kring om det är föreningar som 

behöver extra stöttning inom detta område. Kommunen har också avsatta föreningsstödsmedel 

och då försöker idrottsförbundet att ta en dialog där som kan resultera i en samsyn. Hon 

menar vidare att idrottsföreningarna kan vara mer öppna i detta avseende och att det inte är 

idrott på deras villkor, utan att det kan ske annorlunda och i andra former. Det är inte idrotten 

som är det viktigaste utan det är mer mötet som är det viktiga. Samarbetet med Linköpings 

kommun och när det kommer till de ensamkommande barnen uppfattas vara kommunen vara 

generellt lite tröga och att kommunen inte vet hur de kan kanalisera de pengar som de har 

avsatt till föreningarna. 

 

Jasmin beskriver samarbetet med Örebro kommun som att han är spindeln i nätet och 

poängterar att det är viktigt att kultur och fritidsförvaltningen samt föreningssamordnaren är 

med på ”tåget”. Kommunikationen med kommunen är ytterst viktigt och t.o.m. avgörande. 

Han menar att de skulle kunna göra sitt arbete självständigt men att det vore osmidigt. I 

samarbetet kring de ekonomiska resurserna och hur länsidrottsförbundet beviljar och 

möjliggör är tvungen att hålla sig inom idrottens ramar och kan exempelvis inte bevilja 

halltider. I Örebro kommun menar jasmin att samverkan fungerar bra, däremot kritiserar han 

kommunerna i glesbygden i Örebro län. Detta är för att de inte har samma möjligheter, 

förutsättningar och erfarenhet med att jobba inom dessa områden. Vidare menar Jasmin att 

idrottsföreningar inte är det enda sättet att integrera ensamkommande barn och exemplifierar 

arbetsmarknaden och praktikplatser som betydande. Han menar att idrotten inte är avgörande 

för barnens liv. 

 

Attityder 
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Det finns en vilja hos Linköpings kommun att integrera de ensamkommande barnen. Det är 

ingen tvekan om att Linköpings kommun vill ha hjälp av civilsamhället och idrottsrörelsen 

när det kommer till att välkomna de ensamkommande barnen. Det är snarare så att 

föreningarna kan uppfatta som att det ställs krav på dem och att de inte får så mycket tillbaka 

eftersom det är tungrott i kommunerna.  Hon lyfter upp ett exempel från Oxelösund kommun 

där kommunen hade en vilja men sedan när det kom till subventionering av planerna ansåg de 

att det var idrottsrörelsens ansvarsområde, detta är ej Östergötland men ändå belysande hur 

det kan se ut. Jasmin påvisar att det finns en vilja för detta i Örebro kommun och dess 

föreningar men att det är lite annorlunda ute i glesbygden där han får jobba med attityd 

förändringar. 

 

Omfattning 

Linköpings kommun har en bra koll på vilka föreningar som kan ta emot och kan hänvisa 

barnen. Boendena kan ta kontakt med föreningar men det är inte helt ovanligt att föreningarna 

själva tar kontakt med boendena för att se ifall det finns ett intresse bland de ensamkommande 

att idrotta. Tjänstemän inom kommunen som jobbar på en mer övergripande nivå arbetar ej 

med detta utan det sker hos de tjänstemän som jobbar på boendena och nära de 

ensamkommande barnen. I Örebro kommun påvisar Jasmin en tro på att kommunen 

uppmuntrar, men han vet inte säkert.  

 

Det ges en positiv bild över i vilken omfattning ett integrationsbefrämjande arbete sker i 

kommunerna. Kristin menar att nästan varannan förening arbetar med integrationsfrågan 

aktivt. I sporter såsom fotboll, volleyboll och kricket börjar flera i jämfört med exempelvis 

hockey. I Örebro kommun behöver Jasmin inte driva frågan, detta tack vare att föreningarna 

aktivt jobbar inom detta område. Majoriteten av starten av nya föreningar sker i innerstaden. 

 

Möjligheter 

Det finns möjligheter i Linköpings kommun genom att bland annat skapa mötesplatser, ett 

exempel är Eskilstuna där föreningar och ensamkommande barn kunde träffas och ha en 

prova på dag. Att kommunerna kan förbättra det ekonomiska stödet är en möjlighet enligt 

Kristin, detta skulle innebära att det ekonomiska stödet blir mer samordnat. Kommuners 

processer bör bli snabbare, för idrottsförbundets pengar får ej samma effekt när kommuner 

inte handlagt och beslutat klart om ärenden. Det blir ej ett gemensamt riktat stöd. Det borde 

finnas en koordinator vilket gör att bland annat kommunen och Idrottsförbundet kan ha mötes 
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forum och där ges möjlighet att representera föreningarna. Vid ett sådant tillfälle kan de veta 

vilka föreningar som har resurser och de som inte har det för att ta emot ensamkommande 

barn. Vidare är våld och konflikt hantering ett område som kan utvecklas. Det kan handla om 

våld mot ledare, mellan deltagare etc. Språket är väldigt viktigt och det blir svårt att lösa 

konflikter när det finns en bristfällig språkligkommunikation, vilket Kristin anser att det måste 

finnas en kompetens för detta. 

 

Vidare möjligheter kan vara erfarenhetsutbyte, kunskapsinhämtande och utbildningsinsatser 

för både den egna personalen, den kommunala och idrottsföreningarnas representanter. 

Kommunen kan vara en katalysator kring samverkan, inte bara för idrottsrörelsen utan för 

civilsamhället i stort. Vidare menar Kristin att om kommunen skulle kunna vara en 

koordinator för civilsamhället skulle det vara väldigt bra. Linköpings kommun lever ej upp till 

denna roll som koordinator i dagens läge enligt henne.   

 

Jasmin menar att en möjlighet är nytänkande. Simhallen i Örebro gjordes tillgänglig för tjejer 

och kvinnor och enbart för dem vissa tider. Detta har inneburit att dessa kunnat lära sig 

simma. Detta menar han är ett exempel på nytänkande och det skedde i samråd med Örebro 

kommun och SISU. Slutligen menar Jasmin att han inte upplevt några hinder från Örebro 

kommun, han har inte fått några ”käppar i hjulet”. 

 

Hinder 

Konflikter kan vara ett hinder menar Kristin, eftersom det sker kulturella och 

värderingsmässiga krockar och dessa kan uppstå från saker som tidigare inte varit en grund 

för konflikter. Detta har att göra med den brist av resurser som finns hos föreningarna. Vilket 

kan vara material, planhyror och så vidare. Bristande resurser och individer som vill bli 

medlemmar gör det svårt för idrottsrörelsens krav att kunna ta emot alla människor. Alla kan 

inte ta emot längre, detta kan poängteras genom exemplet om Sturefors fotbollsförening 

tidigare i denna text. Jasmin påpekar i enlighet med Kristin att resurser utgör ett hinder, han 

menar att problemet ligger i hur han ska fördela resurser som de handhar tillsammans med 

kommunen. Slutligen uttrycker Kristin en generell oro över att kommunerna inte tar ställning 

till vad som finns nedskrivet i bidragsansökningar angående det civila samhället och 

integration. 
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Kulturella föreningar lyfts fram som ett potentiellt hinder, då de isolerar in sig i den egna 

kultursfären och skapar egna sidospår. Jasmin menar att genom hans glasögon är dessa 

föreningar väldigt segregerade. Han exemplifierar fotbollslagen Dalkurd och Syrianska och 

poängterar att det är en känslig fråga att diskutera med kommunen om hur man ska kunna 

göra för att slussa in dessa i de ”svenska föreningarna”.  Kristin styrker detta resonemang och 

säger att till exempel att tio ensamkommande barn som idrottar för sig själva kan vara 

utvecklande för själva idrotten men inte för integrationen till det svenska samhället. 

7.     Analys 

I detta avsnitt kommer vi genom vårt analytiska ramverk om socialt kapital och nätverk 

analysera det föregående empiriska kapitel.  

7.1 Socialt kapital 

För att socialt kapital ska erhållas är människors relationer viktiga eftersom det är dessa som 

kan ge upphov till ett tolerantare samhälle. I och med att Linköpings kommun på olika sätt 

uppmanar till idrott för ensamkommande barn möjliggörs en grund för socialt nätverkande. 

De ensamkommande barnen kan i sin tur, genom föreningarna och idrotten, skapa vänskaps 

och arbetskontakter som kan vara till nytta i framtiden. Detta är något som Idrottsförbundet i 

Östergötland instämmer med och då de menar att idrottsföreningarna och idrotten kan vara 

mötesplatser där människor kan skapa kontakter som även kan vara användbara utanför 

idrotten. 

 

Det är dock inte bara kontakter som barnen kan tillskansa sig i ett aktivt föreningsliv. 

Demokratiska värderingar och ideal kan också överföras till barnen genom att delta i ett 

föreningsliv. Dessa värderingar hjälper till att skapa en grund för ömsesidighet och pålitlighet 

till majoritetssamhället. Ett socialt kapital som skapas av ett samhällsengagemang kan genom 

att barnen får vara med i föreningar och aktiviteter skapa tolerans och ömsesidighet. Carolinas 

exempel med idrott - och servicecenter i kommunen där de bjuder in ensamkommande barn 

två gånger i veckan till sporthallen för att träffa föreningar är ett tydligt exempel på att 

kommunen skapar förutsättningar för barnen att skapa relationer och därmed ett socialt 

kapital. Kristin menar även att ett aktivt föreningsliv kan fungera som språkträning för de 

ensamkommande barnen, vilket underlättar för att skapa kontakter som sedan blir ett socialt 

kapital. 
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Denna syn som Idrottsförbundet i Östergötland och Linköpings kommun ger visar på en 

medvetenhet till att skapa nätverk bland dem ensamkommande barnen, vilket ger 

förutsättningar till att skapa ett socialt kapital. Denna syn delar även Örebro kommun, Jonas 

menar att han jobbar med att skapa en meningsfull fritid åt de ensamkommande barnen och 

hur det ter sig kan variera. Han säger att idrottsföreningar är en god plattform för barnen att 

skapa kontakter vilka kan komma att hjälpa barnen att bygga ett nytt liv i Sverige. 

Idrotten är inte den enda aktiviteten som skapar en plattform för att skapa kontakter utan det 

handlar om att se efter behov och intresse eftersom alla individer är olika. 

Vidare är det intressant att se närmare på det Kristin menar om att idrottsföreningar bör vara 

mer öppna i sin verksamhet. Det är inte idrotten och hur den utförs som är det viktiga utan det 

är mötet i sig. Förutsättningar för att skapa integration handlar om att utveckla ett socialt 

nätverk som kan skapa tolerans och tillit mellan människor och därmed är det mindre 

intressant i vilken form det sker. 

7.2 Överbryggande och sammanbindande kapital 

Örebro kommun har svårt att leva upp till det civila samhällets förväntningar vilket skapar en 

press på det offentliga och det arbete som de utför. Jonas menar att det är svårt att motivera de 

ensamkommande barnen när det finns många projekt i rörelse, det kan måhända låta som ett 

lyxproblem men är ändå något som påverkar kommunens verksamhet. Idrottsrörelsen är 

snabbare med att fördela resurser i relation till den kommunala verksamheten. Ett behov av 

samverkan behövs när det kommer till frågor som handlar om resurser och för att detta ska 

fungera behövs en mer frekvent kommunikation. Jasmin menar att länsidrottsförbundet i 

Örebro måste hålla sig inom idrottens ramar och att exempelvis bevilja halltider är något som 

han inte rår över. Därför är det till fördel om det finns mer välutvecklade rutiner i samarbetet 

med kommunen ifall det uppstår ett hinder som ligger utanför länsidrottsförbundets ramar.  

 

Både Örebro kommun och idrottsrörelsen har potential att utvecklas. Idrotten behöver finna 

fler ingångar för de ensamkommande, alla barn är inte fotbollsspelare vilket innebär att 

bredden på idrotterna är av vikt för att fler barn skulle kunna vara med. Samtidigt ser 

kommunen integrationsbefrämjande arbete som något som kan ske på olika sätt och ser inte 

idrotten som en lösning på allt. 
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Samverkan mellan Linköpings kommun och det civila samhället beskrivs vara bristfälligt på 

grund av att kommunen ej lever upp till rollen som en samordnare. Dess trögrörlighet beskrivs 

även vara en nackdel i detta hänseende. Detta kan innebära att ett inofficiellt ansvar ligger på 

föreningarna att utföra ett integrationsbefrämjande arbete, dock blir detta svårt när det inte 

finns samordnade resurser. Att det inte finns resurser kan också leda till bristfällig integration 

eftersom föreningarna inte kan ta emot alla barn. Vilket bryter mot idrottsrörelsens princip om 

att alla ska få vara med. Detta kan försvåra för de ensamkommande barnen att vara med i 

föreningslivet vilket innebär att det blir svårare att skapa kontakter med dem som är olik en 

själv, vilket är grunden för ett överbryggande socialt kapital. I Örebro kommun å andra sidan 

beklagar Jonas sig över att de ensamkommande barnen måste vara med i sju föreningar 

samtidigt för att kunna vara med på alla aktiviteter. Detta skulle kunna tolkas som att det finns 

ett överflöde av möjligheter för de ensamkommande barnen att vara med i föreningslivet och 

därigenom kan överbryggande socialt kapital i Örebro kommun vara lättare att tillgå.  

 

I Linköping sker ett integrationsbefrämjande arbete genom idrotten i en utsträckning som vi 

tolkar vara stort eftersom varannan förening arbetar med integrationsfrågan. Utifrån detta kan 

vi säga att det finns goda möjligheter för att bilda nätverk som kan leda till att 

ensamkommande barn lär sig normer och värderingar som finns i det svenska samhället. 

I Örebro kommun finns det, precis som i Linköping, en vilja att skapa förutsättningar för 

integration med hjälp av föreningar. Enligt Jasmin sker det integrationsbefrämjande arbetet i 

en stor utsträckning eftersom han inte behöver jobba aktivt med frågan i föreningarna. Men 

han uttrycker dock en oro över det som Putnam skulle kalla ett sammanbindande socialt 

kapital, det vill säga att interna grupper som stärker den egna identiteten skapar en social 

uppdelning och motsättning mot det resterande samhället. Jonas menar också att interna 

grupper som till exempel kulturella föreningar både kan vara bra och dåligt men att språket 

kan bli lidande på grund av att det just är ett internt nätverk. Jasmin menar att detta är en 

känslig fråga när det kommer till idrotten. Utifrån Jasmins perspektiv är etniska grupper 

väldigt segregerade eftersom grupperna bildar sina egna små samhällen vilket försvårar 

integrationen. 

“Vissa grupper är mer svårarbetade än andra men vi pratar mycket om de där kulturella 

föreningarna, kulturella spåren, inte idrottsföreningarna men det har sin koppling där också. 

Kulturföreningar, om vi tar, syrianska, somaliska, bosniska etc. Det är väldigt lätt att man 



44 
 

murar in sig i en kultursfär. Och då skapar man dem här sidospåren; Dalkurd, Syrianska, 

bara ”vi” (Jasmin Benca, Örebro Länsidrottsförbund). 

Ett nätverkande mellan människor blir svårt att uppnå när det inte finns någon 

kommunikation. Språket är en viktig del av kommunikationen och ett led i att motverka, lösa 

och förstå konflikter. Detta handlar bland annat om att ha en förståelse för varför exempelvis 

kulturella krockar kan uppstå. Den ensidiga kommunikationen är något som inte bör finnas 

menar Carolina och är något som kan relateras till det sammanbindande kapitalet. Carolina 

menar att: 

”Som har framgått i tidigare forskning på det här området, just det är att kulturorientering på 

nåt sätt är en framgångsfaktor, att man diskuterar både med dem ensamkommande men också 

de svenska barnen för att få till ett bra samarbete” (Carolina Thorsson, Linköpings 

kommun). 

Det Carolina menar kan tolkas som en mångsidig integration vilket innebär att samhället ses 

som mångkulturellt och att fokus inte bara riktas mot invandrare utan även mot 

majoritetsbefolkningen. Ett ömsesidigt lärande är viktigt, det är inte bara de ensamkommande 

i föreningarna som ska lära sig det ”svenska sättet” utan det är också viktigt att svenska barn 

lär sig de nya kamraternas kultur och får en tolerans för denna. Den styrmodell som Carolina 

föreslår och arbetar med är anpassad efter de ensamkommande barnens behov och 

förutsättningar eftersom de ej har resurser för ett aktivt föreningsdeltagande i Sverige. Det 

som Carolina åsyftar kan tolkas vara det som Putnam menar är ett överbryggande socialt 

kapital, som kan bidra till att ömsesidiga relationer bildas som skapar en tolerans. Synen delas 

även med Kristin som menar att: 

”Tio ensamkommande barn idrottar för sig själva kan vara utvecklande för själva idrotten 

men inte för integrationen till det svenska samhället” (Kristin Lönnqvist, Östergötlands 

idrottsförbund). 

7.3 Nätverk 

De ensamkommande barnen har ej med familj eller släkt vilket innebär att de inte har det som 

Marc Granovetter (1974) skulle kalla nätverk med hög täthet. Idrottsföreningar är en 

mötesplats där barnen får träffa nya människor vilket kan vara bra för att skapa sig ett nätverk, 

dessa karaktäriseras som nätverk med låg täthet eftersom de relationer som de skapar är flera 
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och ytliga. Denna låga täthet i nätverk har visat sig vara av vikt för att få en ökad delaktighet i 

samhället. Idrottsförbundet i Östergötland ger en bild som är i enhetlighet med detta: 

”Som flykting till Sverige så har man ju tappat många av sina roller[…] och idrotten kan 

erbjuda en ny roll att kliva in[…] liksom få ett egenvärde i det då som kan stötta 

integrationsprocessen i övrigt sen” (Kristin Lönnqvist, Östergötlands idrottsförbund). 

Jonas uttrycker att föreningslivet är ett sätt att utöka sitt kontaktnät, särskilt bland de mindre 

föreningarna De nyanlända barnen och ungdomarna som kommer med sina familjer och som 

inte är med i boendekedjan oroar sig Jonas mer för än de ensamkommande. Detta eftersom 

institutioner såsom familjen innebär ett nätverk med hög täthet, vilket inte har samma effekter 

på integrationen utifrån ett arbetsmarknadsperspektiv som nätverk med låg täthet har, 

eftersom dessa bidrar med kunskap om arbetstillfällen. Han menar med andra ord att de 

ensamkommande barnen har större möjligheter att integreras till det svenska samhället 

eftersom de inte begränsas av familjen när det kommer till att skapa kontakter utanför den 

egna sfären. Barn som kommer med sina föräldrar till Sverige kan möjligtvis inte känna 

samma behov av att skapa flera och bredare kontakter med tanke på att de redan har sin familj 

med sig. Jonas menar att: 

”Att stötta ungdomar utifrån att ha en aktiv och meningsfull fritid… att vidga ungdomens 

kontaktnät vilket naturligtvis troligtvis är en av framgångsfaktorerna för att de 

föreningsaktiva klarar sig bättre på arbetsmarknaden… man får ett större kontakt utanför det 

lilla kontaktnät man själv har” (Jonas Håård, Örebro kommun). 

Sammanfattning av analys 

Ett gemensamt problem för båda kommunerna är samordningen. I Örebro behövs mer 

samordning för att föda alla projekt och kring resurser. Linköpings kommun och 

Idrottsförbundet i Östergötland har inte ett lika utvecklat samarbete som motsvarande parter i 

Örebro. Båda kommunerna arbetar dock med att skapa förutsättningar för att 

ensamkommande barn och ungdomar ska få möjlighet att tillskansa sig ett socialt kapital, och 

då särskilt ett överbryggande kapital. 

 

Båda kommunerna har förväntningar på civilsamhället som och ser det som en självklar aktör 

för att hjälpa ensamkommande barn in i det svenska samhället. Kommunerna är också 

medvetna om att nätverk och kontakter är viktiga för barnens integration. Idrottsföreningarna 

lyfts fram som viktiga aktörer för att kunna ge möjlighet för barnen att skaffa sig ett socialt 
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kapital. Det är själva mötesplatsen som erbjuds av idrotten och dess föreningar som är det 

essentiella och inte alltid idrotten i sig. Idrottsföreningar överför även värderingar och normer 

vilket underlättar barnens integration. Ett problem som finns bland kommunerna är 

samordning, dels ifråga om resurser och hur de ska fördelas, dels om alla projekt för att kunna 

undvika en överfyllnad som inte går att mätta. Kommunerna har en tro på att människor som 

är olika varandra och som träffas i idrottsföreningarna är bra för integrationen eftersom det 

skapar normer vilka är goda för människors relationer.  

 

Kommunerna ser ett sammanbindande kapital som en bristfällig lösning på integration. 

Språket utvecklas inte om individer enbart umgås i homogena grupper. Om människor inte 

träffar personer som är de olika de själva sker ingen integration eftersom inget ömsesidigt 

utbyte sker då vilket ligger som grund för tolerans och förståelse i samhället. Denna bild delar 

länsidrottsförbunden och menar att språk är en viktig del i att kunna lösa konflikter som kan 

uppstå. Länsidrottsförbundet delar även den här bilden och menar att etniska idrottsföreningar 

blir segregerade. Det är ändå viktigt att påpeka att kulturella föreningar också kan bidra till 

positiva saker enligt våra respondenter. 

I ett arbetsmarknadsperspektiv är nätverk med låg täthet bättre än de med hög täthet, att ha ett 

brett kontaktnät innebär att individer kan få information om till exempel jobberbjudanden 

eller kan få ett arbete på grund av att man redan är känd av arbetsgivaren. Detta är något som 

möjliggörs genom idrottsföreningar i bägge kommunerna. Idrotten kan ge en ny roll för 

individer när de kommer till ett nytt land, vilket leder till att individen får mer makt att forma 

en ny identitet. 
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8.     Slutsatser 

Dessa slutsatser är strukturerade efter våra frågeställningar. 

 

I vilken utsträckning och på vilket sätt utför kommuner arbete som syftar till att främja 

integration genom idrottsföreningar? 

Kommunerna utför ett integrationsbefrämjande arbete genom idrotten och dess föreningar, där 

ett arbete har påbörjats och är påtagligt men det är svårt att sätta ett specifikt mått på i vilken 

utsträckning det sker. Kommunerna behöver inte skapa incitament för föreningarna att utföra 

ett integrationsbefrämjande arbete, då det redan sker. Vi kan även säga att det dras en tyngre 

last av civilsamhället och idrottsföreningarna än från kommunen när det kommer till 

integration via idrotten. 

 

Den övergripande bilden om hur integration skall främjas lutar åt att det hellre ska ske via 

heterogena grupper inom idrotten än homogena, vilket innebär att kommunerna och 

länsidrottsförbunden föredrar ett överbryggande socialt kapital framför ett sammanbindande. 

Det sätt som kommunerna arbetar med integrationsbefrämjande arbete via idrottsföreningar 

sker genom att skapa mötesplatser och att ha projekt som syftar till att anpassa 

idrottsföreningar för de ensamkommande barnen. Det finns även styrdokument som belyser 

idrottens betydelse, det finns en samverkan med det civila samhället samt det kommunala 

bidragsystemet där föreningar kan ansöka om bidrag för sin verksamhet och arbetet med 

integration. Vidare förs det en dialog mellan kommunen och länsidrottsförbunden om vilka 

idrottsföreningar som kan ta emot ensamkommande barn och ifall det behövs ett stöd. 

 

Vilka möjligheter och hinder finns det för idrottsföreningar i relation till kommuner att arbeta 

för integration av ensamkommande flyktingbarn? 

Möjligheter som finns för idrottsföreningarna att arbeta för integration via kommunerna är 

framförallt genom de olika bidrag som kan sökas för verksamheten och för specifika arbeten 

som syftar till att främja integrationen för de ensamkommande barnen. En annan möjlighet är 

att kommunerna kan skapa fler mötesplatser och ha en tydligare roll som koordinator för 

samverkan mellan idrottsföreningarna.  

Idrottsföreningarna kan bli mer öppna i sin verksamhet, då det är själva mötet i idrotten som 

är det viktiga för integrationen och inte själva idrottsutövandet. Det finns en vilja inom 

kommunerna att arbeta för integration via idrotten, därav bör kommunen och 
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idrottsföreningarna ha en bättre kommunikation kring frågor som rör mottagande av 

ensamkommande barn. Ett större resultat kan uppnås om kommunerna och 

länsidrottsförbunden kan samordna sina riktade resurser på ett effektivt vis. 

 

Hinder som finns för idrottsföreningarna att arbeta för integration genom kommunen är 

avsaknaden av resurser, både materiella och kunskapsmässiga. Utbildning, språkkunskap och 

kulturorientering är något som saknas idag. Dessa är viktiga för att motverka samt förstå 

varför kulturella krockar sker och hur de kan hantera konflikter. Vidare är 

idrottsföreningarnas strukturer, regler, kultur och normer etc. framförallt inom lagidrott något 

som gör det svårt för barnen och ungdomarna att gå med i ett etablerat idrottslag.   

Att det inte finns samordning angående resurser innebär att dessa har en sämre effekt när de 

väl kommer till föreningarna. Kommunernas byråkrati och långsamma beslutsprocesser är en 

orsak för bristen av samordning. 

 

Slutligen har integration via idrottsföreningar inte varit prioriterat hos kommunerna eftersom 

de också har andra ansvarsområden som kan vara minst lika viktiga. Om kommunen 

prioriterar integration genom idrott blir det lättare för föreningar att arbeta med ett 

integrationsbefrämjande arbete. 
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9.     Slutdiskussion 

I detta avsnitt kommer vi redogöra för vår slutdiskussion där bland annat vidare forskning 

och andra tillvägagångsätt redovisas och diskuteras. 

 

Vi har i detta arbete haft som mål att belysa i vilken omfattning ett integrationsbefrämjande 

arbete sker i två kommuner i Sverige med hjälp av den civila sektorn. Det skulle varit 

intressant för oss att genomföra fler intervjuer med personer i kommunens alla avdelningar 

som har ett ansvarstagande inom detta område. Integration av ensamkommande barn sker inte 

från en plats inom kommunen utan flera förvaltningar är inblandade. Det skulle i samband 

med detta varit intressant att studera föreningarnas syn på kommunens arbete och därigenom 

få deras direkta perspektiv. Vi har istället försökt få ett föreningsperspektiv genom de olika 

länsidrottsförbunden vilket har gett oss en bra bild över situationen. En annan vinkel av 

arbetet hade kunnat vara om intervjuer genomfördes av gruppen ensamkommande barn som 

är i vuxen ålder för att se hur deras upplevelse av integrationsprocessen varit genom 

kommunen och om idrotten och dess föreningar har haft en betydelse. 

 

I detta arbete har vi valt att inte studera politikens syn inom detta område, det är något som 

skulle vara intressant att studera i en senare och mer omfattande studie. Detta tack vare tron 

om att det skulle vara ett gott komplement till förvaltningarnas och föreningarnas perspektiv, 

vilket kan ge en mer tillförlitlig bild över Sveriges alla kommuner. Detta skulle möjligtvis 

lättast genomföras med hjälp av metoder såsom intervjuer och enkäter. Enkäter är något som 

vi skulle kunnat använda oss i detta arbete dock valde vi bort detta fort eftersom vi insåg att 

det inte skulle ge oss den fördjupade bild som vi velat införskaffa oss. 

 

Den tidigare forskning som vi använde oss av är bestående av sociologiska texter kring 

idrotten och socialt kapital. Detta är med tanke på att vi inte kunde hitta något forskat om det 

vi ville undersöka mer specifikt. Det saknas mer statsvetenskaplig forskning om det vi ville 

undersöka och upptäckte också att området som sådant var relativt outforskat genom 

statsvetenskapen. Tomas Peterson (2000)  menar att idrott fungerar som en betydelsefull 

mötesplats för integrationen vilket vi även har stött på i vårt arbete. Vårt resultat visar att 

attityden om att föreningslivet skapar kontakter och förståelse i samhället är 

positiv.  Makarova & Herzogs (2014) menar att människor som träffar andra som är dem 

olika leder till en ökad känsla för integration vilket vi också ser i vårt resultat. Kommunerna 

ger en bild av att en större förståelse och en tolerans lättare bildas i heterogena grupper.  
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Dock har vi även stött på att integration via idrott inte alltid är problemfritt, såsom Krouwel et 

al. (2006) menar kan idrott förstärka aggressivitet och grupperingar i samhället. Homogena 

idrottslag är något som några av våra respondenter tror stärker en isolering i samhället och 

som inte gynnar integrationen. 

 

Ett annat perspektiv som kunde ha varit bra att tillgodoräkna i denna studie är en teori om den 

kommunala apparaten och hur den fungerar, till exempel Webers byråkratiska ideal. Detta kan 

möjligen ge svar på vad som ger upphov till hur samverkan fungerar mellan idrottsföreningar 

och kommuner. I studien har en generell bild givits över två stora kommuner, dock inte över 

de allra största eller de allra minsta. Detta kan ge en generaliserade bild, som dock inte 

behöver överensstämma med den verkliga bilden, detta på grund av att Örebro och 

Linköpings kommun kan skilja sig ifråga om resultatet om en jämförelse skulle göras med ett 

större antal kommuner. Med tanke på att studien dock är kvalitativ är detta något som inte 

påverkar själva resultatet i en större utsträckning eftersom vi som tidigare nämnt, eftersöker 

en fördjupad bild av kommuners arbete. 

 

En annan aspekt som framkom i detta arbete och som vi diskuterade under bakgrunden till 

teoriavsnittet är fenomenet ”Vi och dem”.  När vi först hörde att aktsamhet behövdes 

angående skapandet av serviceinsatser för de nyanlända, för att det inte ska leda till en 

orättvisa för majoritetsbefolkningen kunde vi inte undgå att börja fundera över det. Om vissa 

grupper i samhället får särskilda insatser bör anledningen till detta onekligen motiveras. Om 

inte aktsamhet beaktas kan det skapa incitament för stärkandet av etniska grupper i 

samhället.  Målet är att undvika ett ”vi” och ”dem” i samhället. Den svenska 

integrationspolitiken karaktäriseras av att alla grupper i samhället anpassar sig och tolererar 

varandra så att människor kan leva i samspel. Med detta sagt skulle det vara tämligen 

intressant att undersöka hur kommuner i Sverige lever upp till den tänkta integrationspolitiken 

och dess filosofi om en ömsesidig anpassning. 
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11. Bilagor  

Intervjuguide till kommunen 

Bakgrundsfrågor: 

• Vad heter du? 

• Vad är ditt arbete inom kommunen? 

• Hur länge har du jobbat i kommunen? 

• Vilka ansvarsområden har du? 

Kommunen och invandring - bakgrund: 

• Vilken är kommunens ansvar när det kommer till integration för ensamkommande 

flyktingbarn? 

• Anser du att ni har ett ansträngt läge i kommunen när det kommer till att integrera 

barnen? 

• Hur arbetar ni med integration? 

• På vilka sätt arbetar ni med integration? 

• Vilka verktyg använder kommunen för att befrämja integration? 

• Kommunen har ett ansvar, (förutom att ordna boende etc.) för att ge barnen en 

meningsfull fritid och för dess integration. På vilket vis anser du att kommunen lever 

upp till detta ansvar?  

Kommun och idrott - bakgrund: 

• På vilka sätt arbetar ni med att stödja idrottsföreningarna i kommunen? 

• Hur ser ert samarbete ut med idrottsföreningarna? Finns ett sådant samarbete?   

• Har ni något lyckat exempel på ett samarbete med idrottsföreningar där ett 

integrationsbefrämjande arbete har skett?                                            

• Ger ni något finansiellt stöd inom detta område? Kan ni ge ett specifikt exempel där ni 

gett stöd till en idrottsförening? 

• Kan idrottsföreningar söka bidrag för integrationsbefrämjande arbete från kommunen? 

Kommunens attityd och arbete med idrott som integrationsbefrämjande verktyg 

• Genom att deltaga i idrottsföreningar kan personer skapa ett socialt nätverk, vilket kan 

vara användbart som en ingång till det svenska samhället. Är detta något som ni 

instämmer med? Varför/varför inte?(Forskning visar på att ett sätt att integrera 



55 
 

människor till det svenska samhället kan ske genom idrotten och dess 

idrottsföreningar). 

• Kopplat till föregående fråga; Anser ni att idrottsföreningar kan vara en god inkörsport 

specifikt för ensamkommande flyktingbarn för att integreras till det svenska 

samhället? 

• Uppmanar ni de ensamkommande flyktingbarnen till att idrotta? Informerar ni att det 

finns idrottsföreningar? På vilket vis gör ni det?  

• I vilken utsträckning arbetar ni i er kommun med att integrera ensamkommande 

flyktingbarn genom idrotten och idrottsföreningarna? 

• Vilka aktörer/idrottsföreningar anser du vara viktiga att lyfta fram när det kommer till 

integrationsarbete? 

• Har ni i kommunen några policydokument som lyfter fram idrottens potential att 

integrera nyanlända invandrare? 

• Vet du någonting om hur man arbetar i andra kommuner? 

• Slutligen 

• Vad anser du vara kommunens utmaningar när det kommer till detta? Finns det några 

hinder? Exempelvis är det svårt att söka bidrag i kommunen? 

• Vad anser du vara kommunens möjligheter när det kommer till detta? Finns det en 

vilja att samarbeta med föreningar och dylikt? 

Intervjuguide till länsidrottsförbunden 

Bakgrundsfrågor: 

• Vad heter du? 

• Vad är ditt arbete inom förbundet? 

• Hur länge har du jobbat i förbundet? 

• Vilka ansvarsområden har du? 

Länsidrottsförbundet – integration 

• Vad ansvarar ni på länsidrottsförbundet för? 

• Lite kortfattat, vilka funktioner anser du att idrotten och idrottsföreningarna har i det 

svenska samhället? 

• På vilket sätt fungerar idrott som ett bra integrationsverktyg enligt dig? 

• Varför tycker ni på länsidrottsförbundet att idrott är ett bra sätt att integrera 

ensamkommande flyktingbarn in i det svenska samhället? 
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Kommunen 

• På vilka sätt samarbetar ni med kommunen när det kommer till att integrera 

ensamkommande flyktingbarn genom idrotten och idrottsföreningarna? 

• Hur fungerar det samarbetet?  

• I vilken omfattning sker ett integrationsbefrämjande arbete via idrottsföreningarna i 

kommunen? Kan du ge ett exempel? 

• Anser du att kommunen gör ett tillräckligt arbete angående att använda idrott och 

idrottsföreningar som ett “integrationsverktyg”? 

• Uppmanar eller hänvisar kommunen de ensamkommande flyktingbarnen till 

föreningarna? 

• Anser du att det finns hinder eller möjligheter för kommunen när det kommer till att 

använda idrottsföreningar som ett medel för integration? Vilka är dessa? 

• Vet du hur Örebro kommun jobbar med det som du gör? Hur ser deras arbete ut? 

• Ser du några hinder för kommunens utvecklingspotential? Finns det några generella 

hinder i samarbetet med kommunen? Kan du utveckla? 

• Kan kommunen utveckla sitt arbete på något vis? Finns det något som ni på 

länsidrottsförbundet ser som framtida möjligheter för ett bättre arbete/samarbete? 
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